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Mniej konsumpcyjna
gospodarka
W roku 1895 komiwojażer King Camp Gillette wymyślił żyletki -
produkt, którego konsumenci nie mogliby przestać kupować.
Wkrótce sprzedaż gwałtownie wzrosła, osiągając w roku 1915
ponad 70 milionów sztuk. Obecnie roczny obrót firmy Gillette wynosi
10 miliardów dolarów. To, co z początku było dla jednego
biznesmena wysoce rentownym narzędziem zapewniającym
niekończący się strumień sprzedaży, później stało się powszechnie
przyjętą, koncepcją, o niezwykłej wręcz wytrzymałości - koncepcją,
zaplanowanej przestarzałości (ang.planned obsolescence).

A teraz przewińmy do przodu: w
połowie roku 2003 firma Walt Disney
ogłosiła, że wkrótce wprowadzi na ry-
nek próbną, serię nowych płyt DVD,
które przestają, działać po uprzednio
zadanym czasie. Miałyby one w przy-
szłości zastąpić tradycyjne płyty i ka-
sety wideo w wypożyczalniach. Otwar-
cie hermetycznie zamkniętego opako-
wania płyty DVD uruchamia swego ro-
dzaju chemiczne odliczanie, w wyniku,
którego już po 48 godzinach odtworze-
nie płyty przestaje być możliwe. Mimo
iż wyrafinowana technologia, którą,
wykorzystano w tych płytach, jest tech-
nologią, na miarę XXI wieku, sam po-
mysł nawiązuje jednak do uświęconej
tradycją, pionierskiej koncepcji Kinga
Campa Gillette oraz jemu współcze-
snych.

Konsumpcja jako styl życia
Postęp technologiczny, jaki do-

konał się w ubiegłym stuleciu, umoż-
liwił "wytwarzanie produktów w ilości
przewyższającej popyt oraz oferowa-
nie ich w ilości większej niż potrzeba"
- jak niedawno stwierdził dziennikarz
Edward Rothstein na łamach New York
Timesa. Nieustanny wzrost gospodar-
czy napędzany przez nieopanowaną,
konsumpcję został podniesiony do
rangi nowoczesnej religii. Stał się jed-
nakowoż celem osób zarządzających
korporacjami, pragnących zadowolić
udziałowców i akcjonariuszy, jak i dą-
żeniem czołowych polityków, chcą-
cych wygrać w kolejnych wyborach.

Odsuwając na plan dalszy wąt-
pliwości, co do tego, czy przedmioty
materialne i ludzkie szczęście prze-

mieszczają, się po tych samych trajek-
toriach, niektórzy obserwatorzy wysu-
wają, twierdzenia, że system, na który
składa się masowa produkcja, maso-
wa konsumpcja i masowe pozbywa-
nie się odpadów to zwyczajna koniecz-
ność ekonomiczna. W 1965 roku na
przykład, amerykański analityk rynku
Victor Lebow tak oto napisał: "Nasza
niezwykle produktywna gospodar-
ka[...] wymaga, abyśmy z konsumpcji
uczynili styl życia.[...] W nieustannie
rosnącym tempie potrzebujemy kon-
sumować, spalać, zużywać, wymie-
niać na nowe oraz pozbywać się sta-
rego". Ów kult konsumpcji przywiódł
jednak człowieczeństwo na skraj śro-
dowiskowej przepaści - doprowadził
do zubożenia zasobów naturalnych,
rozprzestrzenienia niebezpiecznych za-
nieczyszczeń, osłabienia ekosyste-
mów, grożąc zachwianiem równowa-
gi klimatycznej naszej planety. Odsu-
nięcie się od tej przepaści wymagać
będzie istotnego poskromienia zapę-
dów ludzi na zasoby naturalne.
Zadanie to komplikują głębokie prze
odrębnionej globalnej klasy średniej
robi wszystko, by naśladować coś, co
uważają za "dobre życie". Z drugiej stro-
ny, prawie 3 miliardy - globalna biedo-
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ta - z trudnością starają się przeżyć z
kilku dolarów dziennie.

Często obecnie słyszy się
stwierdzenie, że nasza planeta nie była-
by w stanie udźwignąć ciężaru posia-
dania przez wszystkich mieszkańców
krajów rozwijających się takiej liczby
samochodów, lodówek czy innych
dóbr konsumpcyjnych, jaką przecięt-
nie posiadają Amerykanie, Europejczy-
cy czy Japończycy. Z punktu widzenia
globalnej sprawiedliwości i równości,
rozwiązaniem nie może jednak być
system konsumpcyjnego apartheidu,
który z jednej strony stałby na straży
zachodniego szału konsumpcji, a z dru-
giej biednym odmawiałby przyzwoite-
go poziomu życia. Bogaci powinni ra-
czej poskromić swój wybujały apetyt
na rzeczy materialne. Z pobieżnych wy-
liczeń wynika, że do pogodzenia dwóch
bliźniaczych imperatywów, którymi są
ochrona środowiska i równość spo-
łeczna, konieczne może być ogranicze-
nie przez bogate narody wciągu naj-
bliższych kilku dziesięcioleci dotych-
czasowego poziomu korzystania z ma-
teriałów nawet o 90 procent. Na razie
jednak świat mknie w przeciwnym kie-
runku. Nowoczesne gospodarki są w
stanie wytwarzać ogromne ilości dóbr
przy bardzo niskich kosztach. W wyni-
ku tego zarówno producenci, jak i kon-

sumenci zaczynają postrzegać coraz
więcej produktów jako niewiele więcej
niż towar, który można względnie szyb-
ko wyrzucić, a nie jako przedmiot sta-
nowiący cenne źródło energii czy też
cenny materiał, który należałoby wła-
ściwie konserwować i projektować tak,

by służył człowiekowi przez długi czas.
Konsumpcyjny róg obfitości

zasilają tanie surowce, których wiele
pochodzi z krajów rozwijających się.
Mimo iż łączna ilość surowców sprze-
dawanych i kupowanych na skalę mię-
dzynarodową szybko rośnie, ceny to-
warów od połowy lat 70. ubiegłego
stulecia maleją - w ramach ogólnej ten-
dencji spadkowej sięgającej początku
dwudziestego wieku. Intensywne wy-
dobycie paliw, minerałów oraz wyci-
nanie drzew sieją spustoszenie w eko-
systemach krajów rozwijających się,
powodując wrzenie społeczne. Działa-
nia te w niektórych przypadkach do-
prowadziły nawet do niszczycielskich
wojen o zasoby, nawet mimo tego, że
większość ludzi zamieszkujących spor-
ne tereny nie odnosi żadnych z tego
korzyści.

Mimo iż głównymi producenta-
mi nadal pozostają narody od dawna
uprzemysłowione, coraz większy wo-
lumen towarów produkuje się w ubo-
gich krajach. Szczególnie w branżach
zatrudniających dużą siłę roboczą, ta-
kich jak tekstylna czy odzieżowa, wie-
lonarodowe korporacje nie ustają w
poszukiwaniu tańszej siły roboczej,
podczas gdy wiele krajów rozwijają-
cych się stara się konkurować ze sobą
poprzez utrzymywanie pensji pracow-

niczych na niskim poziomie. Chiny sta-
ły się głównym producentem tanich
dóbr konsumpcyjnych przede wszyst-
kim typu "Low end", eksportowanych
głównie na rynek północnoamerykań-
ski. Nadwyżka handlowa Chin wystrze-
liła w górę z poziomu nieco powyżej

10 miliarda dolarów w roku 1990 do
kwoty 103 miliardów w roku 2002.
Nawet Meksykowi, który od dawna
stanowił centrum niskonakładowych
fabryk, coraz trudniej jest konkurować,
gdyż pensje w Chinach wynoszą śred-
nio jedynie jedną czwartą tego, ile do-
staje przeciętny pracownik fizyczny w
Meksyku. Tylko od 2001 roku zamknię-
to jedną siódmą meksykańskich zakła-
dów eksportowych maquiladom.

Mocno podzielone są opinie na
temat tego, czy takie strategie ekspor-
towe oraz, bardziej ogólnie, pogoń za
zliberalizowanym handlem mogą do-
prowadzić do konkretnego rozwoju.
Bez względu jednak na to, czy niskie
płace postrzegane są jako nieuniknio-
ny element skutecznej strategii ekspor-
towej czy jako symbol wyzysku i prze-
szkodę na drodze do rozkwitu rynków
rodzimych, jasnym wydaje się to, że
podtrzymują one konsumpcjonizm.
Globalna klasa konsumencka jest naj-
wyraźniej kluczem do zmiany kształtu
relacji pomiędzy konsumpcją a niena-
ruszalnością równowagi ekologicznej
- nie tylko ze względu na to, że klasa
ta pochłania lwią część zasobów na-
turalnych, lecz również ze względu na
to, że jej poczynania odbijają, się
echem na całym świecie. Z drugiej
strony, wszelkie rozwiązania muszą,
uwzględniać sposób, w jaki kraje roz-
wijające się wplecione są w gospodar-
kę globalną, oraz ich chęć naśladowa-
nia materiałochłonnego modelu, który
powszechnie postrzegany jest jako
uosobienie dostatniego życia. Niezwy-
kle istotną, sprawą jest opracowanie
sposobów, które miałyby na celu
zmniejszenie związanego z kon-
sumpcją, obciążenia otaczającego nas
środowiska naturalnego, szczególnie
po to, aby wzrost poziomu konsump-
cji w uboższych krajach był w pełni
zgodny z celem w postaci dążenia do
nienaruszalnością, równowagi ekolo-
gicznej. Jeżeli konsu-
menci i producenci mają wspierać
przesuwanie się ku mniej konsumpcyj-
nej gospodarce, będą musieli zwracać
baczniejszą, uwagę na pełen cykl życia
produktów. Oznacza to, że będą oni
musieli zainteresować się nie tylko
samą charakterystyką, danych produk-
tów, czyli na przykład tym, ile zużywają,
energii, lecz również surowcami i me-

Szacunkowe wartości szkodliwych dla środowiska
globalnych dotacji, subwencji i kosztów zewnętrznych

Sektor Dotacje Przeliczalne Łącznie 
 i subwencje koszty ze-  
  wn� trzne  
  (miliardy dolarów)  
Rolnictwo 260 250 510 
Paliwa kopalne, energia 100 200 300 
jądrowa    
Transport drogowy 400 380 780 
Gospodarka wodna 50 180 230 
Rybołówstwo 25 nie dotyczy 25 
Le� nictwo 14 78 92 
Łącznie 849 1 088 1 937 
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todami wytwarzania tychże produktów
oraz rodzajami i odmianami odpadów
powstających w procesie produkcyj-
nym.
Konsumenci i producenci będą ponad-
to musieli zainteresować się faktyczną
efektywnością dostarczania przez te
dobra pożądanych funkcjonalności i
wygód, okresem trwałości produktów
oraz losem tych produktów po osią-
gnięciu kresu ich przydatności.
Rządy państw, firmy i indywidualni
konsumenci mają do swojej dyspozy-
cji całą gamę narzędzi służących osią-
gnięciu ogólnego celu, jakim jest prze-
sunięcie się do mniej konsumpcyjnej
gospodarki. Wiele z nich nie jest tylko
przedmiotem dyskusji - już próbuje się
je wdrażać. Aby jednak dało zauważyć
się jakąkolwiek zmianę, wysiłki te wy-
magają znacznego spotęgowania, a
polityczne i strukturalne bariery na dro-
dze do zmian muszą, zostać skruszo-
ne.

Rządowy przybornik
(…) Dzięki licznym dotacjom i

subwencjom ceny paliw, drewna, me-
tali i minerałów (a także produktów wy-
twarzanych na ich bazie) mogą być
dużo niższe, co stanowi bodziec do
zwiększania ich konsumpcji. Ograni-
czenia związane z niedostępnością od-
powiednich danych na ten temat unie-
możliwiają pełne rozliczenie dotacji i
subwencji przeznaczonych na działa-
nia szkodzące środowisku, przy czym
metodologie i definicje przyjęte w po-
szczególnych badaniach różnią się od
siebie. W opracowanym niedawno
przez Organizację Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) raporcie sza-
cuje się, że kwota globalnych subwen-
cji i dotacji wynosi około biliona dola-
rów rocznie, przy czym trzy czwarte
tych funduszy przypada na kraje człon-
kowskie OECD.
W swoim badaniu naukowcy Norman
Myers i Jennifer Kent lokalizują prze-
znaczenie owych przewrotnych sub-
wencji i dotacji, w rocznej kwocie wy-
noszącej około 850 miliardów dolarów,
w sześciu obszarach działalności ludz-
kiej - rolnictwie, energii, transporcie
drogowym, gospodarce wodnej, rybo-
łówstwie i leśnictwie. Poza tym wspo-
mnieć należy o wartych około 1,1 bi-
liona dolarów wymiernych, ekologicz-
nych "kosztach zewnętrznych" (patrz

tabela). Chociaż pod względem formal-
nym nie są to dotacje, nadal reprezen-
tują one niezbilansowane koszty, któ-
re musi ponosić całe społeczeństwo
oraz które - podobnie do dotacji - wy-
paczają i szkodzą. W związku z tym,
na przykład, że kosztami związanymi z
degradacją środowiska i pogarszania
się zdrowia w wyniku użytkowania sa-
mochodów nie obciąża się kierowców,
podróżowanie samochodami osobo-
wymi staje się tańsze od korzystania z
kolei czy innych środków transportu.
Ogół dotacji oraz niezbilansowanych
kosztów zewnętrznych stanowi łącznie
5-6 procent wartości globalnej gospo-
darki, czyli mniej więcej tyle, ile warta
jest gospodarka Niemiec. Stopniowe
wycofywanie się z mających destruk-
cyjny wpływ dotacji i przeznaczenie
choćby części tych funduszy na finan-
sowanie odnawialnych źródeł energii,
technologii o dużej wydajności, metod
czystej produkcji oraz transportu pu-
blicznego znacznie przyspieszyłoby
proces przechodzenia do nienaruszal-
ności równowagi ekologicznej.
Kolejnym ważnym środkiem jest pro-
ekologiczna reforma podatkowa, któ-
rej celem jest sprawienie, że ceny ryn-
kowe w sposób dokładniejszy odzwier-
ciedlać będą pełne koszty środowisko-
we działalności gospodarczej. Podatki
węglowe, podatki od korzystania z nie-
odnawialnych źródeł energii i materia-
łów nowych, opłaty za składowanie
odpadów oraz inne opłaty związane z
odpadami i zanieczyszczeniami stano-
wią dla producentów bodziec skłania-
jący do stopniowej rezygnacji z inten-
sywnego wykorzystywania paliw ko-
palnych, do zwiększania wydajności
energetyczno-surowcowej i do ogra-
niczania wytwarzania odpadów i emi-
sji zanieczyszczeń. Najszerzej dysku-
towaną koncepcją nie jest jednak po-
mysł nakładania nowego podatku, a
przerzucenie obciążeń podatkowych w
obrębie już istniejących. Obowiązują-
ce obecnie systemy podatkowe spra-
wiają, że eksploatacja zasobów natu-
ralnych jest za tania, a świadczenie
pracy za drogie. Wpływy z ekopodat-
ków można by wykorzystać do zmniej-
szenia obciążenia fiskalnego pracy
ludzkiej, co stanowiłoby bodziec do
tworzenia nowych miejsc pracy. (…)
W Niemczech, na przykład, pierwszy

ekopodatek nałożony na formę kon-
sumpcji energii wprowadzono w roku
1999. Od chwili jego wprowa-
dzenia odnotowano czterokrotny, co-
roczny wzrost jego stawki. Do roku
2002 dzięki temu właśnie podatkowi
udało się uniknąć emisji ponad 7 mi-
lionów ton dwutlenku węgla (CO2).
Roczne wpływy wzrosły z 4 miliardów
dolarów w roku 1999 do około 19 mi-
liardów dolarów w 2003. Zmniejsze-
nie wysokości składek na ubezpiecze-
nie społeczne, jakie było możliwe dzięki
tym funduszom, pomogło do roku
2002 stworzyć dodatkowych 60 tysię-
cy miejsc pracy. Przewiduje się, że do
roku 2010 liczba ta wzrośnie do 250
tysięcy.(…)
Innym ważnym narzędziem w rękach
rządów mogą być zamówienia publicz-
ne. Począwszy od szczebla federalne-
go, a skończywszy na lokalnym, wła-
dze w krajach wysoko uprzemysłowio-
nych wydają rocznie biliony dolarów
na zamówienia publiczne. Poprzez na-
bywanie preferowanych z punktu wi-
dzenia ochrony środowiska produktów
są one w stanie wywierać ogromny
wpływ na sposób projektowania tych-
że produktów, ich wydajność funkcjo-
nalną, trwałość oraz losy po zakończe-
niu okresu ich przydatności. (…)
Normy, które stanowią dla rynku czyn-
nik wypychający poprzez nakładanie na
producentów obowiązku spełniania
minimalnych norm, są dobrze uzupeł-
niane przez programy ekoznakowania,
stanowiące z kolei czynnik przyciąga-
jący dla rynku poprzez dostarczanie
konsumentom wymaganych informa-
cji do podejmowania odpowiedzial-
nych decyzji o zakupie, zachęcających
producentów do wytwarzania i sprze-
dawania produktów bardziej przyja-
znych środowisku. (…)

Szczupło i czysto
Gospodarki państw uprzemy-

słowionych mobilizują gigantyczne ilo-
ści paliw, minerałów, materiałów bu-
dowlanych, a także surowców leśnych
i rolniczych. W przeprowadzonym na
zlecenie Unii Europejskiej badaniu wy-
kazano, że w roku 1997 ilość przero-
bionego materiału na 1 mieszkańca
wynosiła 80 ton w przypadku Amery-
kanów, 51 ton w przypadku obywateli
Unii Europejskiej i 45 w przypadku Ja-
pończyków. W opartym na innej me-
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todologii badaniu, które przeprowadził
Instytut Zasobów Światowych, uzyska-
no podobne liczby, z tym że w przy-
padku Japonii ustalono wartość prze-
pływów materiałowych jedynie na po-
ziomie 21 ton na mieszkańca.

Obecnie każda z gospodarek
państw uprzemysłowionych w mniej-
szym lub większym stopniu narusza
równowagę ekologiczną. Wszystkie
nowoczesne gospodarki mogą być bez
szkody dla siebie szczuplejsze. Jeśli
Europejczycy - przy porównywalnych
poziomach życia - mogą poradzić so-
bie korzystając z mniej więcej połowy
tych materiałów, co Amerykanie (a Ja-
pończycy potrzebują jeszcze mniej),
wskazuje to na wielki potencjał popra-
wy w Stanach Zjednoczonych - kraju
stanowiącego wzorzec konsumpcji,
który reszta świata stara się naślado-
wać. Większość przepływów materia-
łowych w gospodarkach uprzemysło-
wionych nie służy żadnemu użytecz-
nemu celowi i nigdy tak naprawdę nie
przechodzi przez ręce żadnego z kon-
sumentów. Tak zwane ukryte przepły-
wy stanowią nieco ponad 60 procent
wszystkich przepływów materiałowych
w UE, przy czym odsetek ten w ostat-
nim dwudziestoleciu utrzymuje się
mniej więcej na tym samym poziomie.
W Stanach Zjednoczonych ukryte prze-
pływy stanowią ponad 70 procent,
podczas gdy w Japonii - niecałe 50.
Na owe ukryte przepływy składają się
odpady z przemysłu wydobywczego i
innych gałęzi przemysłu, tzw. nakład
(ziemia wydobyta przez spółki wydo-
bywcze w celu dotarcia do poszukiwa-
nych złóż), materiał wydobywany przez
pogłębiarki, dwutlenek węgla oraz inne
emisje i zanieczyszczenia, a także gle-
ba utracona w wyniku procesów ero-
zji. Termin "ukryte przepływy" jest bar-
dzo trafny, gdyż w większości przypad-
ków przepływy te są faktycznie niewi-
doczne dla konsumenta. Jest to szcze-
gólnie prawdziwe w przypadku coraz
większych ilości odpadów związanych
z wydobyciem przez kraje uprzemysło-
wione zasobów naturalnych w krajach
rozwijających się.

Zabierając się za ukryte przepły-
wy należy ograniczyć niektóre z dzia-
łań mających najbardziej destrukcyjny
wpływ, co szczególnie dotyczy górnic-
twa, wytapiania metali i pozyskiwania

drewna. Można to osiągnąć poprzez
poprawę wydajności energetycznej i
materiałowej, intensyfikację recyklingu
i powtórnego wykorzystywania, a tak-
że poprzez wydłużanie okresu trwało-
ści produktów - wszystko po to, aby
znacznie ograniczyć potrzebę wydoby-
cia surowców nowych. Duże możliwo-
ści zmniejszenia niekorzystnego od-
działywania na środowisko tkwią rów-
nież w samych towarach i usługach
trafiających - dosłownie i w przenośni
- w ręce konsumentów. Spośród klu-
czowych koncepcji owego nowego po-
dejścia należy wymienić dematerializa-
cję, czystą produkcję oraz zamknięte
systemy bezodpadowe. Potencjał, jaki
niesie ze sobą strategia "demateriali-
zacji", potwierdzono w szeregu badań
i ocen. Koncepcję strategii demateria-
lizacji opracowali Amory i Hunter Lo-
vins -współzałożyciele Rocky Moun-
tain Institute, proekologiczny przedsię-
biorca Paul Hawken oraz niemiecki
badacz i polityk Ernst Ulrich von Weiz-
sacker. Celem tej koncepcji jest zmniej-
szenie ilości surowców koniecznych
do wytwarzania produktów poprzez na
przykład zmniejszenie grubości papie-
ru czy masy pojazdów oraz minimali-
zacja ilości energii koniecznej do ob-
sługi produktów - począwszy od żaró-
wek, skończywszy na pralkach i samo-
chodach. Konkretnie zaś, zwolennicy
dematerializacji nawołują do przyjmo-
wania koncepcji Wskaźnika 10 - poli-
tyki, której celem jest dostarczanie da-
nego wolumenu towarów i usług przy
wykorzystaniu jednej dziesiątej wkła-
du materiałowego. Mimo iż technolo-
giczny potencjał dla dematerializacji
jest daleki od wyczerpania, to już do
pewnego stopnia miało miejsce roz-
przężenie wzrostu gospodarczego i
przerobu materiałowego. W Unii Euro-
pejskiej na przykład produktywność
zasobów (mierzona ilorazem produk-
tu krajowego brutto i całkowitego za-
potrzebowania na materiały) uległa
poprawie o 39 procent między rokiem
1980 a 1997. Osiągnięcie to
nie przełożyło się jednak na mniejsze
wykorzystanie zasobów - wręcz prze-
ciwnie, łączna konsumpcja zasobów w
Europie Zachodniej, Ameryce Północ-
nej i Japonii pozostała na w miarę sta-
łym i wysokim poziomie. Dlaczego tak
się dzieje? Mimo spadku konsumpcji

materiałowej w przeliczeniu na jednost-
kę, gusty i zachcianki konsumentów w
szybkim tempie rosną - samochody i
domy stają się coraz większe i bardziej
luksusowe, podróże wakacyjne coraz
częściej opierają się na lotach samo-
lotem na dalekich trasach, diety w co-
raz większym stopniu oparte są na
mięsie, a także utrzymuje się stały na-
pływ coraz to nowych gadżetów i zwią-
zanych z nimi "akcesoriów". Gospodar-
ki uprzemysłowione doświadczyły nie-
oczekiwanego efektu odbicia - mniej-
sze zapotrzebowanie jednostkowe
energii i materiałów przekłada się na
niższe koszty ponoszone przez konsu-
menta, co z kolei zachęca do intensyw-
niejszego korzystania z różnych dóbr.
Zyski płynące ze zwiększonej wydaj-
ności są nieustannie niwelowane, cza-
sem nawet przewyższane przez stra-
ty. Większa wydajność paliw samo-
chodowych oznacza na przykład, że
kierowcy mogą pokonywać dłuższe
trasy za te same pieniądze. Stale ro-
snąca liczba samochodów oznacza
coraz intensywniejsze wykorzystanie
przez przemysł samochodowy paliw i
materiałów, takich jak aluminium, mie-
dzi, stali i tworzyw sztucznych. Choć
więc dematerializacja jest ważna, to
sama nie wystarczy w obliczu potęż-
nej siły konsumpcji.

Inną pilną kwestią do załatwie-
nia jest sprawa toksycznych produk-
tów wytwarzanych przez nasze zma-
terializowane społeczeństwo. Zwolen-
nicy "czystej produkcji" mówią, że ist-
nieje mnóstwo możliwości zmniejsza-
nia, a nawet prawdopodobnie zupełne-
go eliminowania udziału materiałów
toksycznych w produkcji, by zapobie-
gać zanieczyszczeniu wody i powie-
trza, a także nie dopuszczać do gene-
rowania niebezpiecznych odpadów.

Inspirującego przykładu dostar-
cza ścieralnia i papiernia na rzece An-
droscoggin w Jay, w amerykańskim
stanie Maine. Na początku lat 90. ubie-
głego stulecia, zakład ten, należący
wówczas do przemysłowego giganta
International Paper, był jednym z naj-
większych "trucicieli" w okolicy, wro-
go nastawionym do swoich pracow-
ników oraz społeczności lokalnej. Do-
piero przetasowania na szczeblu kie-
rowniczym doprowadziły do nawiąza-
nia aktywnej współpracy z lokalnymi
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zainteresowanymi stronami, z kolei
uregulowania proekologiczne na szcze-
blu stanowym i lokalnym okazały się
najważniejszym motorem zmian. Po-
czątkowe koncentrowanie się na kon-
troli zanieczyszczeń "na końcu rury" zo-
stało szybko zastąpione przez podej-
mowanie działań mających na celu za-
pobieganie zanieczyszczeniom. Zakład
radykalnie ograniczył ilość uwalnia-
nych do środowiska substancji orga-
nicznych i rtęci, wyeliminował emisję
dioksyn, furanu i chloroformu, a także
zmniejszył o połowę emisję cząstek
stałych. Zmniejszył ilość generowa-
nych odpadów niebezpiecznych z 3
tysięcy ton w roku 1990 do 150 ton w
1998 i zredukował o 91 procent ilość
odpadów stałych trafiających na skła-
dowiska.

Ambicje zarządzających zakła-
dem sięgały jednak jeszcze dalej - z
niemałym wysiłkiem odsunęli się oni
od dominującej podówczas w przemy-
śle koncepcji "od kołyski do grobu", w
myśl, której surowce wydobywa się i
przetwarza, a materiały, które w bez-
pośredni sposób nie są użyteczne dla
fabryki, stają się niechcianymi odpa-
dami. Alternatywna koncepcja, okre-
ślana mianem "od kołyski do kołyski",
zakłada natomiast tworzenie zintegro-
wanych, zamkniętych systemów, w
których produkty uboczne jednej fabry-
ki stają się surowcem w innej, a nie
przeradzają się w bombę ekologiczną
z opóźnionym zapłonem (patrz ramka).
Niektóre produkty uboczne omawiane-
go zakładu, na przykład popiół ze spa-
lania mułu i kory, a także dwutlenek
węgla z pieców do prażenia wapienia,
wykorzystywane są przez inne lokalne
zakłady przemysłowe. Co więcej, kilka
firm zdecydowało się ulokować w po-
bliżu papierni, by korzystać z jej pro-
duktów ubocznych.

Działacze na rzecz ochrony śro-
dowiska powszechnie uznają gminę
Kalundborg w Danii za pionierkę eko-
logii przemysłowej. W ostatnim trzy-
dziestoleciu wolno powstawała gęsta
sieć powiązań symbiotycznych pomię-
dzy lokalnymi firmami, przynosząc zy-
ski zarówno w wymiarze ekonomicz-
nym, jak i ekologicznym. Gaz ziemny,
na przykład, który kiedyś po prostu
spalano w największej duńskiej rafine-
rii, obecnie wykorzystywany jest jako

surowiec w fabryce płyt gipsowych.
Z kolei odsiarczony popiół lotny z opa-
lanej węglem elektrowni (również naj-
większej w kraju) wędruje obecnie do
wytwórcy cementu, a bogaty w azot i
fosfor szlam z zakładów farmaceutycz-
nych wykorzystywany jest jako nawóz
przez okoliczne gospodarstwa rolne.
Bez żadnego generalnego planu, funk-
cjonująca obecnie sieć w Kalundborg
tak naprawdę spontanicznie i powoli
wyewoluowała z szeregu umów dwu-
stronnych, które zostały zawarte
przede wszystkim, dlatego, że były
ekonomicznie atrakcyjne. Doświadcze-
nie to stanowi "z życia wziętą" alterna-
tywę przemysłowej ortodoksji. Powie-
lenie tego modelu może jednak wcale
nie być takie znowu łatwe. Tworzenie
bezodpadowej symbiozy zabiera bar-
dzo dużo czasu. Bardziej realne może
okazać się stworzenie wspomnianych
sieci wzajemnych zależności "po ka-
wałku", zamiast rozpoczynać od kre-
ślenia nadmiernie ambitnych planów.
Nadal jednak pomysł czystej produkcji
cieszy się na świecie coraz większym
zainteresowaniem. Do celu tego dążą
firmy m.in. w Chinach, na Fidżi, w In-
diach, Japonii, Namibii, na Filipinach,
w Puerto Rico i Tajlandii.

Zabierajcie je z powrotem!
Minimalizacja konsumpcji i ge-

nerowania odpadów i emisji będzie
dużo bardziej prawdopodobna, jeżeli
producenci od samego początku pro-
jektowania produktów, opracowywa-
nia technologii wytwarzania oraz do-
boru surowców brać będą pod uwagę
względy środowiskowe. Aby zachęcić
firmy do przesuwania się w tym wła-
śnie kierunku, rządy wprowadzają prze-
pisy stwarzające podstawę prawną
funkcjonowania tzw. rozszerzonej od-
powiedzialności producentów (EPR,
ang. Extended Producer Responsibili-
ty), w ramach której producenci zobo-
wiązani są do odbierania swoich pro-
duktów po zakończeniu ich okresu
przydatności. Przepisy te zabraniają
składowania odpadów i spalania więk-
szości produktów, ustanawiają mini-
malne wymagania dotyczące powtór-
nego wykorzystywania i recyklingu,
ustalają, czy producenci będą osobi-
ście czy zbiorowo odpowiedzialni za
produkty ze zwrotów, a także normują,
czy producentom wolno nakładać opła-

ty za przyjmowanie produktów z po-
wrotem. Celem EPR jest skłonienie
producentów do całościowej oceny
wpływu swoich produktów na po-
szczególnych etapach ich cyklu życia.
Wtedy - takie przynajmniej jest założe-
nie - wyeliminują oni niepotrzebne czę-
ści, zrezygnują z niechcianego pako-
wania i zaczną tak projektować swoje
wyroby, aby łatwo było je rozłożyć,
poddać recyklingowi, przetworzyć lub
powtórnie wykorzystać.

Częścią, wyzwania jest opraco-
wanie materiałów, które łatwo będzie
powtórnie wykorzystać lub które nie
będą. przez setki lat pozostawać na
składowiskach odpadów. Niemiecki
gigant BASF wynalazł na przykład ma-
teriał wytwarzany z włókna nylonowe-
go 6, które można w nieskończoność
poddawać recyklingowi, rozłożyć do
żywic, z których powstało, oraz prze-
robić na inne produkty. Szwajcarska
firma tekstylna Rohner oraz firma pro-
jektująca tekstylia DesignTex opraco-
wały wspólnie materiał tapicerski, który
po zdjęciu z krzesła po upływie okresu
przydatności ulega naturalnemu rozkła-
dowi. (…)

Jeżeli chodzi o odpowiedzial-
ność producentów, Stany Zjednoczo-
ne pozostają w tyle. Opozycja ze stro-
ny przemysłu nie dopuściła do uchwa-
lenia przepisów federalnych dotyczą-
cych obowiązku odbierania od konsu-
mentów odpadów. Nieodparcie nasu-
wa się założenie, że amerykańskie
przedsiębiorstwa działające na całym
świecie w końcu dojdą jednak do wnio-
sku, że wobec konieczności podpo-
rządkowania się wymaganiom EPR w
Europie i wszędzie indziej, równie do-
brze mogą przecież przyjąć podobną
politykę również w Stanach Zjednoczo-
nych. Koncern IBM już w roku 1989
zaczął oferować w Europie programy
odbierania odpadów, a następnie w
roku 1997 zainicjował jeszcze bardziej
restrykcyjny program w Stanach Zjed-
noczonych. IBM należy jednak do wy-
jątków - dotychczasowe dowody nie
napawają większą nadzieją na posu-
nięcia w tym kierunku. (…)

Opozycja przemysłowa daleka
jest od pokonania - w Niemczech prze-
mysł detaliczny aktywnie przeszkadza
w podejmowaniu ambitnych prób ma-
jących na celu wprowadzenie obowiąz-
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ku zwracania wszystkich butelek i pu-
szek po napojach i zniechęcenie do
używania opakowań jednorazowych.
Ogromnym wyzwanie stanowi również
szybkie tempo, w jakim wiele urządzeń
elektronicznych, np. telefonów komór-
kowych, palm pilotów czy kompute-
rów, staje się przestarzałych - trudno
stworzyć sprawnie działający system
zbiórki zużytych towarów w sytuacji tak
szybkiego obrotu i narastania ilości
materiałów.

Nowy sposób myślenia o to-
warach i usługach

Współczesne gospodarki
uprzemysłowione są w stanie maso-
wo produkować duże ilości dóbr z taką
łatwością, i po tak niskich kosztach,
że stanowi to ogromny bodziec do trak-
towania większości towarów jako do-
bra jednorazowe, które zostały tak wy-
produkowane, żeby szybko się rozpa-
dały, a nie jako dobra, które zaprojek-
towano i wyprodukowano z myślą, o
tym, żeby służyły konsumentowi długi
czas. Wiele produktów przeznaczonych
dla konsumenta wytwarzanych jest tak,
by zniechęcić go do wszelkich napraw
czy wymiany części, a czasem wręcz
tak, by zupełnie to uniemożliwić. Na-
wet, jeżeli jakiś artykuł da się napra-
wić, koszt naprawy często bywa zbyt
wysoki względem ceny nowego arty-
kułu. Dzieje się tak, dlatego że z jednej
strony koszt pozbywania się wbudo-
wanych cennych materiałów i roboci-
zny nie jest uwzględniany, a z drugiej -
cena zakupu nie w pełni odzwierciedla
wartość materiałów wbudowanych w
nowe produkty. Trwałość, "naprawial-
ność" i "modernizowalność" stanowią
kluczowe czynniki umożliwiające
zmniejszenie wpływu konsumpcji na
środowisko. W przypadku łatwego od-
nawiania i modernizacji (tak, aby trwa-
łość nie przekładała się na technolo-
giczne ślepe zaułki uniemożliwiające
wprowadzanie wydajniejszych rozwią-
zań) podejście modułowe pozwala na
łatwy dostęp do poszczególnych czę-
ści czy komponentów, co z kolei umoż-
liwia łatwą ich wymianę. (…).

Poprzez pracę w kierunku wy-
dłużenia i pogłębienia okresu przydat-
ności swoich produktów, firmy mogą
uzyskać dużo większą wydajność z za-
sobów wbudowywanych do swoich
produktów niż poprzez sprzedaż moż-

liwie największych ich ilości. Mimo iż
przepisy EPR same w sobie nie od-
noszą się do zagadnienia żywotności
produktów, mogą one dla firm stano-
wić bodziec do przesuwania się w tym
kierunku.

Jeżeli dany towar nie zużywa
się szybko, nie musi być często zastę-
powany przez nowy jego egzemplarz.
Wniosek z tego jest oczywisty - ilość
wytwarzanych towarów tego typu bę-
dzie mniejsza, co może powodować
mniejsze obroty firm. Sytuacja taka
stworzy jednak większe szansę i za-
chęty to konserwacji, naprawy, moder-
nizacji, recyklingu, powtórnego wyko-
rzystywania i przerabiania produktów,
zwiększając koniunkturę oraz poten-
cjalną ilość pracy w cyklu życia pro-
duktu. Już teraz recykling i przetwarza-
nie stały się dość znacznymi branżami
przemysłu. Jak szacuje Biuro ds. Mię-
dzynarodowego Recyklingu w Brukseli,
w przynajmniej 50 krajach branża re-
cyklingowa przetwarza ponad 600 mi-
lionów ton rocznie.

Branża ta, generując
160 miliardów dolarów obro-
tu, zatrudnia ponad 1,5 milio-
na pracowników. Recykling
nie tylko trzyma materiały z
dala od składowisk odpadów
i spalarni, lecz również gene-
ruje znaczne oszczędności
energetyczne, zastępując wy-
dobycie nowych surowców i
przetwarzając surowce wtór-
ne (patrz tabela)
Przetwarzanie staje się rów-
nież poważną dziedziną dzia-
łalności gospodarczej,
zwłaszcza w takich sektorach, jak czę-
ści samochodowe. Działalność tego
typu przynosi w skali globalnej
oszczędności rzędu przynajmniej 11
milionów baryłek ropy rocznie - co
odpowiada ilości energii, jaką generu-
je pięć elektrowni jądrowych - oraz
wolumen surowców, który wystarczył-
by do załadowania 155 tysięcy wago-
nów kolejowych rocznie. W Stanach
Zjednoczonych przetwarzanie to biznes
przynoszący rocznie ponad 50 miliar-
dów dolarów oraz zatrudniający pra-
wie pół miliona osób bezpośrednio w
73 tysiącach różnych firm, czyli mniej
więcej tyle, ile zatrudnia cały amery-
kański sektor artykułów konsumpcyj-

nych trwałego użytku. Według Waltera
Stahela z genewskiego Instytutu
Żywotności Produktu, sektor zajmują-
cy się przetwarzaniem w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej odpowie-
dzialny jest za 4 procent produktu kra-
jowego brutto tego regionu. (…)

Konsumpcja publiczna
i zrównoważony kredyt

Wydajniejsze i czystsze techno-
logie stanowią niezbędny instrument w
zestawie narzędzi zrównoważonego
rozwoju. A pojawienie się nowego typu
gospodarki usługowej zapewni dodat-
kowe pole manewru dla dążeń ku go-
spodarce bliższej założeniom rozwo-
ju. Jednak wcześniej czy później zmu-
szeni będziemy stanąć twarzą, w twarz
z widmem nienasyconego konsump-
cjonizmu. Istnieje niebezpieczeństwo,
że niszczycielska siła konsumpcji
obezwładni nawet najbardziej wyszu-
kane metody i technologie, które zo-
staną, obmyślone w celu odchudzenia
konsumpcji i zapewnienia jej superwy-

dajności. Lepsza konsumpcja nie eli-
minuje potrzeby uwzględniania umia-
ru w ogólnym poziomie konsumpcji.
Warto tu przypomnieć słowa proeko-
logicznego ekonomisty Hermana Dały,
który ostrzegał, że "wydajniejsze robie-
nie tego, czego w ogóle nie powinno
się robić, to nie powód do radości".

Jak społeczeństwa powinny za-
brać się do trudnego zadania, jakim jest
zniechęcanie do "nadmiernej" kon-
sumpcji? Choć dobrze zaprojektowa-
ny podatek od luksusu może odegrać
przydatną, rolę, nie da się jednak unik-
nąć kontrowersji wokół tego, co jest
zbędnym luksusem. Ściśle przestrze-
gając zasady "suwerenności konsu-

 
Materiał Oszczędno� ci 
 (procenty) 
Aluminium 95 
Mied�  85 
Tworzywa sztuczne 80 
Stal 74 
Ołów 65 
Papier 64 
 

Oszczędności energii uzyskane
dzięki używaniu surowców wtórnych
zamiast pierwotnych
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menckiej", społeczeństwa kapitali-
styczne niemal całkowicie pozosta-
wiają w gestii jednostki decyzje doty-
czące zakupu, uważając regulacje na-
kładane przez rząd za niepożądaną in-
gerencję (i niby przypadkiem zapomi-
nając o bezustannych próbach mani-
pulowania "suwerennymi konsumen-
tami" za pośrednictwem kampanii re-
klamowych). To jasne, że podejście
nakazowo-kontrolne jest zarówno nie-
wykonalne, jak i niepożądane. (…)
Dominacja wysoce zindywidualizowa-
nych wzorców konsumpcyjnych w
sposób nieunikniony prowadzi do po-
mnażania na wielką skalę wielu dóbr i
usług. Stanowi to praktycznie gwaran-
cję ich niewykorzystania, oraz powo-
duje dużo większe wymagania surow-
cowe, niż to konieczne. Rządy i spo-
łeczności mogą podjąć działania, któ-
re pozwolą znaleźć złoty środek pomię-
dzy prywatnymi i publicznymi forma-
mi konsumpcji. Nawet w społeczeń-
stwach najbardziej rynkowo nastawio-
nych istnieją publiczne biblioteki, ba-
seny czy parki. Tego rodzaju zorgani-
zowane współużytkowanie obiektów
komunalnych czy rekreacyjnych moż-
na rozszerzyć. Na przykład współużyt-
kowanie samochodów szybko zdoby-
wa zwolenników w miastach całej Eu-
ropy i świata, stanowiąc wielce po-
trzebną, nawet, jeśli tylko częściową
alternatywę dla prywatnej własności
samochodów oraz czysto komercyjne-
go wynajmu pojazdów. Rządy mogą
ułatwiać tego rodzaju inicjatywy, stwa-
rzając korzystne warunki ich opodat-
kowania. Lokalne społeczności mogą
również dokonać uzgodnień dotyczą-
cych współużytkowania narzędzi, aby
nie każdy musiał być posiadaczem
osobnej wiertarki, piły tarczowej czy
kosiarki do trawy.
Działania ze strony rządu są również
nieodzowne w celu pokonania ogrom-
nych przeszkód natury strukturalnej,
jakie stoją na drodze do obniżenia po-
ziomu konsumpcji oraz zwiększenia
liczby form konsumpcji publicznej. Ni-
gdzie nie jest to jest to bardziej widocz-
ne, niż w przypadku transportu: wzor-
ce zabudowy charakteryzujące się ni-
skim zagęszczeniem oraz rozprosze-
niem aglomeracji oznaczają większe
odległości pomiędzy domem, miej-
scem pracy, szkołą i sklepami - co

sprawia, że pokonanie tych odległości
publicznymi środkami transportu, ro-
werem czy pieszo jest trudne lub nie-
możliwe. Choć decyzja o tym, jakiego
rodzaju samochód kupić, leży w gestii
konsumentów, potrzeba zakupu samo-
chodu sama w sobie jest od nich czę-
sto niezależna. Podobnie ma się rzecz
w budownictwie mieszkaniowym: wła-
ściciele domów mogą dokonać wybo-
ru spośród szerokiego asortymentu
rozwiązań w zakresie ogrzewania i kli-
matyzacji, ale to od developerów i bu-
downiczych zależy, czy budynek zosta-
nie wyposażony w odpowiednie ocie-
plenie i energooszczędne okna: to wła-
śnie te decyzje o kluczowym znacze-
niu dyktują potrzeby w zakresie ogrze-
wania i chłodzenia w ciągu całego cy-
klu życiowego budynku.
Uznając te realia, OECD wprowadziło
pojęcie "infrastruktury konsumpcji",
która zmusza ludzi do mimowolnego
przyjęcia wzorców konsumpcyjnych.
Wybór przez konsumentów wydajniej-
szych produktów ma wprawdzie duże
znaczenie, nie zdoła jednak samodziel-
nie pokonać tych ograniczeń struktu-
ralnych. Perspektywiczna polityka rzą-
du - lepsze planowanie przestrzenne,
normy i standardy uwzględniające po-
trzeby ochrony środowiska oraz powo-
łanie do życia wzmocnionej infrastruk-
tury publicznej, która umożliwi szersze
dostarczanie społeczeństwu pewnych
towarów i usług - pomoże sprawić, że
konsumenci nie będą zbyt często zmu-
szeni dokonywać promujących kon-
sumpcję "wyborów".
Inną dziedziną o kluczowym znaczeniu,
która wymaga działań ze strony rządu,
są kredyty konsumpcyjne. Niesłabną-
ca presja reklam, które insynuują, że
marki przedsiębiorstw symbolizują
pożądany styl życia, a szczęście jed-
nostki jest nieodłącznie związane z to-
warem, który owa jednostka posiada,
pomaga stale napędzać pragnienia
konsumentów. Jednak posiadana
przez reklamujących zdolność podsu-
wania nowych "potrzeb" z łatwością
prześciga możliwości portfeli konsu-
mentów; wydawać by się mogło, że
"pragnienia" są zawsze większe, niż
dostępne środki.
W większości państw członkowskich
OECD, zwłaszcza od lat dziewięćdzie-
siątych, obserwuje się spadek stopy

oszczędności, któremu towarzyszy
równoczesny wzrost zadłużenia go-
spodarstw domowych. Młode osoby
dorosłe, które są szczególne podatne
na agresywny marketing, kierowany do
nich przez banki i inne instytucje emi-
tujące karty kredytowe, coraz częściej
pogrążają się w długach. Na przykład
w Niemczech tylko między 1999 a
2002 rokiem liczba osób w wieku od
20 do 24 lat, które stoją w obliczu in-
dywidualnego bankructwa, wzrosła o
jedną trzecią.
Zadłużenie konsumentów w USA ro-
śnie obecnie w tempie dwukrotnie
przekraczającym dochody. Wartość
niespłaconych kredytów konsumpcyj-
nych w USA poszybowała w górę na
przestrzeni ubiegłych dwóch dziesię-
cioleci, osiągając w lipcu 2003 roku
1,8 biliona dolarów. Odsetek amery-
kańskich posiadaczy kart kredytowych,
którzy co miesiąc mają na koncie nie-
pokryty debet, wzrósł do 61 procent,
zaś średnia wartość debetu na karcie
kredytowej osiągnęła w 2002 roku
szczytową wartość 12 000 USD. W
Wielkiej Brytanii pomiędzy rokiem 1991
a 2001 wartość zadłużenia z tytułu kre-
dytów konsumpcyjnych zwiększyła się
blisko trzykrotnie (wg wartości bieżą-
cych). W Niemczech wartość kredy-
tów konsumpcyjnych uległa w latach
1989-99 podwojeniu, osiągając 216
miliardów euro, a w roku 2001 prawie
jedna czwarta wszystkich gospodarstw
domowych posiadała niespłacone dłu-
gi z tytułu kredytów konsumpcyjnych.
liczba holenderskich gospodarstw do-
mowych zwracających się o pomoc w
obliczu bankructwa uległa w latach
1992-99 podwojeniu. Do połowy lat
dziewięćdziesiątych konsumenci spo-
za Ameryki Północnej i Europy Zachod-
niej rzadko zaciągali długi osobiste na
znaczne kwoty. Obecnie wydatki po-
krywane kartą kredytową upowszech-
niają się szybko wśród konsumentów
z wyłaniającej się klasy średniej w Azji,
Ameryce Łacińskiej, Europie Wschod-
niej, a nawet niektórych częściach
Afryki. Kwota obciążeń na kartach kre-
dytowych mieszkańców Korei Połu-
dniowej zwiększyła się w roku 2001
ponad dwukrotnie, lecz aż 2,5 miliona
Koreańczyków zalegało z płatnościa-
mi liczba indywidualnych bankructw
rośnie nie tylko w Korei Południowej,
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ale również w Argentynie, Brazylii, Chi-
le, Meksyku i Tajlandii.

Wprawdzie obecnie kredyty
konsumpcyjne są zaprojektowane tak,
by podtrzymać gospodarkę charakte-
ryzującą się hiperprzerobem, co zachę-
ca ludzi do zaciągania długów osobi-
stych na znaczne kwoty, jednak finan-
sowanie w gospodarce opartej na za-
sadach zrównoważonej konsumpcji
wymagać będzie opracowania nowych
sposobów umożliwiania - i premiowa-
nia - zakupu wydajnych, wysokiej ja-
kości, trwałych i przyjaznych dla śro-
dowiska produktów. Produkty takie
będą miały bez wątpienia wyższy
wstępny koszt zakupu, jednak z upły-
wem czasu staną się dla konsumenta
bardziej korzystne z punktu widzenia
oszczędności, niż tańsze, miernej ja-
kości artykuły, które trzeba często wy-
mieniać. Rządy mogłyby dopomóc
konsumentom, oferując kredytowanie
niektórych zakupów na korzystnych
warunkach. Czynią tak rządy Japonii i
Niemiec, wspierając instalację paneli
słonecznych na dachach prywatnych
domów; wiele innych zakupów sprzy-
jających ochronie środowiska można
by stymulować w podobny sposób.
Rządy mogłyby również oferować ulgi
celowe. Na przykład rząd kanadyjski
ogłosił w sierpniu 2003 roku, że prze-
znaczy 131,4 miliona dolarów kanadyj-
skich (95 milionów USD) na program,
który zapewni ulgę w wysokości śred-
nio 1000 dolarów kanadyjskich na ro-
dzinę, aby zachęcić właścicieli domów
do wprowadzenia modyfikacji służą-
cych zwiększeniu efektywności ener-
getycznej. (…)

Pułapka "pracuj i wydawaj":
jak jej uniknąć?

Gospodarki uprzemysłowione
są nadzwyczaj produktywne - oznacza
to, że tę samą ilość produktu można
wytworzyć przy coraz mniejszym na-
kładzie ludzkiej pracy. Na przykład w
Stanach Zjednoczonych w 2000 roku
potrzeba było zaledwie około 12 go-
dzin pracy w tygodniu by wyproduko-
wać tyle, ile w roku 1950 produkowa-
no w ciągu 40 godzin. Przekłada się to
w zasadzie na jeden z dwóch celów:
wzrost wynagrodzenia (odpowiednio
do wzrostu produktywności) przy rów-
noczesnym utrzymaniu stałej liczby
godzin pracy, lub zwiększenie ilości

czasu wolnego, przy utrzymaniu do-
chodu uzyskiwanego z wynagrodzenia
na stałym poziomie. W praktyce naj-
częściej stosuje się to pierwsze roz-
wiązanie. Większość ludzi tkwi we
wzorcu zachowania opartym na "pra-
cowaniu i wydawaniu". Wzrost rozpo-
rządzalnych dochodów przekłada się
na zakupy większej ilości dóbr kon-
sumpcyjnych, zaś nęcące reklamy, ry-
walizacja między znajomymi i inne
czynniki sprawiają, że każdy zarobio-
ny grosz wydaje się nam niezbędny do
tego, by utrzymać swoją pozycję w tym
materialistycznym biegu donikąd.

Od początków masowego
uprzemysłowienia, które sięgają koń-
ca XIX wieku, nieprzerwanie toczy się
rozgrywka między pracodawcami a
związkami zawodowymi o ilość godzin
pracy. Pracownicy walczą o skrócenie
czasu pracy - poprzez skrócenie dnia
lub tygodnia pracy, wydłużenie urlo-
pów, wcześniejszą emeryturę lub płat-
ny urlop. Początkowo starania te były
umotywowane pragnieniem, by popra-
wić jakość życia i stworzyć więcej
miejsc pracy. Chociaż kwestie ochro-
ny środowiska nie odgrywają tu zasad-
niczej roli, przeznaczenie zysków pły-
nących ze zwiększonej produktywno-
ści na zwiększenie ilości wolnego cza-
su, nie zaś na podniesienie wynagro-
dzenia, które można przełożyć na sta-
le rosnącą konsumpcję, zaczyna na-
bierać coraz większego sensu również
z ekologicznego punktu widzenia (za-
kładając, że większa ilość wolnego
czasu nie przekłada się przede wszyst-
kim na działania, które budzą wątpli-
wości z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska, takie jak podróże lotnicze na
dalekie odległości w celu spędzenia
urlopu w "egzotycznych" miejscach).
Niemal sto lat musiało upłynąć, by w
większości krajów uprzemysłowionych
przyjęto czterdziestogodzinny tydzień
pracy. Dążenie do skrócenia czasu
pracy - niegdyś wspólne dla całego
świata uprzemysłowionego - zastąpi-
ła obecnie pogłębiająca się rozbieżność
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a
Europa.. Nastąpiła sytuacja przeciwna
do tej, jaką można było zaobserwować
przed nadejściem lat siedemdziesią-
tych - Amerykanie pracują, dziś dłużej,
niż większość Europejczyków (choć to
japońscy pracownicy mają nadal zde-

cydowanie najdłuższy czas pracy).
Większość pracodawców z dużą nie-
chęcią, przystała na większe redukcje
czasu pracy, a zmiana równowagi sił
pomiędzy pracodawcami a związkami
zawodowymi, wynikająca ze słabną-
cych wpływów związków i rosnącego
nacisku związanego z globalizacją,
utrudniła dalsze reformy. Zatrudnienie
na pełnym etacie w wymiarze około 40
godzin tygodniowo jest w zasadzie na-
dal uważane za normę przez każdego,
kto chce zostać przyjęty do pracy, która
zapewnia możliwości kariery. Jednak
dyskusja odeszła obecnie od ustalo-
nej liczby godzin pracy tygodniowo w
kierunku wprowadzenia większej ela-
styczności. Pracodawcy i pracownicy
propagują, konkurencyjne koncepcje i
popierają, konkurencyjne interesy. Pra-
codawcy szukają, sposobu, by móc
odkręcać i zakręcać kurek regulujący
napływ siły roboczej odpowiednio do
fluktuacji popytu na wytwarzane przez
nich produkty. Żądania pracowników
skupiają. się na większym zindywidu-
alizowaniu rozwiązań, co pozwoliłoby
na uwzględnienie potrzeb osobistych i
rodzinnych w celu uzyskania większej
"suwerenności czasowej". Kilka obie-
cujących modeli zatrudnienia tego ro-
dzaju pojawiło się w Europie.

Europejczycy częściej niż Ame-
rykanie opowiadają się za ogranicze-
niem czasu pracy zamiast dodatkowe-
go zwiększenia dochodów. Pomimo
tego sondaże wykazują, że niemal dwie
trzecie wszystkich osób zatrudnionych
w Stanach Zjednoczonych pracowały
pod koniec lat dziewięćdziesiątych dłu-
żej, niż by sobie tego życzyły, co sta-
nowi wzrost w porównaniu do roku
1992, kiedy deklarowała to mniej niż
połowa zatrudnionych. Równocześnie
jednak Juliet Schor, ekonomistka z Bo-
ston College, odnotowuje, że "w pierw-
szej połowie lat dziewięćdziesiątych
jedna piąta Amerykanów w ten czy inny
sposób dobrowolnie zmniejszyła ilość
swoich obowiązków zawodowych
(tzw. downshifting), a nieco ponad
połowa z tych osób planowała utrzy-
mać taką. sytuację. "Downshifting" to
eufemizm, który w praktyce oznacza
wycofanie się, lub częściowe wycofa-
nie się z szeregów siły roboczej, nie-
kiedy wynikające z dyskretnego odej-
ścia od konsumpcjonizmu pod wzglę-
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dem wartości i zachowań. (Jednak
choć niektórzy dobrowolnie zmniej-
szają, ilość swoich godzin pracy, inni
są. zmuszani przyjmować pracę w nie-
pełnym wymiarze godzin wbrew swo-
im życzeniom.)

Z drugiej strony, w obliczu nie-
korzystnych trendów płacowych za-
miana dochodów na wolny czas jest
dla wielu osób opcją, nierealną.. W Sta-
nach Zjednoczonych średnie stawki
godzinowe oraz średnie wynagrodze-
nie miesięczne od początku lat siedem-
dziesiątych aż do drugiej połowy lat
dziewięćdziesiątych znajdowały się w
stanie zastoju. Średnie wartości sta-

nowią kamuflaż dla gwałtownego
wzrostu nierówności w dystrybucji do-
chodu, jaki nastąpił w ostatnim ćwierć-
wieczu. Dla dolnych 10 procent zatrud-
nionych, stawki w 2001 roku były nie
wyższe niż w roku 1979; w rzeczywi-
stości aż 70 procent siły roboczej ra-
dziło sobie niewiele lepiej w związku z
brakiem realnych podwyżek wynagro-
dzeń aż do roku 1998.

Znaczący odsetek tej populacji
był zmuszony pracować w dodatko-
wych godzinach, często podejmując
drugą pracę po to tylko, by związać
jakoś koniec z końcem. Ogólnie rzecz
ujmując, obserwuje się szereg sprzecz-
nych trendów. W Europie trendy płaco-
we są korzystniejsze, jednak wzrost wy-
nagrodzenia także i tu pozostaje w tyle
za wzrostem wydajności pracy. Aby po-
lityka skracania czasu pracy była real-
na, musi, zatem iść w parze ze wzro-
stem płac, który pozwoli zmniejszyć
różnice w wysokości dochodów pomię-
dzy bogatymi a biednymi.

Nowa dynamika i wartości
Jak już niejednokrotnie opisy-

wano w niniejszym rozdziale, z po-
mocą, szerokiej gamy instrumentów
polityki można sprawić, że współcze-
sna gospodarka stanie się znacznie
mniej konsumpcyjna. Co jednak ozna-
cza mniejsza konsumpcja dla gospo-
darki kapitalistycznej, nastawionej na
bezustanną ekspansję gospodarczą.?
W końcu kultura konsumpcyjna odgry-
wa jednak ważną, rolę: pozwala za-
gwarantować, że towary wytworzone
przez superwydajną. gospodarkę fak-
tycznie znajdą, nabywców. Oznacza to,
że akumulacja kapitału może posuwać
się do przodu, co jest motorem inno-
wacji technicznych, które z kolei pro-
wadzą, do wzrostu wydajności pracy
(i które, przynajmniej w zasadzie, za-
pewniają, niezbędny dla konsumpcjo-
nizmu wzrost dochodów i zwiększenie
siły nabywczej). Ta dynamika może się
jednak załamać, jeśli konsumenci nie
będą wydawać wystarczająco dużo.
Sprawa jest jeszcze bardziej skompli-
kowana: choć założenia zrównoważo-
nego rozwoju wymagają, powściągnię-
cia apetytu na materiały, wydaje się,
że ogromne nadwyżki zdolności pro-
dukcyjnej, które powstały wielu bran-
żach przemysłu, wymagają, stymulo-
wania konsumpcji. Na przykład global-

ny przemysł motoryzacyjny funkcjonu-
je przy wykorzystaniu zaledwie 70 pro-
cent swojej zdolności produkcyjnej. W
przemyśle półprzewodników wykorzy-
stanie zdolności produkcyjnej sięga
jedynie 65 procent, w dziedzinie sprzę-
tu telekomunikacyjnego - tylko 50 pro-
cent. Można wręcz powiedzieć, że
światowa gospodarka stoi w obliczu
pogłębiających się sprzeczności. Funk-
cjonujące w szeregu krajów rozwijają-
cych się gospodarki oparte na ekspor-
cie gwałtownie zwiększają, swoją, pro-
dukcję. Na przykład chiński przemysł
stalowy, chemiczny, materiałów bu-
dowlanych i telefonii komórkowej
prawdopodobnie podwoi swoją, zdol-
ność produkcyjną, w ciągu nadchodzą-
cych trzech lat, wywierając dodatko-
wa, presję, której trzeba będzie spro-
stać. Ogromną, część światowego
eksportu pochłania kraina bezprzykład-
nej konsumpcji - Stany Zjednoczone.
W latach dziewięćdziesiątych amery-
kańska gospodarka funkcjonowała w
coraz większym stopniu niczym gigan-
tyczny odkurzacz, wsysający nadwyżki
światowej produkcji. Od roku 1995
popyt wewnętrzny w USA wzrasta w
tempie dwukrotnie przekraczającym
tempo notowane w innych krajach
uprzemysłowionych. Saldo obrotów
bieżących w USA (ustalone przy po-
miarze strumieni handlu i przelewów
pieniężnych) spadło z 3,7 miliarda do-
larów amerykańskich na plusie w 1991
roku do 503 miliardów na minusie w
roku 2002, kiedy to osiągnęło rekor-
dowy poziom. Dolary, które wypływają,
ze Stanów Zjednoczonych jako zapła-
ta za stale zwiększający się import,
powracają, do USA, gdy zagraniczni
inwestorzy kupują, amerykańskie
skrypty dłużne, obligacje, akcje i nie-
ruchomości. Ten przepływ dolarów
stwarza niewyczerpane zasoby global-
nej płynności. Eksplozja kredytów sta-
nowi podstawowy motor działalności
gospodarczej na świecie. Przyczynia
się jednak również do nadmiernych
inwestycji w niemal każdej z głównych
branż przemysłu.

A dobra kondycja globalnej go-
spodarki staje się w coraz większym
stopniu uzależniona od rozbuchanej
konsumpcji w Stanach Zjednoczonych.
Przynajmniej niektórzy obserwatorzy, w
tym analitycy z Instytutu Polityki Gospo-

Nowe podejście do czasu
pracy w Europie.
Belgia  - Wprowadzono system
"kredytów czasowych", który umoż-
liwia pracownikom na pracę cztery
dni w tygodniu przez maksymalnie
pięć lat i otrzymywanie rocznego
urlopu w trakcie całej kariery zawo-
dowej, otrzymując za to wynagro-
dzenie płacone przez państwo.
Dania - Była pionierem we wpro-
wadzaniu systemu płatnych urlo-
pów szkoleniowych, opiekuńczych
oraz naukowych, umożliwiających
rotację zatrudnienia pomiędzy za-
trudnionymi i bezrobotnymi. (Po-
dobne programy wprowadzono w
późniejszych latach w Belgii, Finlan-
dii i Szwecji).
Holandia - W roku 1982 rząd, prze-
mysł i pracownicy zgodzili się na
zmniejszenie wymiaru godzinowe-
go w zamian za ujednolicenie płac.
W połowie lat 80. ubiegłego stule-
cia tygodniowy wymiar pracy
zmniejszono z 40 do 38 godzin, a
na początku lat 90. do 36. Nastąpił
ogromny rozwój pracy w niepełnym
wymiarze godzin, przy czym zatrud-
nieni w takiej formule mieli prawo
do takiej samej stawki godzinowej,
dodatkowych świadczeń i szans
awansowania, co osoby zatrudnio-
ne na pełen etat. Wprowadzone w
życie w roku 2000 przepisy rozsze-
rzyły prawo do zmniejszenia wy-
miaru godzin na wszystkich robot-
ników, z kolei osobom pracującym
w na niepełny etat przyznano pra-
wo żądania większej liczby godzin.
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darczej w Waszyngtonie oraz Stephen
Roach, główny ekonomista Morgan
Stanley, uważają, że system ten jest ze
swej natury niestabilny i nie może roz-
rastać się w nieskończoność.
Gospodarka zgodna z założeniami zrów-
noważonego rozwoju wymaga innego
sposobu pomiaru działalności człowie-
ka oraz dostarczania sygnałów inwesto-
rom, producentom i konsumentom.(…)

Kwestią, o fundamentalnym
znaczeniu jest zmiana sposobu po-
strzegania przez człowieka wartości
gospodarczej. W Natura/Capitalism,
Amory Lovins i współautorzy: Hunter
Lovins i Paul Hawken przedstawiają.
argumenty przemawiające za "nowym
sposobem postrzegania wartości,
przejściem od zakupu towarów jako
miary zamożności ku gospodarce, w
której ciągłe otrzymywanie przez kon-
sumentów wysokiej jakości, użytecz-
ności i wydajności promuje dobrobyt."

W gospodarce takiej dochody i zyski
przedsiębiorstw wiązałyby się już nie
ze zwiększeniem do maksimum ilości
produkowanych i sprzedawanych
dóbr, ale z otrzymaniem produktu, któ-
ry będzie pełnił swoją, funkcję jak naj-
dłużej i jak najbardziej wydajnie, a co
za tym idzie - z ograniczeniem do mi-
nimum energochłonności i materiało-
chłonności oraz podniesieniem do
maksimum jakości wyrobu.(…)

W całej gospodarce liczne
przedsiębiorstwa produkcyjne zdecy-
dowanie popierają model prowadzenia
interesów, który jest im znany, i wolą
trzymać się wczorajszych założeń, za-
miast odważyć się wkroczyć na wciąż
niezbadany grunt, jakim jest odbiór
używanych produktów od konsumen-
ta i pokrewne koncepcje. Z kolei deta-
liści, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-
nych, są silnie nastawieni na maksy-
malne zwiększenie sprzedaży pozornie

tanich produktów, nie zaś na realizo-
wanie detalicznej sprzedaży produktów
wysokiej jakości. Nie należy lekcewa-
żyć wytrwałości tych grup. Stworze-
nie gospodarki mniej skoncentrowanej
na konsumpcji jest możliwe, jednak by
to urzeczywistnić, konieczne będą dzia-
łania rządu, edukacja konsumentów
oraz rosnąca liczba firm, które przetrą
szlak.
Michael Renner

Powyższy artykuł jest skróconą
wersją rozdziału 5. "Raportu o stanie
świata 2004" opracowanego przez
"The Worldwatch Institute".
W powyższej wersji, poza skrótami w
tekście nie zamieszczone zostały przy-
pisy oraz większość tabel i wykresów.
Wersja oryginalna: worldwatch.org
Polskie tłumaczenie raportu do na-
bycia w wydawnictwie "Książka i
wiedza"

Polska w UE,
GMO na polskim stole
Na dzień dzisiejszy nie da się przewidzieć wpływu stosowania GMO
(genetycznie modyfikowane organizmy) na środowisko i zdrowie
człowieka. Mimo tego, iż jak pokazują badania ponad 80% konsumentów
i rolników w Europie nie chce GMO, Komisja Europejska zezwoliła na
uprawy transgeniczne. Nowe prawo dąży do uzyskania wyższych
plonów i uproszczenia metody upraw, nie licząc się z głośnymi
protestami organizacji konsumenckich, ekologicznych i rolniczych.
Polsko-niemiecka konferencjia "Rolnictwo w rozszerzonej Europie wolne
od inżynierii agrogenetycznej- perspektywy transgranicznej
współpracy", która odbyła się 30. października 2004r. w Eberswalde
pod Berlinem, była próbą analizy sytuacji w obu sąsiadujących ze sobą
krajach.

W Polsce skrót GMO niewiele
mówi komukolwiek. Genetycznie mo-
dyfikowana żywność nie jest wdzięcz-
nym tematem dla polityków. Problem
ten nie był praktycznie obiektem deba-
ty publicznej. Prawie co trzeci Polak,
jak pokazują badania OBOP, w ogóle
nie słyszał o genetycznie modyfikowa-
nych organizmach. Świadomość spo-
łeczeństwa jest więc bardzo słaba.
Sprawdza się tu kalkulacja przemysłu
biotechnologicznego. Powstaje wraże-
nie, że GMO jest wszędzie i niczego nie

da się już zrobić. Słychać tylko głosy
naukowców. Głosy o korzyściach z
upraw roślin transgenicznych.

Teoretycznie w Polsce nie ma
upraw z użyciem GMO. Ma na to wpływ
stosunkowo zimny klimat oraz mało-
obszarowe rolnictwo. Na rynku znaj-
dują się jednak komponenty i produk-
ty GMO (głównie soja i jej przetwory),
które są sprowadzane z zagranicy. Po-
jawiają się jednak nowe tendencje nio-
sące z sobą potencjalne zagrożenia. Są
to między innymi: przejmowanie du-

żych gruntów przez zagranicznych in-
westorów oraz rozwój ośrodków na-
ukowych.

Polska jest krajem, w którym
dane statystyczne i prawo nie zawsze
są jednoznaczne z rzeczywistością. I
tak na przykład rygorystyczny system
prawny z jednej strony koliduje z niską
świadomością obywateli oraz bardzo
słabym systemem kontroli.

Podstawowe regulacje prawne
to art. 74 Konstytucji, trzy ustawy z
2001r. oraz ratyfikowany w 2003r.
"protokół kartageński". Celem tych re-
gulacji jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa ekologicznego, ochrona środo-
wiska oraz zdrowia ludzi. Ustawy trans-
portują zagadnienia przepisów prawa
europejskiego. Posłowie pracują obec-
nie nad aktualizacją prawa i nowa usta-
wa jest w fazie projektu. Ma ona mini-
malizować ryzyko związane z możliwo-
ścią niekontrolowanego przemieszcza-
nia się materiału rozmnożeniowego
bądź krzyżowaniem się roślin zmody-
fikowanych genetycznie z niezmodyfi-
kowanymi oraz umożliwić kontrole
upraw genetycznie zmodyfikowanych.
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Projekt zakłada sankcje karne nakłada-
ne na rolnika uprawiającego GMO bez
pisemnego powiadomienia o tym sto-
sownej instytucji oraz sąsiadów.

Praktycznie całą pracę uświa-
damiającą rolników o możliwych za-
grożeniach upraw z użyciem GMO
wzięły na siebie organizacje pozarzą-
dowe wraz z działającą od niedawna
na terenie Polski Greenpeace. Ruch
społeczny odniósł swoje pierwsze suk-
cesy. Rząd rozważa możliwość wystą-
pienia do Komisji Europejskiej z wnio-
skiem o zakaz uprawy kukurydzy MON
810. Sejmik województwa podkarpac-
kiego ogłosił cały region "strefą wolną
od GMO". Jak słusznie zauważa Ela Pri-
wieziencew (Społeczny Instytut Ekolo-
giczny, Warszawa) ma to o tyle donio-
słe znaczenie, iż jest to decyzja poli-
tyczna. Być może jest to też dobry
zwiastun dla rozwoju wiejskiej turysty-
ki, tak modnej na zachodzie Europy.
Niemcy masowo wyjeżdżają przecież
na austriacką wieś wiedząc, że kraj ten
ogłosił się strefą wolną od GMO. Dla
niemieckiego turysty to bardzo ważny
argument.

Niebagatelne znaczenie dla kon-
frontacji z GMO ma świadomość kon-
sumenta. To ona zadecydowała o po-
wstaniu wielkiego frontu przeciwników
GMO w Niemczech w połowie lat 90.
Niezależnie przecież od opinii naukow-
ców, polityki państwa czy protestów
ekologów ostateczna decyzja dotyczą-
ca akceptacji lub odrzucenia produk-
tów inżynierii genetycznej należy do
konsumentów. W Polsce ma to o tyle
doniosłe znaczenie, iż społeczeństwo
preferuje najtańszą żywność. Prawny
obowiązek informowania konsumen-
tów i odpowiedniego znakowania opa-
kowań z żywnością zawierającą GMO
musi więc być rygorystycznie realizo-
wany.

Dane statystyczne w przypad-
ku GMO mogą okazać się fałszywym
uspokojeniem w sytuacji gdy brakuje
nowoczesnych i niezależnych placó-
wek badawczych a rozwój i specjali-
zacja technik GMO rozwija się w tem-
pie błyskawicznym. Jest to jednak pro-
blem wykraczający daleko poza grani-
ce jednego państwa.

Przemysław Sęk

za Indymedia.pl 03.12.2004 r.

Dlaczego nie
zagłosowałabym
przeciwko
Hitlerowi?
Na ostatniej konferencji zorganizowanej przez pismo "Liberty" we wrześniu
1995 roku podczas panelu dyskusyjnego na temat terroryzmu wybuchła
intelektualna burda.
Gdy uznałam politykę powszechnego wyboru władzy za słodki ekwiwalent
terroryzmu, moje wstępne wystąpienie jako członka panelu przerodziło się w
potępienie głosowania. Moja argumentacja wymierzona była w uważających
się za anarchistów członków Partii Wolnościowej, którzy na wieść o tym, że
pewien znajomy wolnościowiec chce zostać politykiem zareagowali
entuzjastyczną owacją na stojąco.

W ciągu dwóch, pełnych krzy-
ków, godzin, które po tym nastąpiły,
skierowano do mnie następujące py-
tanie: "Gdybyś miała możliwość odda-
nia decydującego głosu przeciwko Hi-
tlerowi, czy zrobiła-
byś to?" Odpowie-
działam: "Nie, ale nie
miałabym żadnych
moralnych zahamo-
wań przed wpakowa-
niem mu kuli w łeb."
W skrócie, przyjęłam
brutalniejszą linię (...)
eliminacji Hitlera jako
zagrożenia.

Uznałam ową
kulę w głowie Hitlera
za rodzaj aktu obrony
własnej, jakim wybo-
ry nigdy nie mogłyby
być. Różnica tkwi w
tym, że kula może być
dokładnie wycelowa-
na w pożądany cel; wybory zaś ata-
kują niewinne osoby trzecie, które
muszą znosić konsekwencje niespra-
wiedliwej władzy nad ich życiem spra-
wowanej przez polityka, któremu ja po-
mogłam dostać się na stanowisko.
Ktokolwiek daje jakiemuś człowiekowi
możliwość sprawowania niesprawie-
dliwej władzy - to jest władzy politycz-
nej - ponosi odpowiedzialność za każ-
dy gwałcący prawa czyn tego polity-

ka.
Wtedy pytanie zostało zmienio-

ne: "Czy jeśli nie byłoby żadnych in-
nych sposobów działania, czy wtedy
zagłosowałabyś przeciwko Hitlerowi?"

To pytanie zakłada
fikcyjny świat po-
zbawiony jednego z
podstawowych re-
aliów istnienia - cią-
głej obecności alter-
natyw. W skrócie
wyraża ono zapyta-
nie: "Gdyby materia
rzeczywistości utka-
na została wedle in-
nego wzoru, to czy
byłabyś wierna tym
samym zasadom
moralnym?" Jako że
moje zasady moral-
ne wyprowadzone
zostały z natury
człowieka i rzeczy-

wistości, niemożliwym jest dla mnie
odpowiedzenie na to pytanie. Ale moją
pierwszą odpowiedzią było zastano-
wienie się nad tym, co też robiłabym
przez te wszystkie miesiące i lata po-
przedzające doniosły dylemat posta-
wienia krzyżyka przy nazwisku Adolfa.
Czy wtedy również nie miałabym moż-
liwości wyboru?

Mogę odnosić się jedynie do
rzeczywistości, w której żyję a w świe-
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cie obfitującym w alternatywy nie za-
głosowałabym zarówno na Hitlera jak
i przeciw niemu. Pozwólcie, że zanim
odniosę się do konkretnego przypad-
ku wyborów w nazistowskim wydaniu,
omówię kwestię bardziej fundamen-
talną.

Pytanie brzmi: jaka jest natura
państwa? Przyjmuję tutaj Nozickowską
definicję głoszącą, że państwo jest in-
stytucją dążącą do osiągnięcia mono-
polu na użycie przemocy na pewnym
obszarze geograficznym. Jest to rodzaj
zinstytucjonalizowanej władzy i pierw-
szym krokiem przy roztrząsaniu jej isto-
ty jest analiza pojęć "władzy" i "insty-
tucji".

Albert Jay Nock napisał, że ist-
nieją dwa rodzaje władzy: społeczna i
państwowa. Władza społeczna odno-
si się do zakresu wolności jakiego fak-
tycznie doświadczają jednostki w
swym życiu, to jest zasięgu w jakim
mogą dokonywać swobodnego wybo-
ru w kwestii gdzie i jak mają żyć. Wła-
dza państwowa odnosi się do faktycz-
nego rozmiaru kontroli jaką rząd spra-
wuje nad jednostkami, to jest zakresu
w jakim wpływa on na dokonywane
przez ludzi wybory w kwestii gdzie i jak
mają oni żyć. Pomiędzy władzą spo-
łeczną i polityczną zachodzą sprzecz-
ności i relacje antagonistyczne. Zna-
czy to, ze jedna z form rozwija się tyl-
ko wtedy gdy druga się wycofuje.

Położyłam nacisk na słowo
"faktyczny", ponieważ władza państwa
nie zależy od jego rozmiarów, np. ilo-
ści zapisanych w księgach praw czy
zasięgu terytoriów, do których rości
sobie prawo. Zależy ona raczej od wa-
runków społecznych, czyli tego czy
ludzie posłuszni są jego prawu i jakimi
środkami dysponuje ono by owo po-
słuszeństwo wymusić. Wydaje się, że
kluczowym warunkiem społecznym
jest uprawomocnienie państwa. Bez
zasłony legitymizującego autorytetu
ludzie nie będą posłuszni - państwo nie
będzie dłużej dysponować środkami
takimi jak podatki czy siła robocza, któ-
rych wszak potrzebuje do życia.

Innymi słowy wolność nie za-
leży w takim stopniu od wycofywania
praw, jak od osłabiania autorytetu pań-
stwa. Nie zależy ona - jak twierdzą po-

lityczni stratedzy - od przekonania wy-
starczającej ilości ludzi by głosowali
"właściwie", tak by wolnościowcy mo-
gli zasiąść na stołkach władzy politycz-
nej i cofnąć ustawodawstwo. Na nie-
szczęście proces ten wzmacnia insty-
tucjonalny szkielet tworzący przede
wszystkim niesprawiedliwe prawo;
wzmacnia on strukturę władzy pań-
stwowej poprzez akceptację jej auto-
rytetu jako narzędzia zmian. A według
analiz Nocka autorytet państwa nigdy
nie prowadzi do wzmocnienia władzy
społecznej.

Przywołuje to kwestię analiz na
temat instytucji. Ludzie używają słowa
"instytucja" dla określenia szeroko po-
jętych zjawisk jak "rodzina", "wolny ry-
nek" czy "państwo". Ja definiuję insty-
tucję jako stabilny i ogólnie akcepto-
wany mechanizm do osiągania celów
społecznych i politycznych.
W duże mierze instytucje te działają nie-
zależnie od dobrych czy złych intencji
osób ich używających. Na przykład tak
długo jak wszyscy szanują reguły wol-
nego rynku, funkcjonuje on jako me-
chanizm wymiany. Ta sama prawda
dotyczy państwa. Tak długo jak wszy-
scy ludzie szanują jego reguły, tzn. gło-
sują, chadzają ścieżkami wytyczony-
mi przez państwo, są posłuszni pra-
wu, funkcjonuje ono jako mechanizm
społecznej kontroli.

F. A. Hayek spopularyzował
"teorię niezamierzonych konsekwencji"
głoszącej, że świadome czyny powo-
dują niezaplanowane rezultaty. Jest to
"teoria niezamierzonych konsekwencji"
i wyjaśnia ona dlaczego człowiek do-
bry działający poprzez złe instytucje
osiągnie zły rezultat. Ludzie dobrzy
działający poprzez państwo utrwalą
jego prawomocność i instytucjonalny
szkielet. Osłabią oni warunki społecz-
ne umożliwiające wzmaganie się wła-
dzy społecznej. Bez względu na to czy
wycofają oni jakiś konkretny zapis
prawny, to z punktu widzenia tworze-
nia wolności będzie to równie niedo-
rzeczne jak ich intencje.

Wracając do kwestii głosowa-
nia na Hitlera... Jedynie ze względu na
dyskusję uznam możliwość dokonania
przeze mnie moralnego wyboru. Jed-
nak nawet w takich okolicznościach

nadal odmówiłabym głosowania prze-
ciwko Hitlerowi. Dlaczego? Ponieważ
istotą problemu nie jest Hitler, ale szkie-
let instytucjonalny pozwalający Hitle-
rowi uzyskać monopol władzy. Bez
państwa i legitymizujących jego wła-
dzę wyborów byłby on co najwyżej
przywódcą obszarpanych zbirów na-
padających na ludzi w ciemnych zauł-
kach. Głosowanie za lub przeciw Hi-
tlerowi wzmocni jedynie instytucjonal-
ny szkielet, którego jest on tworem -
szkielet, który w ciągu dwóch sekund
stworzy kolejne jego wcielenie.

Zabicie Hitlera wyrządzi mniej
krzywd. Ale będzie ono - podobnie jak
głosowanie - wyrazem doznanej po-
rażki. Zwrócenie się ku brutalnej prze-
mocy oznacza, że wszystkie drogi wła-
dzy społecznej zostały zniszczone a ja
zostałam zmuszona do zaakceptowa-
nia taktyki państwa. Pod tyrańskimi
rządami takie użycie przemocy może
być usprawiedliwione tak długo, dopóki
nie krzywdzi niewinnych osób trzecich.
Jednakże w takich warunkach głoso-
wanie nie może być usprawiedliwio-
ne. Nikt nie ma prawa usta-
nawiać politycznej władzy jednego
człowieka ponad innymi. Konsekwent-
ny wolnościowiec nie może nigdy upo-
ważniać żadnego człowieka do opodat-
kowywania i kontrolowania pokojowej
działalności. A państwo jest niczym
innym jak zinstytucjonalizowanym
modelem takiego upoważnienia.

Nie można wspomóc wolności
czy władzy społecznej chyląc czoła
przed Lewiatanem.

Wendy McElroy
tłum. Witek Kieraś.

za Libertarianizm.pl
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Prawda o Biesłanie?
Czy Putin wydał rozkaz
zabijania?
W Domu Kultury "Dubrowka" zastrzelono wszystkich terrorystów i tych,
którzy się bronili, i tych uśpionych. Nie dowiemy się już jednak, kto,
kiedy i dlaczego uzbroił szahidki nie w bomby, a w atrapy ładunków
wybuchowych, o czym większość z nich nie wiedziała, do ostatka uparcie
łącząc nieaktywne przewody. I dlaczego niektóre z nich miały przy sobie
bilety powrotne do domu?

Wiosną tego roku, wieczorem,
nad rzeką Assa w Inguszetii siedziała
przy ognisku grupka dzieci. Przelecia-
ły nad nią dwa rosyjskie śmigłowce
wojskowe, zawróciły, spuściły bombę.
Ognisko się dopalało, oświetlając trzy
trupy i kilkoro ciężko rannych. Niedłu-
go potem patrzyłam w oczy matki jed-
nego z zabitych chłopców. Patrzyłam
też w oczy matki, która pochowała
trzech synów, kilkunastolatków, przy
tym - dwóch porwanych przez żołnie-
rzy, a potem porzuconych gdzieś przy
drodze, z wypatroszonymi wnętrzno-
ściami. Widziałam dzieci bez oczu i bez
dłoni, okaleczone przez zabawki zrzu-
cane na Czeczenię z rosyjskich śmi-
głowców. Widziałam dziewczynkę z
dziurą w czaszce, pod którą pulsuje
przykryty przezroczystą błoną mózg.
Widziałam inną, zupełnie sparaliżo-
waną przez odłamek bomby, który
utkwił gdzieś w okolicach kręgosłupa.
Rozmawiałam z piętnastoletnim świad-
kiem rozpruwania brzuchów dwóm
żywym chłopcom czeczeńskim, któ-
rych wnętrzności pijani żołnierze rzu-
cali psom...

Te dzieci, gdy je kaleczono i
zabijano, krzyczały zapewne głośniej
niż dzieci ze szkoły nr 1 w Besłanie,
ale miały mniej szczęścia: ich cierpie-
nia to codzienność Czeczenii. Dzieci z
Besłanu cierpią odświętnie, na oczach
przyklejonego do telewizorów świata.
Telewizor to święto terroru, jego kon-
sekracja. A równocześnie - przekleń-
stwo serwisów informacyjnych, które
pożerają tylko świeże mięso, a wczo-
rajsze nieszczęścia już ich nie intere-
sują. I gdy jakiś konsekwentny dzien-
nikarz będzie się upierać, że dramat
Kosowa, Kabulu czy Groznego nie

przestaje być dramatem tylko, dlatego,
że świeższe są nieszczęścia Bagdadu,
usłyszy: może to i dramat, ale już nie
temat.

Kto dziś nie umiera na ekranie,
ten nie umiera wcale. Więc, by umie-
ranie było dostrzeżone, trzeba same-
mu zabijać - ot i cała filozofia terrory-
zmu, choć w czeczeńskiej wersji bywa
zawodna, bo nigdy nie wiadomo do
końca, kto i po co zabija.

Był koniec sierpnia 2002 roku.
Grozny. Upał. Czekamy na kogoś tam
w rozgrzanej puszce samochodu. Na-
gle Musa, kierowca, pochyla się i szep-
ce mi na ucho, choć nikogo w pobliżu
nie ma: - Zmieniamy taktykę. Będzie-
my tak, jak Palestyńczycy, zabijać po-
przez szahidów. Szykuje się duża ak-
cja. W Moskwie. Zobaczysz. - Świat
was znienawidzi, będzie wami pogar-
dzał - mówię. - A co nam ten świat
pomógł?! Milczy i ma gdzieś to, jak nas
zabijają. Nie mamy już innego wyj-
ścia...

Wtedy nie uwierzyłam, a przy-
pomniałam sobie tę rozmowę, podno-
sząc z błota na Dubrowce muzułmań-
ski różaniec, taki jaki wisiał w aucie
Musy...

Dlaczego Rosjanie zabijają Cze-
czenów, dlaczego Putin zaczął tę woj-
nę, dlaczego jej nie kończy, dlaczego
Czeczeni zabijają Rosjan - pytania lo-
giczne, odpowiedź mniej, bo mieszczą
się w niej emocje niepasujące do wła-
dzy. Bo, czy nienawiść może być ele-
mentem strategii państwowej?

"Pierwszą wojnę czeczeńską"
(1994 - 1996) zakończył generał Alek-
sander Lebiedź, zawierając w Chasaw-
jurcie pokój z głównodowodzącym si-
łami czeczeńskimi Asłanem Mascha-

dowem. I choć w maju 1997 roku pre-
zydent Jelcyn zawarł z Maschadowem
(którego w zwariowanych od radości
zwycięstwa, powszechnych wyborach
naród wybrał na prezydenta) pakt o po-
koju, rosyjscy generałowie starannie
przygotowywali odwet. Zamienienie
sympatii, jaką świat żywił do tego nie-
wielkiego, bohaterskiego narodu, na
niechęć to jeden z głównych punktów
tego planu. I oto jeszcze w 1996 r. ta-
jemnicza ręka, która - jak się później
okazało - należała do Czeczena, agen-
ta FSB Adama Denijewa, gotuje śmierć
sześciu lekarzom Czerwonego Krzy-
ża... Inny kolaborant, Arbi Barajew, w
dwa lata później obcina głowy czterem
Anglikom i Nowozelandczykowi. Któż
nie pamięta tych głów zatkniętych w
śnieg? W model porywacza szybko
wpasowali się czeczeńscy bandyci,
porywając kogo popadło, najczęściej
swoich bogatych ziomków, cudzo-
ziemców na ogół zostawiając mo-
skiewskim agentom.

Prysnął czar romantycznych,
walczących o niepodległość rycerzy,
ludzi honoru i gór. I o to chodziło. Za-
danie zostało wykonane. Porwania
należą już jednak do rzadkości. Te naj-
głośniejsze, jak choćby porwanie Aria-
na Erkla z organizacji Lekarze bez Gra-
nic, okazało się też akcją przeprowa-
dzoną przez FSB, co zostało udowod-
nione...

Codzienność Czeczenii ostat-
nich lat nie wzrusza, bo jej nie ogląda-
my. Ludzie porywani z domów, tortu-
rowani, gwałceni, mordowani, rozry-
wani dynamitem nie trafiają na wizję
ani w eter, bo Czeczenię szczelnie od-
izolowano od świata. Dziennikarz z ka-
merą wpuszczany jest tam od święta
(np. na wybory) i pod ścisłą kontrolą.
Zimą tego roku rosyjski oficer zażądał
ode mnie skasowania sfilmowanej uli-
cy, bo "tu wszystko jest tajne". Cudem
uniknęłam zabrania kamery, a nawet
dużo większych nieprzyjemności. Naj-
większy sukces Putina w tej wojnie -
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to sukces propagandowy: Czeczen to
albo ten, który uległ procesowi krem-
lowskiej "normalizacji", albo terrorysta.
Bo zeszłowieczne porwania zastąpio-
no bardziej nowoczesnym nośnikiem
nienawiści - terroryzmem.

Czeczeński terroryzm zaistniał
dla świata we wrześniu 1999 roku, wraz
z wylatującymi w powietrze domami i
ówczesnym premierem Rosji Władimi-
rem Putinem ścigającym Czeczenów
nawet w wychodku. W komputerach
pozostały daty i liczby ofiar, powtarza-
ne przy każdym nowym dramacie. Po-
jawiające się przy nich wątpliwości zni-
kają z pamięci, bo zamazują obraz.

Gdy i nazwa Biesłan spadnie na
dalsze miejsca w wiadomościach, za-
pomnimy o tym, że Rusłan Auszew
(cieszący się ogromnym autorytetem
były prezydent Inguszetii) nie zobaczył
ani jednego Czeczena wśród terrory-
stów, choć pertraktował z nimi długo,
uwalniając dużą grupę dzieci. Zobaczył
Osetyjczyków i Rosjan, a nie Arabów i
Murzyna, o których doniosły rosyjskie
media. Umknie naszej uwadze, że Cze-
czeni odcięli się od nieznanej im (i ko-
mukolwiek), a przyznającej się do au-
torstwa dramatu w Besłanie organiza-
cji Islamabulah, sugerującej związek z
Al-Kaidą. - Robią z nas sklonowanego
bin Ladena, jesteśmy więc bezradni -
głosiły czeczeńskie centra informacyj-
ne, komentując zdanie Putina o inter-
wencji międzynarodowego terroryzmu.

Umknie uwadze większości nie
tylko opublikowane przez Czeczenów
zapewnienie, że człowiek o nazwisku
Magomed Jewlojew i pseudonimie
Magas, nazwany przez oficjalne źró-
dła rosyjskie przywódcą atakujących
szkołę terrorystów, w ogóle nie istnie-
je. I mało kto się dowie, że lekarzom
szpitali w Besłanie FSB odebrało tele-
fony komórkowe, by nie mogli prze-
kazać na zewnątrz wiadomości o sta-
nie i liczbie ofiar. A i dziennikarze - nie-
zależni eksperci od Czeczenii: Andriej
Babicki - zaaresztowany na moskiew-
skim lotnisku pod zarzutem wiezienia
materiału wybuchowego - i Anna Po-
litkowska - przytruta w samolocie le-
cącym na Kaukaz - znikną za obraza-
mi nieszczęsnych dzieci ze szkoły nr
1. Zapomnimy i o tym, że terroryści
wezwali na pośredników nieprzychyl-
nych im obrońców praw człowieka (jak

Kowaliow) czy polityków (jak Hakama-
da), ale generała FSB - prezydenta In-
guszetii Zjazikowa, starego działacza
komunistycznego - prezydenta Osetii
Dzasochowa i związanego z FSB dok-
tora Roszala...

Niebawem przestanie nas dzi-
wić i zaskakująca życzliwość dla ka-
mer, choć pamiętamy, że podczas
szturmu na Dubrowce nie tylko z ka-
merą, ale i bez niej przebić się przez
kordony wojska nie było można. Za-
pomnimy i o pytaniu Rosjan, dlaczego
wtedy, gdy cały świat oglądał dramat
przekazywany przez ich, rosyjskie te-
lewizje, oni sami mieli na ekranach pro-
gramy rozrywkowe. - Czy to był spek-
takl dla Zachodu? - pytają. I jakże to -
na Kaukazie, gdzie w okolicach Cze-
czenii, a więc i w Osetii, co parę kilo-
metrów tkwią posterunki wojskowe czy
milicyjne, na których każdy kierowca,
a często i pasażerowie okazują doku-
menty, i gdzie sprawdzane są bagaż-
niki - do szkoły przeniknęli bandyci z
potężnymi bombami?

Prawda o tym dramacie - jak i
o wszystkich innych aktach terrory-
stycznych związanych z Czeczenami -
to łowienie czarnego kota w ciemnym
pokoju. On gdzieś jest i mruga ślepia-
mi, tylko spróbuj go złapać! Wysadze-
nie samolotów pasażerskich w
przededniu narzuconych Czeczenom
wyborów prezydenckich wydaje się
bardziej "czeczeńskie", niż terror w
szkole, bo łatwiejsze do przygotowa-
nia i logiczne czasowo, podobnie jak i
dramat przy metrze Ryska (chociaż nikt
tak naprawdę nie potwierdził czeczeń-
skiego autorstwa terrorystów). Zaś ter-
ror w szkole wydaje się odpowiedzią
na trącące sympatią ponowne zainte-
resowanie świata Czeczenią. Kto ją
przygotował? Dla każdego, kto zna
Czeczenów, planowanie przez nich z
zimną krwią mordowania dzieci to
brednia. Dziecko to świętość: rzadko
uderzy je ojciec, matka czasem ma pra-
wo do klapsa. Ale... wojna zabija w lu-
dziach człowieczeństwo, dlaczego
więc akurat Czeczeni mają być wyjąt-
kiem? Lecz jeśli to w ich chorych od
nienawiści głowach zrodził się ten naj-
nikczemniejszy z terrorystycznych po-
mysłów, to dlaczego władze rosyjskie
zakłamują tu wszystko - od przyczyny
i momentu szturmu, po liczbę ofiar i

narodowość bandytów?
A może i w tym przypadku, po-

dobnie jak przy przerwanym spektaklu
"Nord-Ost", splotły się plany złoczyń-
ców obu nacji? W Domu Kultury "Du-
browka" zastrzelono wszystkich terro-
rystów, i tych, którzy się bronili, i tych
uśpionych. Wszystkich - z wyjątkiem
dwóch, którym udało się uciec. Jeden
nazywał się Terkibajew (zginął w dziw-
nym wypadku drogowym), drugi Abu
Bakar, obaj od dawna współpracowali
z rosyjskimi służbami specjalnymi. Im
przypisuje się zmianę pierwotnych pla-
nów terrorystów czeczeńskich: ich ce-
lem mieli być politycy w Dumie lub w
Radzie Federacji (odpowiednik Sena-
tu). Potem dopiero w roli zakładników
pojawili się zwykli ludzie, widzowie
spektaklu. Nie dowiemy się już jednak,
kto, kiedy i dlaczego uzbroił szahidki
nie w bomby, a w atrapy ładunków wy-
buchowych, o czym większość z nich
nie wiedziała, do ostatka uparcie łącząc
nieaktywne przewody. I dlaczego nie-
które z nich miały przy sobie bilety po-
wrotne do domu?

Podobnie i przy haśle "9 maja
2004 - śmierć Kadyrowa" komputery
wyrzucą na ekran hasło: terroryści cze-
czeńscy. Ale co zrobić z zapewnienia-
mi ochrony Kadyrowa, że "federało-
wie", czyli Rosjanie, ich na stadion nie
dopuszczali, twierdząc, że sami najdo-
kładniej sprawdzili każdy centymetr?
Czy można lekką ręką odrzucić pogło-
ski, że z prezydentem Czeczenii roz-
prawili się rosyjscy generałowie, któ-
rym zapowiedział odebranie kontroli
nad czeczeńską ropą obfitującą zyska-
mi w milionach dolarów?

A sięgając dalej w przeszłość,
do najważniejszych dla Czeczenów i
Putina zdarzeń - wysadzania domów
w Moskwie, Budionnowsku i Wołgo-
dońsku - wątpliwości się mnożą. Za-
łóżmy, że pięć lat temu rzeczywiście
czeczeńscy terroryści postanowili pod-
stępnie pozbawić życia śpiących spo-
kojnie ludzi z dość biednych dzielnic.
Pomińmy nawet ważne pytania - po co
im to było i jak technicznie mogli to
przygotować? Dlaczego jednak
wszystkie procesy w tych sprawach
toczyły się za drzwiami zamkniętymi,
za drutem kolczastym łagrów (czyli
kolonii karnych) na dalekiej prowincji?
I dlaczego francuskiego filmu doku-
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mentalnego o wysadzaniu domów nie
wyemitował żaden rosyjski kanał tele-
wizyjny, a rozprowadzanie kopii jest
ścigane sądownie?

Dlaczego cały nakład książki
"FSB wysadza Rosję" autorstwa byłe-
go oficera z Łubianki został zlikwido-
wany? Dlaczego nie udało się powo-
łać w Dumie specjalnej komisji śled-
czej w tej sprawie, a przewodniczące-
go społecznej komisji - Siergieja Ju-
szenkowa - zastrzelono (ponoć niedłu-
go po otrzymaniu przez niego od Ba-
sajewa dowodów udziału FSB w wy-
sadzaniu domów)? Dlaczego b. pra-
cownika FSB, adwokata Siergieja Trie-
paszkina, prowadzącego drobiazgowe
śledztwo dotyczące wysadzenia domu
przy ulicy Gurianowa w Moskwie, za-
aresztowano pod zarzutem przewoże-
nia broni, którą to broń - na oczach
świadków - wsadzili mu do samocho-
du funkcjonariusze drogówki? A za-
aresztowano go w przeddzień rozpo-
częcia procesu w tej sprawie...

Z drugiej strony jednak - dlacze-
go odpowiedzialność za te wybuchy
wzięli na siebie czeczeńscy komendan-
ci polowi - Basajew i Chattab?

Każdy akt terrorystyczny poza
Rosją wydaje się prosty i czysty w ry-
sunku: fałsz oddziela się tam od praw-
dy wyraźnym słojem, jak od drewna
zmurszała farba. Ale nie w Rosji. Tu
okazuje się, że zrozpaczone kobiety,
które często musiały patrzeć, jak tor-
turowano ich mężów i braci, jak zabi-
jano ich dzieci; kobiety, które wielokrot-
nie gwałcono - nierzadko są werbowa-
ne w szeregi szahidów przez ludzi po-
wiązanych i z Basajewem, i z rosyjskim
MSW. Dziennikarka Julia Juzik "rozpra-
cowująca" drogi werbunku szahidek
zapewniała mnie, że nazwiska werbu-
jących są znane rosyjskim organom
ścigania.

Jakie są po pięciu latach wojny
na Kaukazie - Czeczenia, Rosja i świat?

W Czeczenii zabito około stu
tysięcy ludzi; większość mężczyzn

uczyniono (w czasie tortur) kalekami,
a wszystkich, i kobiety, i dzieci, wpę-
dzono w ciężką depresję nie tylko kosz-
marami wojny i bezustannym stra-
chem, ale i koszmarem nędzy, bezro-
bocia oraz życia w ruinach. Na
uchodźczą poniewierkę rzucono ponad
trzysta tysięcy ludzi.

Rosję zubożono o miliardy do-
larów idące na wojnę oraz trzynaście
tysięcy poległych żołnierzy (w czasie
trwającej 9 lat wojny w Afganistanie
zginęło 15 tysięcy Rosjan). I napełnio-
no ją strachem. A także straszliwą, ro-
snącą wzajemną nienawiścią.

Świat zmuszono do bezradne-
go asystowania cynizmowi jego poli-
tycznych liderów popierających ludo-
bójstwo niewielkiego, hardego narodu.

Krystyna Kurczab-Redlich
za Kroniki Czeczeńskie

Czeczenia: rozbijając
dyskurs na temat
międzynarodowego
terroryzmu
Kiedy w mediach pojawiają się wiadomości na temat Czeczenii,
najczęściej, odnoszą się do naruszeń praw człowieka oraz aktów
przemocy coraz częściej związanych z Islamem jak również z
międzynarodowym terroryzmem. Prawie nikt nie wskazuje na konotacje
ekonomiczne i polityczne całego konfliktu. W wyniku tego, prawdziwe
czynniki tła konfliktu pozostają nie nazwane, przez co rzeczywisty konflikt
przedstawiany jest w zawężonym wymiarze a przecież biorą w nim udział
rozmaite grupy i interesy. Ale co tak naprawdę kryje się za wojnami w
Czeczenii?

Motywy interwencji rosyjskiej w
Czeczenii wysuwane przez rząd Federa-
cji Rosyjskiej, zmieniły się z czasem, w
próbę uproszczenia i zamaskowania wiel-
kich interesów i poważnych problemów
wewnętrznych. Według Moskwy, pierw-
sza interwencja (1994-1996) miała na
celu ochronę ludności rosyjskiej w Cze-
czenii, położenie kresu niezadowalającej
sytuacji czeczeńskiej niezależności, pro-
klamowanej jednostronnie w 1991 roku
oraz zahamowanie władzy sieci mafij-
nych i chaosu, którego generał Dżochar

Dudajew nie był zdolny kontrolować.
Jednak, w drugiej wojnie, rozpo-

czętej w 1999, obecnie kontynuowanej,
argumenty wysuwane przez rząd rosyj-
ski, uległy zmianie, ograniczając się w
prosty sposób do jednego słowa: terro-
ryzm. Władimir Putin przedstawił konflikt
w Czeczenii jako wewnętrzną sprawę
państwa i opisał działania militarne jako
antyterrorystyczną operację oczyszcza-
nia. Wydarzenia z 11 września posłużyły
Putinowi do podparcia jego idei i uczy-
nienia ich bardziej globalnymi; w dys-

kursie Putina, Czeczenia stała się naczel-
nym problemem terroryzmu międzyna-
rodowego.  Argumenty wysuwane przez
Prezydenta Federacji Rosyjskiej opiera-
ły się na tym, że bojownicy czeczeńscy
byli fundamentalistami wahabickimi ,
którzy tworzą ekstremistyczny odłam
Islamu służący za przykrywkę terrory-
zmu międzynarodowego. Według rosyj-
skich źródeł rządowych, pod koniec lat
osiemdziesiątych utworzył się tzw. "mię-
dzynarodowy wahabizm"*, kierowany
przez multimilionera Osamę bin Lade-
na, a w Rosji pierwszymi celami waha-
bizmu zostały republiki północnokauka-
skie Czeczenii i Dagestanu z zamiarem
utworzenia w nich "Państw Islamskich",
czego jawnym przykładem była inwazja
Dagestanu w lecie 1999 przez bojow-
ników czeczeńskich pod dowództwem
wahabity Szamila Basajewa.

Rosyjska propaganda opiera się
głównie na określaniu wszystkich bo-
jowników czeczeńskich mianem mię-
dzynarodowych terrorystów, zapomina-
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jąc z pełną premedytacją o złożoności,
rozproszeniu i podziale grup walczących
w tej wojnie. Dla Kremla, zgodnie z de-
klaracjami Ministra Spraw Zewnętrznych
Igora Iwanowa, "zamachy na wielką ska-
lę ze strony bojowników nie pozosta-
wiają złudzeń, że terroryzm czeczeński
jest integralną częścią infrastruktury ter-
roryzmu światowego i mamy na to licz-
ne niepodważalne dowody". Opierając
się na tym propagandowym dyskursie,
Rosja utwierdza się w przekonaniu, że
wojna prowadzona z Czeczenią jest le-
galna a poza tym powinna być całkowi-
cie wspierana przez resztę wspólnoty
międzynarodowej, ponieważ terroryzm
jest wspólnym wrogiem wolnych naro-
dów. Wobec tej linii myślenia, można
wyobrazić sobie satysfakcję, z jaką Mo-
skwa przyjęła opinie niektórych polity-
ków europejskich, a konkretnie, Silvio
Berlusconiego, który otwarcie poparł
postawę rosyjską i oskarżył prasę świa-
tową o knucie spisku w celu zniekształ-
cenia działań rosyjskich w Czeczenii (na
podstawie jego wypowiedzi na szczy-
cie Rosja-Unia Europejska, który odbył
się na początku listopada tego roku.)

"Ukryte" motywy interwencji
Jeśli raczej pewne jest to, że wa-

habizm dostał się w latach dziewięćdzie-
siątych do Czeczenii, przez Dagestan i że
przywódcy wojenni, tacy jak Szamil Ba-
sajew mogli mieć kontakty z oddziałami
talibów, mogli otrzymywać pieniądze z
Arabii Saudyjskiej a nawet mieć kontakty
z Al-Kaidą, to jak komentuje to Carlos Ta-
ibo, profesor Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Autonomicznego w Madrycie "nie
znaczy to, że opór czeczeński jest waha-
bijski, jednak propaganda rosyjska chce
wierzyć w to za wszelką cenę".

Także dla Xulio Ríosa, dyrektora
IGADI (Galicyjskiego Instytutu Analizy i
Dokumentacji Międzynarodowej), waha-
bizm jest czynnikiem obecnym w pew-
nych zbiorowościach, lecz nie czynni-
kiem determinującym opozycji czeczeń-
skiej. Brak rozwiązań politycznych kon-
fliktu i rozczłonkowanie społeczeństwa,
spowodowane w dużej mierze wojną,
przyczyniły się do rozpowszechnienia
się wahabizmu, lecz zdaniem Ríosy, "to,
że w opozycji działają terroryści nie
przyczynia się do jej jednolitej zwarto-
ści. Obecnie nie można mówić o zbroj-
nej opozycji ponieważ istnieje ich wiele
i nie zawsze działają one w sposób
skoordynowany. Utrzymują zróżnico-
wane pozycje i, tym samym, jakiekol-
wiek uproszczenie oddala nas od
prawdy".

Jak twierdzą inni eksperci, oczy-
wiste jest to, że za zasłoną dymną mię-
dzynarodowego terroryzmu opraco-
waną przez Putina, ukrywają się inne
motywy, których Moskwa nie podaje i
które są kluczowe do zrozumienia,
dlaczego wzniecono konflikt, który nie
jest nowy (mija ponad 200 lat jak Cze-

czeni walczą przeciwko Rosjanom), a
który powraca z nieproporcjonalną bru-
talnością.

Dla wielu analityków kluczowych
motywów interwencji, istnieją dwa pod-
stawowe: interes Rosji zainteresowanej
hydrowodorem oraz strach Moskwy
przed dezintegracją Federacji. Jednak,
inni eksperci uważają, że w tym konflik-
cie odgrywają rolę bardziej zróżnicowa-
ne czynniki, które połączone razem do-
prowadziły do inwazji i do wojny. Prze-
śledźmy je jeden po drugim:

1 - Korzyści Federacji Rosyj-
skiej z hydrowodoru (konkretnie z ropy
naftowej)

Znaczenie Czeczenii jako produ-
centa jest względne; jednak kluczem jest
to, że Czeczenia jest poprzecinana ga-
zociągami i rurociągami o niezaprzeczal-
nej wartości, które nadają jej znaczenie
strategiczne. Kiedy w latach 90 wcho-
dził w grę tzw. "kontrakt wieku", czyli
rurociąg naftowy, który wydobywałby
się z Morza Kaspijskiego, największego
morza wewnętrznego świata bogatego
w ropę naftową i naturalny gaz, preten-
dujący do przemienienia się w jedno z
przyszłych centrów naftowych na po-
ziomie światowym. Jedna z nitek ruro-
ciągu o największych możliwościach
przyciągnięcia ropy naftowej na Zachód
przechodziła przez Czeczenię. Z takiej
perspektywy Rosja potrzebowała kon-
troli i stabilności na terenach Północne-
go Kaukazu, aby przekonać zagranicz-
nych inwestorów, że ich opcja jest naj-
lepszą z możliwych. Możliwość zysków
w myśl praw tranzytowych i ogromne
znaczenie w polityce międzynarodowej
(przez znaczenie, jakie przyznaje kon-
trolowaniu dostawca) były dobrymi po-
wodami do rozpoczęcia ponownej kon-
troli republiki secesyjnej, która "wyzwo-
liła się" po upływie trzech lat. Ostatecz-
nie niechęć Europy i USA do pozosta-
wienia tak ważnego szlaku w rękach
Rosji oraz brak kontroli sytuacji spowo-
dowały, że wspomniany kontrakt, pod-
pisany w 1999 roku, uczynił beneficjen-
tem Turcję.

2 - Przykład dla innych republik
Zdaniem niektórych analityków,

Moskwa bała się, że separatystyczna ak-
cja Czeczenii będzie początkiem jej roz-
bicia, ponieważ inne republiki z podob-
nymi żądaniami także były ogniskiem
potencjalnej niestabilności. Po oddzie-
leniu się Rosji, dwa miesiące przed roz-
wiązaniem ZSRR, Czeczenia podała w
wątpliwość całą strukturę państwa ro-
syjskiego. Jednak, w związku z tym
"ukrytym motywem" niektórzy analitycy
uważają, że należy wziąć to pod uwagę
lecz bez przesady, opierając się na tym,
że Czeczenia przetrwała trzy lata bez in-
terwencji zbrojnej (Borys Jelcyn ogłosił
stan wyjątkowy, lecz nakaz ten ostatecz-
nie został unieważniony przez parlament
rosyjski.)

3 - Próba odwrócenia uwagi od
innych problemów Rosji

Tym samym interwencja była
formą szukania zewnętrznych wrogów,
którzy spowodowaliby odwrócenie uwa-
gi Rosjan od problemów ekonomicz-
nych i społecznych kraju. Jelcyn potrze-
bował szybkiego zwycięstwa, które
zwiększyłoby jego zmniejszającą się po-
pularność. Ludność była zmęczona
życiem w zrujnowanej gospodarce, bez-
karnością mafii, korupcją rządzących
oligarchów finansowych i medialnych
beneficjentów prywatyzacji, skandali fi-
nansowych wokół otoczenia prezyden-
ta...Wojna, tym samym, stała się do-
brym sposobem na ponowne kierowa-
nie zbiorowym rozczarowaniem i fru-
stracją. A Czeczenia stała się najlepszym
wrogiem, gdy w 1999 wybuchły bom-
by w budynkach mieszkalnych, które
zabiły setki cywili.

4 - Odrodzenie dyskursu impe-
rialnego tendencji militarnych i auto-
rytarnych

Wielu analityków postrzegało
wojnę w Czeczenii jako próbę przywo-
łania przez Kreml chwalebnej przeszło-
ści dominacji nad innymi terytoriami,
próbę powetowania upokorzeń dozna-
nych przez Rosjan w rozmaitych repu-
blikach eks-sowieckich, jako zemstę za
zniszczenie ZSRR i jako okazję dla żoł-
nierzy rosyjskich zdjęcia z siebie cięża-
ru porażki doznanej w Czeczenii pod-
czas pierwszej wojny. Kontynuując tę
linię rozważań, Carmen Claudía, anali-
tyk Fundacji CIDOB, przyznaje, że wraz
z działaniami w Czeczenii "Rosja powra-
ca do swojej przeszłości sowieckiej i
carskiej, niszcząc tą wojną zaczątki Ro-
sji demokratycznej i wzmagając anty-
rosyjskie nastroje wśród ludności cze-
czeńskiej".

5 - Strategia Władimira Putina
aby zdobyć władzę

Władimir Putin był szpiegiem
KGB kiedy został mianowany przez Jel-
cyna w 1999 Premierem, postrzegając
wojnę w Czeczenii jako sposób na wy-
bicie się do władzy. Z aprobatą Jelcyna
opracował strategię reaktywizacji kon-
fliktu czeczeńskiego, której nadał niebez-
pieczny wydźwięk ekspansyjny i religij-
ny. Ataki z 1999 w budynkach w Mo-
skwie, Wołgodońsku oraz w koszarach
w Dagestanie, które pochłonęły setki
ofiar (przypisywane bez przedstawienia
żadnych dowodów cywilnym bojowni-
kom czeczeńskim, zdaniem wielu ana-
lityków za atakami stoją tajemnicze służ-
by rosyjskie), dały Putinowi wsparcie ze
strony rosyjskiej opinii publicznej aby
interweniować w Czeczenii, zmieniając
w ten sposób w świstek papieru rozejm
z Chasaw-jurt podpisany w 1996. Ta
nowa interwencja utrwaliła wizerunek
Putina jako polityka zdecydowanego
przywrócić porządek i dyscyplinę na ca-
łym terytorium Federacji z nacjonali-
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stycznym orędziem skierowanym na
utworzenie Rosji silnej, co przyczyniło
się do szybkiego wzrostu jego poparcia
w badaniach. Poparcie ludu, połączone
ze wsparciem ze strony oligarchów i
wojskowych, doprowadziło do wygra-
nych wyborów na prezydenta Federacji
Rosyjskiej w 2000.

6 - Strefa bezpieczeństwa:
strach przed islamem

Kaukaz jest strefą szczególnych
interesów bezpieczeństwa Federacji Ro-
syjskiej, terytorium, w którym zbiegają
się tradycje współzawodniczących ze
sobą Turcji i Iranu. Stanowi też połu-
dniową granicę Rosji z krajami konfliktu i
w sposób bardziej ogólny z Islamem, re-
ligią, którą wyznaje większość mieszkań-
ców Kaukazu Północnego. Wysłanie i
stacjonowanie oddziałów rosyjskich na
granicach kaukaskich spowodowało
zwiększenie napięcia w strefie. Ogłosze-
nie przez Maschadowa, w 1999, Islam-
skiej Republiki Czeczenii, podobnie jak
okupacja Dagestanu, w lecie tego same-
go roku, przez kierującego wojną Basa-
jewa, który ogłosił niezależność republi-
ki pod ustrojem islamskim, spowodowały
wzrost strachu przed rozszerzaniem się
islamu a konkretnie wahabizmu.

Zamiast wziąć pod uwagę ten
natłok motywów, międzynarodowa
wspólnota woli zachować milczenie,
ograniczając się w każdym przypadku do
podkreślenia swojego "zaniepokojenia
tym, co się dzieje w Czeczenii". Rozcią-
ga się uznanie tego za wewnętrzny kon-
flikt, o terytorialną integralność Rosji,
dając zawoalowane wsparcie Moskwie.
Rosja wykorzystuje tę postawę, aby kon-
tynuować swoją szczególną wojnę prze-
ciwko terrorowi i żeby kontynuować
swoją politykę represji i spalonej ziemi,
odrzucając jakiekolwiek negocjacje z
bojownikami czeczeńskimi, przyjmując,
że nie ma prawowitych liderów, ponie-
waż ci stali się terrorystami. (…)

18.11.2003
Marisol Rodríguez - dziennikarka i
specjalistka w zakresie Informacji

Międzynarodowej i Krajów Połu-
dnia. Współpracuje z Instytutem
Studiów nad Konfliktami i Akcją

Humanitarną (IECAH)

tłum. Katarzyna Wiącek

źródło: One World Espana, IECAH
za Indymedia.pl - 11.12.2003

* Wahabici to wyznawcy muzułmań-
skiej doktryny religijno-politycznej po-
wstałej w XVIII w., głoszącej powrót do
pierwotnej czystości islamu oraz pro-
stotę i surowość obyczajów, uznającej
za  jedyne źródło wiary Koran i trady-
cję. Nazwa pochodzi od przydomka
twórcy tej doktryny Muhammada Abd
al-Wahhaba. [przyp. tłum.]

Rosyjskie
matki
niewpuszczone
do Belgii

"Nie otrzymałyśmy naszych
wiz. Kobiety w ambasadzie powiedzia-
ły, że nasza sprawa jest polityczna, i
że one nie otrzymały jeszcze zezwole-
nia z Brukseli", powiedziała przez tele-
fon AFP- Valentina Melnikova, prze-
wodnicząca komitetu.

"Myślę, że dotknęłyśmy "żywe-
go"(ważnego) rosyjskiego nerwu,
wszystkich tych, którzy są zaintereso-
wani w przedłużaniu tej wojny"

"To jest kolejny dowód na to,
że nasi politycy potrzebują tej wojny.
Najpierw mówią, że te kobiety nie będą
w stanie niczego dokonać, a potem
obawiają się, że będą właściwie w sta-
nie coś osiągnąć.

Belgijska ambasada w Moskwie
odmówiła komentarza na temat odmo-
wy wydania wiz.

Komitet matek żołnierzy został
określony przez wysokiego urzędnika
rosyjskiego jako organizacja sponso-
rowana przez terrorystów, ale jedno-
cześnie jest ona znana Zachodnim gru-
pom walczących o prawa człowieka
dzięki raportom z Czeczenii.

Wcześniej w tym miesiącu wy-
dały przyjęcie na cześć ich celu jakim
jest zakończenie wojny.

Rosyjski minister spraw zagra-
nicznych powiedział w poniedziałek, że
rozmowy nie powiodłyby się nawet,
jeżeli zostałyby kiedykolwiek podjęte.

"Mówiąc uczciwie, jako czło-
wiek, potrafię zrozumieć motywy ko-
mitetu matek żołnierzy, które mogą
mieć interesy w spotkaniu z reprezen-

Rosyjskie matki chcą się spotkac z Ahmadem Zakayevem. Grupie matek
rosyjskich żołnierzy, które próbowały zorganizować w Brukseli spotkanie z
separatystycznym liderem czeczeńskim, starającym się o zakończenie
trwającej pięć lat wojny w Czeczenii, odmówiono wydania wiz do Belgii.
Spotkanie z Akhmedem Zakayev'em, który mieszka na wygnaniu w Londynie,
i któremu władze belgijskie również odmówiły wydania wizy, wstępnie miało
odbyć się w budynku Parlamentu Europejskiego 7 grudnia 2004 r.

tantem Maschadowa", powiedział w
oświadczeniu rzecznik prasowy mini-
sterstwa Alexander Yakovenko.

"W tym samym czasie, trudno
oczekiwać jakichkolwiek rezultatów od
takiego spotkania nawet jeżeliby się
odbyło. Wątpię, czy ludzie, którzy re-
prezentują terrorystów i mają rozkazy
zabijać rosyjskich żołnierzy, mieliby
czas, aby martwić się o dokładnie tych
właśnie żołnierzy czy ich matki" powie-
dział Yakovenko.

Zakayev oskarżył oświadczenie
Yakovenki, mówiąc, że sprowadzało
się ono do podżegania wojennego: "Ta-
kie stwierdzenia zaskakują mnie, bio-
rąc pod uwagę, że ta 10-cio letnia
oczywiście bezsensowna wojna pocią-
gnęła za sobą ciężkie straty zarówno
wśród ludności rosyjskiej jak i czeczeń-
skiej.
Po raz pierwszy Rosja wprowadziła
swoje wojska do Czeczenii w 1994
roku, wycofując się dwa lata później
w poniżającej porażce i gwarantując de
facto niepodległość republice.

Komitet matek szacuje, że
prawdziwa ilość ofiar śmiertelnych z
okresu drugiej wojny czeczeńskiej jest
trzy razy wyższa niż deklaruje to spra-
wozdanie władz szacujące około 5 ty-
sięcy żołnierzy.

Przytaczają dane zestawiane z
różnych szpitali w całej Rosji, do któ-
rych zabierani byli ranni żołnierze. Wła-
dze rosyjskie zgłaszają jedynie liczby
żołnierzy zabitych podczas akcji w Cze-
czenii.



1818181818

ŚWIATŚWIATŚWIATŚWIATŚWIAT Ludobójstwo w Czeczenii

Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Na skróty / Numer trzeciNumer trzeciNumer trzeciNumer trzeciNumer trzeci

Prezydent Rosji Władimir Putin
odrzucił możliwość prowadzenia nego-
cjacji z rebeliantami, nazywając ich ter-
rorystami, którzy muszą być raczej wy-
miecieni (skasowani) niż zaproszeni do
stołu negocjacyjnego.
Brukselskie spotkanie groziło także
dalszymi komplikacjami stosunków
Moskwy z Europą, której rządy zakwe-
stionowały rosyjskie zapisy praw czło-
wieka podczas pięcioletniej wojny w

zbuntowanej republice, i które przypa-
dałoby tylko dwa dni przed spotkaniem
Putina z reprezentantami Unii Europej-
skiej w Hadze.
W międzyczasie Zakayev stwierdził w
oświadczeniu, że ma nadzieję, że Bruk-
sela jeszcze może zmienić swoje zda-
nie w sprawie jego wjazdu jak i matek
żołnierzy.
"Mam nadzieję, że sytuacja z wizami
sama się rozwiąże w najbliższej przy-

Czeczenia ignorowana
w Radzie Europy
PACE (Zgromadzenie Parlamentów Rady Europejskiej) znów odegrało
rolę w haniebnej sztuce pod tytułem "Dyskusja o sytuacji w Czeczenii".
Haniebnej, ponieważ twarde oświadczenia wygłaszane przez tą
europejską organizację spełzły na niczym i zakończyły się bezcelowymi
dyskusjami o prawach człowieka, które stały się cynicznymi
odpowiedziami na apele Czeczenów, poddanych ludobójstwu przez okres
13 lat, i którzy są nadal zabijani.

Emocjonalne chwyty retorycz-
ne przemawiającego Rudolfa Bindiga,
który nazwał sytuację w Czeczenii mia-
nem "katastrofalnej", jak i orzeczenia
wygłoszone przez niektórych eurode-
putowanych o "ukrytym zjawisku ter-
roryzmu w Czeczenii", pomogły tylko
w odegraniu ról szlachetnej świty Eu-
ropejskiego Spotkania na wysokim
szczeblu, w niczym więcej.

Niemal każdy przemawiający
europarlamentarzysta wypowiadający
się na temat "problemu czeczeńskie-
go" zaczyna swoją przemowę od rytu-
alnego potępienia "nieludzkiego zama-
chu w Biesłanie" i złożenia kondolencji
Rosji. Ale żaden z nich nawet nie wspo-
mniał o zamordowaniu 250 tysięcy
czeczeńskich cywili (25% całej popu-
lacji!!), wśród których 42 tysiące sta-
nowią dzieci poniżej 11 roku życia, za-
bite przez Jelcynowskich i Putinow-
skich zbrodniarzy. Oprócz kondolencji
skierowanych do Czeczenów, nic nie
zostało powiedziane w ciągu 10 lat lu-
dobójstwa nawet w kontekście rzad-
kich słów krytyki poczynań Moskwy.

Gdy Moskwa rozpoczęła rzeź z
politycznym poparciem Zachodu, ani
jeden parlamentarzysta nie wskazał
prawdziwej przyczyny rzezi w Czecze-
nii- choćby dla utrzymania swojego

image'u przed tymi, których prawa rze-
komo są przez nich bronione- że pra-
gnieniem Rosji jest zniszczenie za
wszelką cenę narodowowyzwoleńczej
woli wśród Czeczenów i ich prawa do
posiadania niezależności i niepodległo-
ści terytorialnej.

Jednak zamiast tego, zaczęto
wygłaszać zapewnienia o rzekomej in-
tegralności imperium Rosyjskiego.
Parlamentarzyści europejscy upewniali
się nawzajem, że Czeczeni nie potrze-
bują wolności, i nie robią nic innego
jak tylko marzą o tym by Moskwa wzię-
ła się za armię bandytów i pozwoliła
Czeczenom skarżyć się na swoich
morderców sądom i prawnikom.

Parlamentarzyści europejscy
upokorzyli się potępiając usunięcie
Czeczeńskiego kolaboranta Kadyrova.
Następnie w rezolucji stwierdzili, że
gotowi są współpracować z tak zwa-
nymi "Czeczeńskimi władzami", nawet,
jeżeli kilka akapitów wyżej podważali
legalność tychże władz.

Sprawa praw człowieka stała
się zasłoną dymną dla PACE'u i innych
międzynarodowych zachodnich orga-
nizacji. Oto, w jaki sposób najważniej-
sze i kluczowe z praw człowieka- bez-
warunkowe prawo narodu do życia
swoim własnym życiem - jest umie-

jętnie chowane i bez żenady zaciera-
ne,
a przecież reszta praw człowieka jest
niczym więcej jak profanacją bez tego
prawa.

Czy Czeczeni są zawiedzieni ko-
lejnym widowiskiem wystawionym
przez PACE? Najprawdopodobniej nie,
ponieważ Czeczeni nie byli zbytnio za-
interesowani działaniami tej organiza-
cji, jak i innych podobnych organiza-
cji. Doskonale rozumieją, że realna
dyskusja o "Czeczeńskim problemie" w
PACE rozpocznie się dopiero, gdy Cze-
czeni ukręcą karku najeźdźcom rosyj-
skim i pogonią gangi Putina z czeczeń-
skiej ziemi.

Vakha Hasanov  dla Kavkaz-Center
tłum.: Madziura - czeczeniawal-

czy.prv.pl
za Indymedia.pl - 26.12.2004

szłości" powiedział w oświadczeniu
wydanym w Londynie.
"Miałem nadzieję, że polecę do Bruk-
seli jutro (wtorek) z serią ofert, które,
jestem przekonany, mogłyby otworzyć
ścieżkę do rzeczywistego pokoju"

AFP
tłum.M.Nieroda

za Indymedia.pl 13.12.2004 r.
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Dowody, Panie
Ambasadorze?
Naomi Klein podaje dowody na to, że w Iraku siły zbrojne Stanów
Zjednoczonych i ich iraccy sprzymierzeńcy już nie zadają sobie trudu,
by ukrywać ataki na cele cywilne i otwarcie eliminują wszystkich -
lekarzy, duchownych, dziennikarzy - którzy ośmielają się liczyć zwłoki.

Ambasador David T. Johnson,
Ambasada Stanów Zjednoczonych,

Londyn

Szanowny Panie Johnson!
26 listopada br. Pański radca

prasowy przysłał do gazety "The Gu-
ardian" list zawierający silne zastrze-
żenia wobec stwierdzenia, które zna-
lazło się w moim felietonie z tego sa-
mego dnia. Stwierdzenie to brzmiało:
"W Iraku siły zbrojne Stanów Zjedno-
czonych i ich iraccy sprzymierzeńcy już
nie zadają sobie trudu, by ukrywać ata-
ki na cele cywilne i otwarcie eliminują
wszystkich - lekarzy, duchownych,
dziennikarzy - którzy ośmielają się li-
czyć zwłoki". Szczególne zastrzeżenia
wzbudziło słowo "eliminują".

W liście sugerowano, że moje
oskarżenia są "bezpodstawne" i doma-
gano się, aby "Guardian" się z nich
wycofał lub podał "dowody tego skraj-
nie ciężkiego oskarżenia". Bardzo rzad-
ko się zdarza, aby urzędnik ambasady
Stanów Zjednoczonych otwarcie anga-
żował się w sprawy wolnej prasy ob-
cego państwa, więc potraktowałam
sprawę bardzo poważnie. Jednak cho-
ciaż zgadzam się z tym, że oskarżenie
jest ogromne, nie mam zamiaru się z
niego wycofywać. Zamiast tego, przed-
stawiam dowody, o które Pan prosił.

W kwietniu br. amerykańskie siły
zbrojne przeprowadziły oblężenie mia-
sta Falludża w odwecie za makabrycz-
ne zabicie czterech pracowników firmy
Blackwater (amerykańskiej firmy ochro-
niarskiej - przyp. tłum). Operacja oka-
zała się porażką, a oddziały amerykań-
skie w końcu oddały miasto z powro-
tem w ręce ruchu oporu. Przyczyną
wycofania się było to, że oblężenie do-
prowadziło do licznych zrywów w kra-
ju, wywołanych przez doniesienia o set-
kach zabitych cywilów. Informacje te
docierały z trzech głównych źródeł:

1) Od lekarzy. Gazeta "USA To-
day" doniosła 11 kwietnia, że "Liczby i

nazwiska martwych zostały zebrane z
czterech głównych klinik w mieście i
ze szpitala głównego Falludży".

2) Od arabskich dziennikarzy te-
lewizyjnych. Podczas gdy lekarze do-
nosili o liczbie zabitych, al-Jazeera i al-
Arabiya nadawały ludzką twarz staty-
stykom. Zespoły dziennikarzy obydwu
stacji telewizyjnych, którzy nie byli
"osadzeni" przy wojskach koalicji, do-
starczały Irakowi i całemu światu arab-
skiemu obrazy poniżanych kobiet i
dzieci.

3) Od duchownych. Pochodzą-
ce od lekarzy i dziennikarzy doniesie-
nia o poważnych ofiarach wśród cy-
wilów były podnoszone przez irackich
duchownych. Wielu z nich wygłaszało
płomienne kazania potępiające ataki,
kierując słuchaczy przeciwko siłom
amerykańskim i wzniecając powstanie,
które zmusiło oddziały amerykańskie
do wycofania się.

Władze Stanów Zjednoczonych
zaprzeczały temu, że setki cywilów zo-
stało zabitych w trakcie oblężenia w
kwietniu i nie zostawiały suchej nitki
na źródłach tych raportów. Na przykład
bezimienny "wysoki rangą urzędnik
amerykański" wypowiadający się w
ubiegłym miesiącu w gazecie "New
York Times" zaszufladkował główny
szpital w Falludży jako "centrum pro-
pagandy". Lecz najsilniejsze słowa były
zarezerwowane dla arabskich sieci te-
lewizyjnych. Donald Rumsfeld, sekre-
tarz obrony USA, gdy zapytano go o
raporty telewizji al-Jazeera i al-Arabiya
o setkach cywilów zabitych w Fallu-
dży, odpowiedział, że "to, co robi al-
Jazeera, jest zjadliwe, nieprawdziwe i
niewybaczalne". W ubiegłym miesiącu
oddziały amerykańskie ponownie ob-
legły Falludżę - lecz tym razem atak
przeprowadzono według nowej takty-
ki: eliminując lekarzy, dziennikarzy i
duchownych, którzy wcześniej zwra-
cali uwagę opinii publicznej na ofiary
wśród cywilów.

Eliminowanie lekarzy
Pierwszą główną operacją pie-

choty amerykańskiej i żołnierzy irackich
był szturm głównego szpitala Falludży,
aresztowanie lekarzy i poddanie ośrod-
ka władzy wojskowej. Gazeta "New
York Times" pisała, że "szpital został
wybrany jako jeden z pierwszych ce-
lów, ponieważ wojskowi amerykańscy
uważali, że był on źródłem krzyku o
poważnych ofiarach" i zwróciła uwa-
gę, że "tym razem wojsko amerykań-
skie zamierza walczyć własną wojnę
na informacje i przeciwdziałać temu,
co było największą bronią powstań-
ców". Gazeta "Los Angeles Times" za-
cytowała lekarza, który powiedział, że
żołnierze w szpitalu "ukradli (im) tele-
fony komórkowe", uniemożliwiając le-
karzom komunikację ze światem ze-
wnętrznym.

Lecz nie był to najgorszy atak
na służbę zdrowia. Dwa dni później
ważna klinika pogotowia została zbom-
bardowana i legła w gruzach - tak samo
jak pobliska dyspozytornia środków
medycznych. Dr Sami Al-Jumaili, któ-
ry pracował w klinice, twierdzi, że bom-
by zabrały życie 15 lekarzom, czterem
pielęgniarkom i 35 pacjentom. "Los
Angeles Times" doniósł, że dyrektor
głównego szpitala w Falludży "poinfor-
mował generała amerykańskiego o
położeniu zastępczego centrum me-
dycznego", zanim zostało ono zaata-
kowane.

Niezależnie od tego, czy klinika
została namierzona i zniszczona przez
przypadek czy nie, skutek pozostaje ten
sam: wyeliminowanie wielu lekarzy w
Falludży ze strefy walk. Dr Jumaili po-
wiedział gazecie "Independent" 15 li-
stopada br.: "w Falludży nie ma nawet
jednego chirurga". Gdy walki przenio-
sły się do Mosulu, zastosowano po-
dobną taktykę: wchodząc do miasta,
wojska amerykańskie i irackie natych-
miast przejęły kontrolę nad szpitalem
al-Zaharawi.

Eliminowanie dziennikarzy
Obrazy z oblężenia Falludży w

ubiegłym miesiącu pochodziły prawie
wyłącznie od dziennikarzy "osadzo-
nych" przy wojskach amerykańskich
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(dziennikarze "osadzeni" - embedded
reporters - to określenie reporterów,
którzy podpisali zobowiązanie, że będą
stosować się do zasad ustalonych
przez wojsko amerykańskie - przyp.
tłum.). Przyczyną tego, jest fakt, że
dziennikarze arabscy, którzy opisywa-
li oblężenie w kwietniu z perspektywy
cywilów, zostali praktycznie wyelimi-
nowani. Al-Jazeera nie miała żadnych
kamer na miejscu, ponieważ dostała
bezterminowy zakaz informowania o
sytuacji w Iraku. Al-Arabiya miała w
Falludży dziennikarza, który nie był
"osadzony" przy wojskach amerykań-
skich, Abdela Kadera Al-Saadiego, lecz
11 listopada siły zbrojne Stanów Zjed-
noczonych aresztowały go i przetrzy-
mywały przez cały czas oblężenia.
Uwięzienie Al-Saddiego zostało potę-
pione przez organizację Reporterzy bez
Granic (Reporters Without Borders) i
Międzynarodową Federację Dziennika-
rzy (International Federation of Jour-
nalists). "Nie możemy ignorować moż-
liwości, że jest on zastraszany za to,
że po prostu wykonuje swój zawód" -
stwierdziła Międzynarodowa Federacja
Dziennikarzy.

Nie pierwszy raz dziennikarze w
Iraku zostali zastraszeni w podobny
sposób. Gdy siły amerykańskie zaata-
kowały Bagdad w kwietniu 2003 roku,
główna kwatera wojsk amerykańskich
poleciła opuszczenie miasta wszystkim
dziennikarzom, którzy nie byli "osadze-
ni" przy wojskach koalicji. Niektórzy
postanowili pozostać i przynajmniej
trzech z nich przypłaciło to życiem. 8
kwietnia samolot amerykański zbom-
bardował biuro al-Jazeery w Bagda-
dzie, zabijając dziennikarza Tareqa Ay-
youba. Al-Jazeera dostarczyła dowo-
dy, że podała swoją lokalizację woj-
skom amerykańskim.

Tego samego dnia czołg ame-
rykański wystrzelił w kierunku hotelu
Palestyna, zabijając Jose Couso z hisz-
pańskiej stacji Telecinco i Tarasa Prot-
siuka pracującego dla agencji Reute-
ra. Trzech żołnierzy amerykańskich zo-
stało oskarżonych przez rodzinę Co-
uso, która twierdzi, że wojska Stanów
Zjednoczonych dobrze wiedziały, że
dziennikarze byli w hotelu Palestyna i
że w ten sposób popełniły zbrodnię
wojenną.

Eliminowanie duchownych
Tak samo jak lekarze i dzienni-

karze, celem ataków byli również du-

chowni, którzy silnie opowiadali się
przeciwko zabójstwom w Falludży.
11 listopada został aresztowany szejk
Mahdi al-Sumaidaei. Według Associa-
ted Press, "Al-Sumaidaei wzywał iracką
mniejszość sunnicką to wszczęcia ak-
cji obywatelskiego nieposłuszeństwa,
jeśli rząd Iraku nie powstrzyma ataku
na Falludżę". 19 listopada AP donio-
sło, że wojska amerykańskie i irackie
wzięły szturmem Abu Hanifę, ważny
meczet sunnicki w Aadhamiji, zabija-
jąc trzy osoby i aresztując 40, w tym
głównego duchownego - innego prze-
ciwnika oblężenia Falludży. Tego sa-
mego dnia telewizja Fox News (znana
ze zdecydowanego poparcia dla woj-
ny w Iraku - przyp. tłum.) podała, że
"wojska amerykańskie zaatakowały
meczet sunnicki w Qaim niedaleko gra-
nicy syryjskiej". W ciągu ostatnich ty-
godni aresztowano również dwóch
duchownych szyickich związanych z
Moqtadą al-Sadrem; według AP, "oby-
dwaj opowiadali się przeciw atakowi
na Falludżę".

"Nie liczymy zwłok" - powiedział
generał Tommy Franks z dowództwa
wojsk amerykańskich. Pytanie brzmi:
co dzieje się z ludźmi, którzy upierają
się, by liczyć zwłoki? Co z lekarzami,
którzy muszą wydawać orzeczenie o
śmierci, z dziennikarzami, którzy do-
kumentują te ofiary, z duchownymi,
którzy je nagłaśniają? Powstają dowo-
dy na to, że w Iraku głosy te są syste-
matycznie wyciszane za pomocą naj-
różniejszych środków; od masowych
aresztowań, przez szturmy na szpitale
i zamykanie mediów, do jawnych i nie-
wytłumaczalnych ataków fizycznych.

Panie Ambasadorze! Uważam,
że Pański rząd i jego iraccy sojusznicy
prowadzą w Iraku dwie wojny.
Pierwszą przeciwko społeczeństwu
irackiemu - która wedle doniesień po-
chłonęła 100.000 istnień ludzkich.
I drugą - wojnę ze świadkami.

Naomi Klein.
dodatkowe badania: Aaron Maté.

źródło: Evidence, Mr. Ambassador? -
Naomi Klein, ZNet, 2004.12.06

za prawda.pl 09.12.2004 r.

140
tysięcy
ofiar wojny
w Iraku
Rozmowa z Gilbertem Burnhamem z
Uniwersytetu Baltimore, jednym z au-
torów badania współczynnika śmier-
telności w Iraku, którego wyniki ogło-
siło pismo medyczne "The Lancet" w
październiku 2004. Rozmawia Patri-
cia Lombroso z włoskiego dziennika
"Il Manifesto"

- Pentagon zaprzecza liczbom
podanym w raporcie. W raporcie ze-
spół napisał, że Irak to nowa Hiroszi-
ma. Dlaczego takie porównanie?

- Historycznie rzecz biorąc my-
śleliśmy, że 75 tysięcy ofiar cywilnych
w Hiroszimie to jest próg, którego nikt
nie pokona. Byliśmy zszokowani nie-
oczekiwaną liczbą zabitych Irakijczy-
ków, którą udało się ustalić dzięki na-
szej współpracy z ekipą bagdadzkiego
Uniwersytetu Al Mustansyria. Ponad
100 tysięcy, nie licząc cywilów zabi-
tych w Faludży, których nie dało się
policzyć z powodu toczących się tam
intensywnych działań wojennych. Stąd
odniesienie do Hiroszimy. Dziś nawet
media sytuację w Iraku określają jako
"powiększanie pustyni". Liczba ponad
100 tysięcy odnosi się do sytuacji
sprzed miesiąca.

- I to z powodu amerykańskich
nalotów z powietrza? Co z Faludżą?

- Nie, nie tylko. Nasze badanie
zawierało analizę wszystkich powo-
dów, które spowodowały niewyobra-
żalny wzrost o 58% współczynnika
śmiertelności populacji od początku
wojny. Liczba zmarłych z powodu woj-
ny nie zawiera innych przyczyn śmier-
ci ujętych statystycznie jak epidemie
tyfusu, niedożywienia, wypadków czy
chorób. Ustalenie precyzyjnych prze-
glądów statystycznych dla wszystkich
grup społecznych było niemożliwe z
powodu niebezpieczeństw napotyka-
nych na wojskowych checkpointach,
z powodu najazdów patroli wojsko-
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wych bądź ciągłych bombardowań.
Faludża była tylko jednym z

miejsc wybranych do badania. Widzie-
liśmy tam niezliczone zwłoki cywilów
zostawione na ulicach. Ofiar było dużo
więcej niż w innych, wytypowanych
miejscach. W efekcie Faludża sprawi-
ła, że analiza całkowitej liczby zabitych
z powodu inwazji stała się zbyt trudna.

- To znaczy?
- Przed najazdem amerykań-

skim stopa śmiertelności w Iraku oscy-
lowała wokół 5 promili. Od początku
wojny wzrosła do 7,9 promila. Gdyby
wliczać cywilów zabitych w Faludży ta
stopa się niemal podwaja do 12 pro-
mili. W samej Faludży 51% zabitych
cywilów zginęło z powodu bombardo-
wań lotniczych. Większość to kobiety
i dzieci. Najwrażliwsza część społe-
czeństwa obywatelskiego.

- Po publikacji raportu w The
Lancet Pentagon uznał podane tam
liczby za "niemożliwe". Co pan na to?

- Posługiwaliśmy się standar-
dową metodą naukową, stosowaną do
weryfikacji danych szacunkowych cy-
wilów zmarłych w wyniku konfliktów.
Ostatnio stosowaną np. w Darfour w
Sudanie i w Kongo.

- Więc dlaczego ani Międzyna-
rodowy Czerwony Krzyż ani Światowa
Organizacja Zdrowia nie potępiają tej
masakry?

- Sami się nad tym zastanawia-
liśmy. To sprawa sumienia świata za-
chodniego.

- Czy raport wspomina o poli-
tycznej odpowiedzialności za zbrodnie
wojenne?

- Naszym celem nie było wy-
znaczanie odpowiedzialnych za tę
nową Hiroszimę. To wykracza poza
naszą rolę.

Il Manifesto - 15 grudnia 2004
za Indymedia.pl 30.12.2004 r.

Krótko
z linii frontu
Rząd wezwany do podania
liczby ofiar wojny w Iraku

Ponad czterdziestu przedstawi-
cieli brytyjskiego życia publicznego
podpisało się w środę pod listem
otwartym do premiera Blaira, w któ-
rym wezwało rząd do przedstawienia
liczby cywilnych ofiar wojny w Iraku.

Autorzy listu podkreślili, że rząd
brytyjski jest zobligowany przepisami
prawa międzynarodowego do ochro-
ny ludności cywilnej w czasie operacji
militarnej w Iraku i przypomnieli pre-
mierowi Blairowi jego konsekwentne
obietnice takiej ochrony.

Jednak dopóki nie policzy się
zabitych i rannych, nikt nie może mieć
pewności, czy Wielka Brytania i jej ko-
alicyjni partnerzy spełniają te zobowią-
zania - napisano w liście.

Sygnatariusze listu wezwali pre-
miera Blaira, by pilnie zlecił przepro-
wadzenie niezależnego badania liczby
cywilnych ofiar wojny w Iraku i by taka
statystyka prowadzona była aż do mo-
mentu, gdy brytyjscy, a także amery-
kańscy żołnierze, opuszczą Irak.

W październiku magazyn me-
dyczny "Lancet" publikował raport, w
którym grupa amerykańskich naukow-
ców oceniła liczbę cywilnych ofiar
śmiertelnych wojny w Iraku na 100 tys.

Natomiast minister spraw za-
granicznych Jack Straw powiedział w
listopadzie, że rząd brytyjski wierzy, że
najdokładniejsze dane pochodzą z irac-
kiego Ministerstwa Zdrowia, które
oszacowało, iż między kwietniem a
październikiem 2004 r. zginęło 3853
osoby cywilnych, a 15 517 zostało ran-
nych.

Publikacja listu rozpoczyna
nową kampanię organizacji charyta-
tywnej Medact i angielsko-amerykań-
skiej grupy The Iraq Body Count, która
zbiera z różnych źródeł dane o liczbie
zabitych i rannych w Iraku. Kampania
ma na celu doprowadzenie do tego, by
rząd policzył ofiary irackiego konfliktu.

8.12.2004, IAR

Poufne memoranda FBI:
Tortury w Guantanamo

W USA wybuchł kolejny skan-
dal. Do wiadomości publicznej przedo-
stały się informacje o torturach i znę-
caniu się nad więźniami tym razem w
Guantanamo, amerykańskiej bazie
wojskowej na Kubie. Przetrzymywa-
nych jest tam ok. 550 więźniów przy-
wiezionych z Afganistanu pod zarzu-
tem działalności terrorystycznej bądź
współpracy z komórkami Al-Kaidy.

"New York Times", a również
kilka innych gazet ujawniło we 7 grud-
nia 2004 r. zawartość supertajnych do-
kumentów przygotowanych przez
agentów FBI. Przebywali oni w obozie
w bazie Guantanamo, gdzie prowadzili
dochodzenia dotyczące traktowania
przetrzymywanych tam więźniów. W
specjalnym memorandum napisali, że
personel militarny stosował w obozie
"agresywne praktyki śledcze". Agencja
AP ujawniła memorandum, w którym
opisano jak kobieta-strażniczka szar-
pała za obnażone genitalia więźnia, jak
wyłamywała mu palce. W tym miejscu
należy wyjaśnić, że w Guantanamo
przetrzymywani są muzułmanie, dla
których obnażanie ciała, dotykanie
przez kobiety jest czymś szczególnie
upokarzającym. Inny raport informuje
o zaklejaniu taśmą ust więźniów, któ-
rzy czytali głośno Koran, o szczuciu ich
psami, przetrzymywaniu godzinami na
ziemi w izolatkach. Na takie "drobia-
zgi" służba więzienna nie zwracała
uwagi. Już wcześniej międzynarodo-
we organizacje praw człowieka, a rów-
nież członkowie amerykańskiego Kon-
gresu, którzy odwiedzali obóz w Gu-
antanamo, alarmowali, że są tam sto-
sowane niedopuszczalne metody śled-
cze, że warunki, w jakich żyją więźnio-
wie, nie odpowiadają międzynarodo-
wym standardom.

Szef grupy FBI Thomas Harring-
ton, który przebywał w Guantanamo na
czele zespołu dochodzeniowego, po-
informował latem 2002 r. Pentagon i
Departament Sprawiedliwości o niedo-
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puszczalnych metodach śledztwa. I
zwrócił się do gen. Donalda Rydera,
odpowiedzialnego za dochodzenia w
sprawie przestępstw kryminalnych po-
pełnionych w armii, o podjęcie stosow-
nych kroków w celu wyeliminowania
niedozwolonych praktyk.
O zarzutach zostali poinformowani ge-
nerałowie Geoffrey D. Miller i Michael
B. Dunleavey, odpowiedzialni za wa-
runki w obozie i prowadzone tam do-
chodzenia. Prasa amerykańska zwra-
ca uwagę, że większość raportów na-
pisano w maju wkrótce po ujawnieniu
skandalu z torturowaniem więźniów w
irackim więzieniu Abu Graib. Informo-
wano w nich o znęcaniu się nad więź-
niami mającymi miejsce co najmniej
rok przed ujawnieniem skandalu w irac-
kim Abu Graib.

W Guantanamo przetrzymywa-
ni są więźniowie bez sądów, bez przed-
stawienia zarzutów o popełnionym rze-
komo przestępstwie, bez możliwości
obrony. Organizacje praw człowieka
alarmują, że przesłuchania i procedu-
ry (stosowane pierwszy raz od czasów
II wojny światowej) trybunałów woj-
skowych odbywają się z pogwałce-
niem elementarnych norm sprawiedli-
wego postępowania dowodowego.

(KRYST)
za trybuna.com 08.12.2004 r.

Amerykanie oskarżeni o prze-
stępstwa w Afganistanie

Amerykańskim służbom woj-
skowym zostały postawione zarzuty
popełnienia licznych przestępstw pod-
czas interwencji zbrojnej w Afganista-
nie. Raport Human Rights Watch w
przedstawionym liście otwartym do se-
kretarza obrony USA Donalda Rums-
felda formułuje szereg zarzutów odno-
śnie przypadków łamania praw czło-
wieka, których dopuszczali się amery-
kańscy żołnierze na mieszkańcach
Afganistanu.

Główne zastrzeżenia dotyczą:
bezprawnych zatrzymań, przypadków
torturowania więźniów, urągających
wszelkim standardom warunków pa-
nujących w afgańskich więzieniach
oraz przypadków śmierci więźniów
amerykańskich. To już najwyższy czas,
aby USA wytłumaczyły się ze wszyst-
kich zbrodni popełnionych przez ame-

rykańskie siły zbrojne - czytamy w li-
ście Human Rights Watch.

Human Rights Watch to orga-
nizacja międzynarodowa zajmująca się
problematyką przestrzegania praw
człowieka na całym świecie.

Bartłomiej Kacper Przybylski
14. 12.2004

Wielka ucieczka z US Army
W strachu przed wojną w Iraku

z amerykańskiej armii uciekają tysiące
żołnierzy

Oficjalne statystyki Pentagonu
mówią same za siebie - od początku
wojny z Irakiem, czyli od marca 2003
r., z amerykańskiej armii zdezerterowa-
ło 5,5 tys. żołnierzy! To dwa razy wię-
cej, niż liczy polski kontyngent w tym
kraju. - To prawdziwa plaga - alarmują
eksperci.

Z koszar uciekają nawet żołnie-
rze z elitarnych oddziałów marines.
Opowiada Brandon Hughey. - Byłem
gotów zginąć, byleby Ameryka była
bezpieczna. Ale gdy okazało się, że w
Iraku nie ma broni masowego rażenia,
a oskarżenia o związki z al Kaidą były
mocno naciągane, wściekłem się i
uciekłem do Kanady.

Starszy szeregowy Dan Felush-
ko o tym, że trafi do Iraku, dowiedział
się w styczniu 2003 r. Nie zastanawiał
się ani chwili, spakował rzeczy i
czmychnął - też do Kanady. - Nie chcia-
łem zabijać ani ginąć w imię zasad, w
które nie wierzę - tłumaczył dziennika-
rzowi stacji CBS.

Kanada to od dawna bardzo
popularne miejsce ucieczek dla dezer-
terów z US Army. Podczas wojny w
Wietnamie schronienie znalazło tam 55
tys. żołnierzy i rekrutów, którzy nie
chcieli trafić na front. Teraz pomagają
młodszym kolegom znaleźć sobie miej-
sce w Kraju Klonowego Liścia.

Jakby tego było mało, młodzi
Amerykanie wymigują się od służby
wojskowej. Problem najbardziej doty-
czy Gwardii Narodowej - formacji, w
której służy 865 tys. żołnierzy. To w
jej szeregach podczas wojny w Wiet-
namie służył prezydent George Bush
(notabene oskarżany o unikanie w ten
sposób wyjazdu na front).

Gwardziści to zwykli Ameryka-
nie, którzy życie dzielą między dom,
prywatne obowiązki i służbę woj-
skową. Jak pisze brytyj-
ski "Times", w tym roku zamiast pla-
nowanych 56 tys. poborowych, do
Gwardii Narodowej udało się wcielić
jedynie 51 tys. Takie braki nie zdarzyły
się w USA od dziesięciu lat! Powód jest
ten sam jak w przypadku dezerterów -
strach przed wyjazdem do Iraku. Do tej
pory wysłano tam już 55 tys. gwardzi-
stów. - Każdy dzień, kiedy budzisz się
żywy, jest darem niebios - mówią ci,
którym udało się wrócić.

Grzegorz Rzeczkowski 15.12.2004
za gazeta.pl

Odtajnione akta FBI: tortury za-
aprobował Bush

20.12.2004 r. ujawniony został
po raz pierwszy dokument FBI wska-
zujący, że to sam prezydent Bush oso-
biście zatwierdził nieludzkie metody
przesłuchań wobec zatrzymanych
osób w Iraku.

Amerykańska Unia Swobód
Obywatelskich (ACLU) otrzymała go od
rządu na podstawie ustawy o wolno-
ści informacji.

Już po ujawnieniu tortur w wię-
zieniu Abu Ghraib pod Bagdadem w
kwietniu br. oficerowie wywiadu woj-
skowego USA (DIA) donosili Pentago-
nowi, że więźniowie w Iraku nadal są
maltretowani.

Raport dla kierownictwa resor-
tu obrony sporządził wówczas m.in.
dyrektor Agencji Wywiadu Wojskowe-
go (DIA) admirał Lowell Jacoby, infor-
mując m.in., że gdy dwaj funkcjona-
riusze DIA wyrażali zastrzeżenia wobec
nadużywania przemocy, grożono im i
nakazywano milczenie.

Dokumenty te sugerują też, że
personel przesłuchujący więźniów był
przekonany, iż działa zgodnie z wytycz-
nymi z góry. Jeden z agentów FBI
wspominał w swym raporcie o bezpo-
średnim rozkazie samego prezydenta
Busha, w którym zatwierdza on meto-
dy przesłuchań "wykraczających poza
standardowe praktyki FBI".

Administracja USA zapewnia
jednak, że prezydent nie wydał takiego
polecenia i że chodzi jedynie o rozkaz
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ministra obrony Donalda Rumsfelda z
grudnia 2002 r., zmodyfikowany
zresztą po skargach prawników woj-
skowych ostrzegających, iż narusza
prawo międzynarodowe.

Również liczne organizacje
obrony praw człowieka ujawniają, że
funkcjonariusze FBI już od dawna w
wewnętrznych raportach do kierownic-
twa opisywali znęcanie się nad więź-
niami w Iraku i w bazie amerykańskiej
w Guantanamo na Kubie, wyrażając
obiekcje wobec stosowanych metod.
W ostatnich miesiącach tajne raporty
FBI zostały udostępnione opinii publicz-
nej dzięki naciskom Amerykańskiej Unii
Swobód Obywatelskich (ACLU) oraz
innych organizacji, które uzyskały je od
rządu na podstawie ustawy o wolno-
ści informacji.

ACLU - uznając, że rząd USA nie
tylko wiedział o torturach stosowanych
wobec jeńców od czasu zakończenia
wojny w Iraku, lecz formalnie techniki
te zaaprobował nie zaprzestając tole-
rowania po dzień dzisiejszy - pozywa
administrację do sądu, oskarżając o
nadużywanie przemocy.

Narmi
odnośniki do źródeł: irak.pl

za Indymedia.pl

Eksperci wojskowi: US przegry-
wa wojnę w Iraku

W ostatnich tygodniach opubli-
kowane zostały niezależnie  raporty i
oceny amerykańskich ekspertów woj-
skowych na temat aktualnej sytuacji w
Iraku - m.in. czołowego eksperta wa-
szyngtońskiego Centrum Studiów Stra-
tegicznych i Międzynarodowych (CSIS)
Anthony'ego Cordesmana, wojskowe-
go historyka Majora Isaiaha Wilsona
III (US May Lose the Iraqi War) oraz
Harlana Ullmana (autora koncepcji
"Shock & Awe" w Iraku)

Oficjalny raport opublikowany
przez CSIS Cordesmana oraz analizy
Wilsona i Ullmana są kolejnymi kry-
tycznymi opiniami o "operacji stabili-
zacyjnej" w Iraku - na pięć tygodni
przed wyborami w tym kraju.

Podobny - pesymistyczny ob-
raz rozwoju sytuacji w Iraku przedsta-
wiał również tajny raport National In-
telligence Estimate przygotowany w

lipcu dla prezydenta George'a W. Bu-
sha pod kierownictwem CIA: "Doubts
Increase Within U.S. Security Agen-
cies"

Czołowy ekspert waszyngtoń-
skiego Centrum Studiów Strategicz-
nych i Międzynarodowych (CSIS) An-
thony Cordesman stwierdza, że admi-
nistracja prezydenta Busha przeceniła
poparcie Irakijczyków dla rządu tym-
czasowego i wojsk koalicji, nie doce-
niając natomiast skali i siły irackiego
ruchu oporu.

Ekspert CSIS przedstawia w ra-
porcie dane wskazujące, że nieustan-
nie rośnie liczba irackich powstańców
oraz skuteczność ich działań wymie-
rzonych przeciw wojskom USA; kwe-
stionuje szacunki liczebności sił anty-
koalicyjnych, podawane przez rząd
USA (ostatnio: 12 -16 tys).

"Iracki rząd i Stany Zjednoczo-
ne raczej nie mogą twierdzić, że wy-
raźnie zmierzają do zwycięstwa" - kon-
kluduje.

Historyk wojskowości Maj. Isa-
iah Wilson III ocenia działania armii jako
"mierne". Podkreśla, że dowództwo sił
amerykańskich wciąż nie potrafi uznać
faktu, że ma do czynienia z "wojną na-
rodową" (War of rebellion): "W rezul-
tacie Stany Zjednoczone prawdopo-
dobnie znalazły się w obliczu groźby
przegrania tej wojny, nawet, jeśli ofi-
cjalnie w niej zwyciężą".

"Washington Post" z 25 grud-
nia 2004 r. cytuje opinię Wilsona pod-
kreślając, iż ocena ta ma zasadnicze
znaczenie, gdyż pochodzi od osoby
pozostającej w kręgach wojskowych i
mającej dostęp do najtajniejszych pla-
nów USA.

Harlan Ullman (autor koncepcji
"Shock & Awe") ostrzega, że Ameryka
dryfuje ku bardzo niebezpiecznym ra-
fom i przypomina "TITANIC" tuż przed
ostateczną katastrofą. "Stany Zjedno-
czone nie znajdowały się w większym
niebezpieczeństwie od czasów II woj-
ny światowej" - stwierdził Ullman pod-
czas wykładu w siedzibie CSIS 9 grud-
nia 2004.

Narmi
odnośniki do źródeł: irak.pl

 za Indymedia.pl - 27.12.2004

WyFOX-
owani
Nie tak dawno temu pewien śmiesz-
ny gruby facecik, niejaki Michael
Moore, storpedował George`a W.
Busha swoim dokumentem p.t. "Fah-
renheit 9/11". Większość mediów, w
tym nasza Gazeta Wyborcza zarzu-
ciła mu wtedy stronniczość, subiek-
tywizm i manipulację faktami. Moi
drodzy recenzenci filmowi, proponu-
ję wam obejrzeć dokument "Outfo-
xed", dotyczący potężnej amerykań-
skiej stacji telewizyjnej Fox News -a
dowiecie się, co tak naprawdę ozna-
cza termin "manipulacja faktami".

Fox News to potężny, 24-godzinny
serwis dziennikarski - jeden z najbar-
dziej liczących się w Stanach Zjedno-
czonych, a więc jednocześnie na na-
szej planecie. Należy on do Ruperta
Murdocha - właściciela stu kanałów
telewizji kablowej, czterdziestu sieci te-
lewizji satelitarnej, stu siedemdziesię-
ciu gazet, czterdziestu wydawnictw
książkowych i jednego studia filmowe-
go. Cóż, Rupert Murdoch jest tylko
człowiekiem i jak każdy człowiek ma
swoje poglądy polityczne oraz przyja-
ciół. Ma też swoją wizję świata - a nie-
wielu ludzi na całym globie ma takie
możliwości jej urzeczywistniania jak
on. Idealne do tego narzędzie to Fox
News.

Pitbull dokumentu
O Robercie Greenwaldzie, reży-

serze "Outfoxed" serwis filmowy Rot-
ten Tomatoes napisał trochę przesad-
nie : "Jeśli Michael Moore to szczeka-
jący piesek, Robert Greenwald to pit-
bull". Trudno jest nie doceniać autora
książki "Głupi biali ludzie", ale jest w
tym trochę racji. Greenwald w swoich
dokumentach zagląda pod powierzch-
nię sterowania opinią publiczną oraz
kreowania obrazu medialnego w Sta-
nach Zjednoczonych. Duże porusze-
nie wywołały już jego poprzednie do-
kumenty. "Uncovered", ujawniał niedo-
mówienia, jakie stały za interwencją
USA w Iraku oraz jej propagandą w
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mediach. "Unprecedented" skupił się
na niesławnych wyborach prezydenc-
kich w 2000 roku oraz "prawdzie" o
kulisach wygranej George`a W. Bu-
sha. "Outfoxed" zahacza również o te
tematy, ale skupia się na nich z per-
spektywy jednej z największych me-
dialnych maszyn Ameryki - telewizji
Fox News.

Idea dokumentu według Green-
walda jest zupełnie inna niż w przy-
padku Moore`a - zamiast bezpośred-
nich interwencji autora i jego narracji
mamy kameralny i skromny w środ-
kach wyrazu film, złożony z wypowie-
dzi aktywistów medialnych, byłych
pracowników Foxa oraz, przede
wszystkim, fragmentów programu sta-
cji. Jak mówi sam Greenwald : "Out-
foxed to film o tym, co dzieje się w
przypadku, gdy mamy absolutną kon-
trolę medialną (...). Chcieliśmy opo-
wiedzieć historię, która nie była opo-
wiedziana przedtem w filmie, używa-
jąc ich własnych słów i obrazów." Ta
forma wymagała długiej, żmudnej i
niezbyt przyjemnej pracy. Na swojej
stronie internetowej realizatorzy "Out-
foxed" piszą, że podczas pracy nad fil-
mem musieli obejrzeć około kilku ty-
sięcy godzin materiałów z Fox News.

Nie jesteś prawdziwym Ame-
rykaninem

Kierownictwo Fox News nie
kryje swych republikańsko-konserwa-
tywnych sympatii. Probushowską
agitką tryska zarówno talk-show bez-
czelnego Billa O`Reilly, jak i zwykłe,
typowe newsy z kampanii prezydenc-
kiej. Negatywny wizerunek Johna Ker-
ry`ego można ugruntować nawet, pi-
sząc o jego jednodniowym pobycie na
nartach. Tymczasem O`Reilly, agre-
sywny, bardzo lubiący używać w sto-
sunku do swoich gości stwierdzenia
"zamknij się", publicznie obraża w
swoim programie chłopaka, którego
ojciec zginął w zamachu na World Tra-
de Center. Czerwony ze wściekłości
O`Reilly nawrzeszczał na niego, gdy
ten na wstępie programu przypomniał
o pieniądzach, jakie Ameryka przeka-
zała Talibom w czasie wojny w Afga-
nistanie. W odpowiedzi usłyszał, że nie
jest prawdziwym Amerykaninem, a
jego ojciec, gdyby żył, byłby bardzo

niezadowolony z tego, co on robi. Być
może O`Reilly nie oglądał trzeciej czę-
ści "Rambo", w której Sylvester Stal-
lone gna przez pustynię na wierzchow-
cach z dzielnymi wojami z Al-Kaidy.
Za jego poważne filmowe zapóźnienie
zapłacił rozmówca, który podczas pi-
cia kawy w holu podczas przerwy zdję-
ciowej został grzecznie poproszony
przez obsługę o wyjście - bali się, że
wściekły O`Reilly może go najzwy-
czajniej w świecie pobić.

Totalna inwigilacja
W dokumencie wypowiadają

się byli pracownicy Foxa. Niektórzy nie
chcą ujawniać swoich twarzy, słychać
tylko dobiegające z taśmy ich zmodu-
lowane głosy. Mówią o permanentnej
inwigilacji i kontroli nad tym, co robili.
Szef redakcji John Moody każdego
dnia wysyłał do ekipy realizującej pro-
gramy krótkie notki, w których opisy-
wał sposób interpretacji newsów z
agencji prasowych oraz klucz do se-
lekcji faktów danego dnia. Ludzie nie-
stosujący się do jego zaleceń musieli
liczyć się z poważnymi konsekwencja-
mi. Każde wydarzenie musiało być
przedstawione w taki, a nie inny spo-
sób. W stacji dochodziło do absurdów
- Fox dostał zalecenie, aby odbudowę
Iraku pokazywać tylko w pozytywnym
kontekście, przez pryzmat radości Ira-
kijczyków. Krótki reportaż o paru mło-
dych Irakijczykach, którzy testują moż-
liwości swoich samochodów i sprzę-
tu nagłaśniającego jeżdżąc po małym
placu i ciesząc się, że "teraz mogą to
robić, a za Saddama było to zabronio-
ne", mógł u widza wywołać jedynie
uśmiech politowania.

Fox News dba też o interesy
Partii Republikańskiej w inny sposób
- po 11 września serwis był jednym z
bardziej odpowiedzialnych za nakręca-
nie spirali strachu i, w konsekwencji,
ograniczanie swobód obywatelskich w
Stanach Zjednoczonych. To na Fox le-
ciał m.in. słynny spot reklamowy, w
którym grobowy głos z offu mówił:
"Stanięcie twarzą w twarz z zama-
chowcem samobójcą na pewno Ci się
nie przydarzy. Myślisz tak? Jesteś w
poważnym błędzie". Należy dodać
jeszcze kolejny ciekawy fakt - jeden z
występujących w filmie medioznaw-

ców po długiej analizie większości
emitowanych w Fox News talk-shows
stwierdził, że 75% różnych gości re-
prezentowało opcję konserwatywno -
republikańską, a tylko 25% demokra-
tyczną. I gdzie tu mowa o obiektywi-
zmie?

Promyk nadziei
"Outfoxed" to dopiero początek

przetaczającej się przez Stany Zjedno-
czone fali demaskatorskiego doku-
mentu. Ta forma wypowiedzi arty-
stycznej może w przyszłości stać się
jednym z dominujących czynników
kształtowania się opinii publicznej w
Stanach. Problem tkwi jednak w pyta-
niu, czy takie filmy jak "Outfoxed"
mogą coś naprawdę zmienić? Film
pokazuje nagą prawdę o mechani-
zmach sterujących tym telewizyjnym
gigantem, ale nie daje żadnych poważ-
nych recept na zmianę tego systemu.
Wypowiadane pod koniec filmu sło-
wa różnych działaczy obywatelskich
oraz medioznawców o zwiększeniu
świadomości społecznej oraz kontro-
li, którą mieliby obywatele nad rzetel-
nością i neutralnością mediów, brzmią
niczym pobożne życzenia. Jeszcze
smutniejsze są pokazane pod koniec
migawki z niemrawych demonstracji
grupek studentów, przechadzających
się z kartkami, na których widnieją
nabazgrane flamastrami napisy "Free
media". Czy nadejście świata bez kor-
poracji medialnych i ich zunifikowanej
wizji rzeczywistości jest jeszcze moż-
liwe? "Outfoxed" nie daje na to jedno-
znacznej, pozytywnej odpowiedzi.

Vincent Vega
za Indymedia.pl 06.12.2004


