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Strajk generalny w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoszech. W Polsce...

Referendum strajkowe na Śląsku
Donald Tusk spowodował niemałe
zamieszanie wśród komentatorów i
polityków, gdy 12 października przedstawił swoje tzw. drugie exposé.
Od tygodni spodziewano się, że w
czasach kryzysu premier będzie wzywać społeczeństwo do dalszych wyrzeczeń. W najlepszym przypadku miało
być “zaciskanie pasa, ale tylko o jedną
dziurkę” – jak powiedział były premier
Jan Krzysztof Bielecki, jeden z głównych doradców Tuska.
I tak chyba by było, gdyby Tusk czuł
się pewny siebie. Jednak sondaże, w
których po raz pierwszy od bardzo
dawna pierwsze miejsce zdobyło Prawo
i Sprawiedliwość, wstrząsnęły Platformą. Tusk nie mógł powiedzieć
prawdy o trwających cięciach i o tym, że
będą jeszcze głębsze.
Tak więc po sejmowej debacie i wygranej przez Tuska votum zaufania (wynikiem 233 do 219) media podkreślały
zapowiedź przedłużenia urlopu macierzyńskiego z pół roku do 12 miesięcy i
program inwestycji, “by ochronić Polskę
przed kryzysem”, jak go określił Tusk.
Dodał o swoich planach gospodarczych,
że “to wszystko będzie się przekładało
na miejsca pracy”.
Czy to oznacza, że Tusk teraz przyjął keynesowską politykę rządowych inwestycji, by stymulować gospodarkę?
Przyjrzyjmy się niektórym szczegółom zarówno sejmowego wystąpienia
Tuska, jak i projektowi budżetu na rok
2013, który został przedstawiony posłom 23 października.
Tusk zapowiedział powstanie programu “Inwestycje Polskie”, którego
operatorem ma zostać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Od 2014 r. program ma nie być bezpośrednio
finansowany przez budżet państwa, lecz
z pieniędzy z prywatyzacji. Inwestycje
programu mają liczyć 40 mld zł.
Nie jest do końca jasne, co w praktyce kryje się za zapowiadanymi planami. Andrzej Kublik z wyborcza.biz
zadał wnikliwe pytania dotyczące spółki,
która ma “dysponować akcjami państwowych spółek. Jaką rolę w tej nowej
spółce będzie odgrywać Ministerstwo
Skarbu, skoro BGK podlega ministrowi
finansów? Czy to będzie oznaczać przejęcie przez BGK akcji państwowych gigantów, a zatem formalnie prywatyzację
tych spółek? Czy to również zapowiedź
nowego sposobu na dokończenie prywatyzacji największych państwowych
spółek? Bo jeśli akcje będą na przykład
stanowić zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez BGK, to niewykluczone, że te kredyty będą spłacane ze
sprzedaży tych akcji” (23.10.2012).
Czyli plany Tuska są kolejnym sposobem na prywatyzację, która, jak uczy
dotychczasowe doświadczenie, idzie w
parze ze zwolnieniami. Co więcej uczy
też, że prywatyzacja zwiększa konkurencję między pracownikami, czego
efektem są niższe płace.

* Jeśli dodamy inne inwestycje obiecane przez Tuska –
m. in. 43 mld na autostrady czy
30 mld na modernizację kolei razem mają wynieść one ok.
200 mld złotych Jednak 300
mld zł., na które Tusk liczy z nowego budżetu Unii Europejskiej, jest ogromną sumą i
wcale niepewną zważywszy na
obecny kryzys krajów UE.
* Skoro wiemy, że dotychczasowe obietnice Tuska nie
zostały dotrzymane, nie ma powodów, by oczekiwać, że nagle
przeprowadzone zostaną inwestycje korzystne dla zwykłych
ludzi.
* Tusk nic nie mówił o
ochronie zdrowia. Szpitale są
zamykane, komercjalizowane i
prywatyzowane. Brakuje środków finansowych na leczenie
pacjentów. Poza tym z każdym
tygodniem słyszymy o innych skutkach
rządowych cięć. Przykładowo nauczyciele są zwalniani w całym kraju, a kolejarzom odbiera się uprawnienia, które
im przysługiwały od dziesięcioleci -jak
ulgi dla emerytowanych pracowników
(patrz protesty kolejarzy, nauczycieli i
pracowników ochrony zdrowia – s. 9).
* Jednocześnie, gdy oszczędza się
kosztem pracowników i ich rodzin, postępuje marnotrawstwo wojenne. Do
kosztów wojny w Afganistanie trzeba
teraz doliczyć 26 mld zł. na “polską tarczę antyrakietową” i 70 nowych śmigłowców.

05.10.12 Warszawa. Manifestacja w obronie
publicznej ochrony zdrowia (patrz s. 9)

Nie widać końca kryzysu
światowego
Prognozy dla światowej gospodarki są
ponure. Przed październikowym spotkaniem Międzynarodowego Funduszu
Walutowego w Tokio główny ekonomista
MFW Olivier Blanchard powiedział, że
“co najmniej dekada upłynie od początku kryzysu, zanim światowa gospodarka powróci do przyzwoitego stanu”.
Dodał, że zbyt gwałtowne redukowanie
długu “zabije gospodarkę”.
Takie oświadczenia mogły też przyczynić się do “zwrotu Tuska” w sejmowym exposé. Jednak rządy nie bardzo
wiedzą co robić oprócz atakowania
standardu życia zwykłych ludzi (przecież nie będą atakować bogatych biznesmenów, ponieważ wspólnie z nimi w
każdym państwie próbują tworzyć konkurencyjny kapitalizm).

Zwrot Tuska
Tusk się nie zmienił – wzrastające oburzenie wobec jego neoliberalnej polityki
cięć i prywatyzacji spowodowało tylko
zmianę retoryki.
Nie jest to jednak bez znaczenia.
Słowa mają swoją wagę. Jeśli Tusk
obiecuje inwestować w czasie kryzysu,
podważony zostaje argument, że “nie
ma pieniędzy” . Pomaga to aktywistom
związkowym i działaczom w lokalnych
kampaniach antycięciowych przekonywać do walki przeciw zwolnieniom,
“oszczędnościom” i obniżeniom płac.

Hiszpania i Brytania. Wzrost gospodarczy nie jest osiągnięty- przeciwnie, kryzys staje się głębszy. Dług pozostaje,
ponieważ gospodarka jest jeszcze bardziej paraliżowana ekonomicznym bezruchem.
Przeciwnicy polityki oszczędności,
którzy w jakiejś mierze podzielają poglądy Johna Maynarda Keynes’a (brytyjskiego ekonomisty z pierwszej połowy
XX wieku) uważają, że dług może nawet
być zwiększony, bo trzeba napędzić koniunkturę. Wtedy – mówią – będzie
można spłacić dług.
Jednak przykład Japonii, gdzie od
1998 roku próbowano finansować
wzrost deficytem budżetowym pokazuje, że zwiększony deficyt wcale nie
musi doprowadzić do wzrostu gospodarczego. W Japonii między 1998 i
2007 wzrost gospodarczy średnio wynosił zaledwie 1%, a przeciętny deficyt
6,9% rocznie.

Zamieszanie ekonomistów
Analiza marksistowska
i rządów
Wszyscy ekonomiści głównego nurtu
zgadzają się, że wzrost gospodarczy
jest pożądany i że długi państwowe są
zbyt duże.
Polityka “oszczędności” ma zlikwidować dług. Jednak skutki takiej polityki
widzimy w takich krajach, jak Grecja,

Światowa gospodarka – coraz gorzej
W październiku MFW po raz drugi w ciągu sześciu miesięcy obniżył
prognozy, co do wzrostu światowej gospodarki. Kraje rozwinięte mają
odnotować zaledwie 1,5% wzrostu w 2013 r. Stagnacja panuje w USA,
Unii Europejskiej i Japonii. Gospodarka Unii ma się nawet kurczyć w
tym roku, jak i w 2013. Chiński wzrost gospodarczy, który podciągał za
sobą gospodarki wielu innych krajów, słabnie. Po raz pierwszy w
nowym milenium spodziewany wzrost w 2012 r. spadnie poniżej 8% –
do 7,7%. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) “wydaje się
prawdopodobne, że w tym roku światowy handel wzrośnie mniej niż
światowe PKB” – “to rzadkie wydarzenie w tej erze globalizacji”, komentuje marksistowski ekonomista Michael Roberts.
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Jest inna analiza – analiza marksistowska, podkreślająca, że kryzysy wynikają z kryzysu rentowności . Błędem
większości ekonomistów jest to, że zaczynają albo od długu państwowego i
prywatnego (neoliberałowie) albo od
zbyt małych wydatków inwestycyjnych i
konsumpcyjnych (keynesiści). Jednak
trzeba zacząć od krwioobiegu kapitalizmu, czyli od wyzysku pracowników i
produkowania zysków.
W latach do 2008 spadająca stopa
zysku (stosunek między wydatkami inwestycyjnymi a zyskami) została przykryta przez ogromne zyski “zarobione”
przez
kapitał fikcyjny (spekulacje,
długi). W 2008 nastąpiło jednak wielkie
tąpnięcie.
Chcąc uzdrowić system rządy największych państw musiałyby doprowadzić do zniszczenia ogromnych ilości
kapitału – jednak robiąc to spowodowałyby dewastację na ogromną skalę.
Innymi słowy, jeśli nie pozwala się
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Żłobki dla dzieci,
nie dla zysku!
W połowie października całą Polskę
zaszokowały doniesienia o regularnym znęcaniu się nad dziećmi w prywatnym żłobku „Zaczarowana Kraina
Puchatka (bardziej stosowna byłaby
nazwa: „Okultystyczna Kraina Himmlera”)” we Wrocławiu.
Dzieci krępowano becikami lub pieluchami pozbawiając możliwości ruchu,
kładziono do łóżeczek na samych
szczebelkach bez materaców, bito,
wmuszano przemocą jedzenie. „Mój syn wychudł. Przestał
jeść. Teraz już wiem, dlaczego.
Dowiedziałam się, że wmuszano w niego jedzenie, a to,
co wypluł czy zwymiotował,
wpychano mu z powrotem do
buzi” - opowiada matka jednego z dzieci. Nad maluchami
znęcały się właścicielka „punktu przedszkolno-żłobkowego”
i jej siostra.
Warto zaznaczyć że cała
sprawa wyszła na jaw dzięki
zatrudnionym tam opiekunkom: „Rodzice mają do nas
żal, że nie powiedziałyśmy im
o wszystkim wcześniej. Ale powinni nas zrozumieć: na początku bałyśmy się przeciwstawić w obawie przed
utratą pracy. Potem już same chciałyśmy odejść. Tylko że w ten sposób nic
by się w żłobku nie zmieniło. Postanowiłyśmy najpierw zebrać dowody, które
obciążą Magdę i Sylwię [właścicielkę i jej
siostrę]”- tłumaczą.
Najbardziej jednak skandalicznym aspektem całej sprawy jest to, że
ten prywatny żłobek działał bez zgody i
nadzoru jakichkolwiek instytucji państwowych. I to zgodnie z prawem! Albowiem dopiero w czerwcu 2012 r. weszła
w życie ustawa regulująca tego typu
działalność. Placówki zakładane przed

na upadek wielkich nierentownych jednostek kapitału, zdrowe części systemu
będą musiały podtrzymywać chore części. Jeśli natomiast pozwoli się na upadek chorych jednostek kapitału ich
upadek spowoduje, że zdrowe jednostki
kapitału także umrą. Czyli istnieją dziś
nierentowne wielkie korporacje, banki (i
państwa), które są jednocześnie za
duże, by upaść i za duże, by nie upaść.
Jest to znak, że system kapitalistyczny nie działa i czas go zastąpić systemem
opartym
na
demokracji
pracowniczej.

Samoorganizacja
pracowników
Czy to znaczy, że należy traktować jednakowo neoliberałów i ich przeciwników
(np. związkowców), którzy uważają że
można stworzyć zdrowy kapitalizm inwestycjami? Oczywiście, że nie.
Nawet jeśli wiemy, że keynesowskie
metody nie zapobiegną kryzysom, walczymy o wszystko, co doraźnie pomaga
zwykłym ludziom przetrwać – na przykład przez wymuszenie na rządzie podjęcia wydatków, które ratują miejsca

1 czerwca 2012 r., mogą aż do czerwca
2014 r. działać bez żadnego nadzoru!
Póki co, przepisy są na razie martwe
również w odniesieniu do nowo zakładanych żłobków - nikt bowiem nie
sprawdza czy zostały one założone
przed, czy po 1 czerwca br.!
Nie jest wielkim odkryciem, że dla
władzy państwowej interes „przedsiębiorców” jest ważniejszy niż zdrowie i
życie człowieka... Minister Pracy i Poli-

tyki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wszem i wobec, że
„weźmie się” za prywatne żłobki. Jest to
oczywiście zwyczajna demagogia, którą
zawsze raczą nas aroganccy ludzie władzy po ujawnieniu mało radosnych skutków ich polityki. Nie mógł zająć się
wcześniej?
Problem prywatnych żłobków nie
jest przecież czymś nowym, co nieoczekiwanie wypadło z innego wszechświata. Nie potrzeba naprawdę dużej
wyobraźni, żeby przewidzieć możliwe
tragiczne skutki sytuacji, gdy nie ma żadnych wymagań, ani co do warunków, w
jakich przebiega opieka nad małymi

pracy i/lub zwiększają dochody niezamożnych ludzi.
Słabnąca zyskowność jest integralną częścią kapitalizmu – dlatego nie
możemy ufać jakiemukolwiek rządowi
obiecującemu, że uzdrowi system.
Dlatego to nie kształt rządu jest najważniejszy, lecz samoorganizacja pracowników, która się wzmacnia w walce
z rządem i pracodawcami. Tylko to
może przynieść rozwiązania zarówno
dzisiaj, w obronie przed atakami rządu,
jak i w przyszłości - kiedy masowy ruch
będzie mógł zastąpić kapitalistyczną
pogoń za zyskiem demokracją gospodarczą.

Bunt pracowników
w Europie
Praca tworzy kapitał – kapitał niszczy
życie pracowników. Nic dziwnego więc,
że zwiększa się fala pracowniczych
walk w Europie (i nie tylko). 14 listopada
odbędzie się iberyjski strajk generalny
w Portugalii i Hiszpanii. Pracownicy innych krajów dołączają się do strajku
i/lub organizują masowe protesty (patrz
s. 5).

dziećmi, ani co do kwalifikacji osób które
tą opiekę sprawują. Wszystko wskazuje
na to, że ujawnione ostatnio przypadki
są jedynie wierzchołkiem góry lodowej.
W mediach głównego nurtu z
upodobaniem wałkuje się motyw okrucieństwa osób bezpośrednio winnych
znęcania się nad dziećmi, jak też niekompetencji tych czy innych urzędników
niższego lub wyższego szczebla. Takie
podejście ukrywa prawdziwą przyczynę
zła. Od początku
lat 90 - tych polityka państwa w
dziedzinie opieki
przedszkolno
żłobkowej (i w
ogóle polityka społeczna) ogranicza
się w praktyce do
cięcia wydatków.
Od tamtego
czasu
zlikwidowano 3/4 żłobków
i 1/3 przedszkoli.
Skutkiem tego jedynie 38% dzieci
jest
objętych
opieką
przedszkolną, a zaledwie 2% żłobkową!
W tych liczbach mieszczą się oczywiście jedynie dzieci objęte oficjalnymi,
rejestrowanymi formami opieki. Nie
oznacza to, że wszystkie pozostałe
dzieci siedzą w domach pod opieką
matek. Przy braku wsparciu państwa rodzice zmuszeni są radzić sobie na
własną rękę. Angażują babcie do wychowania dzieci. Zatrudniają prywatne
opiekunki. Wreszcie, przy braku powszechnie dostępnej, publicznej opieki,
otwiera się pole działania dla różnej
maści szemranych „przedsiębiorców
prywatnych”.
Jasne jest, że takie prowadzące

W Polsce w tym dniu OPZZ organizuje
demonstracje w kilku miastach – inni
związkowcy też powinni się dołączyć do
tych protestów. Więcej informacji niebawem na opzz.org.pl lub
pracowniczademokracja.org.

Śląski strajk generalny
W walce z atakami Tuska potrzebne są
masowe strajki. Dlatego bardzo ważnym krokiem naprzód dla wszystkich
pracowników kraju jest wzywanie różnych central związkowych do strajku generalnego na Śląsku. Strajk ma się

„działalność gospodarczą” indywiduum,
będzie dążyć do tego, by jak najmniej
wydać na utrzymanie dzieci, a jak najwięcej zachować dla siebie. Dotyczy to
tak samo wszystkich podlegających komercjalizacji i prywatyzacji usług publicznych, zwłaszcza takich jak ochrona
zdrowia.
Istnieje nie dająca się pogodzić
sprzeczność między dążeniem do maksymalizacji zysku kapitalistycznego
przedsiębiorcy, a dążeniem do jak najlepszego zaspokojenia ludzkich potrzeb.
Bogaci będą w stanie oczywiście kupić
sobie wysokiej jakości opiekę. Niezamożna większość będzie zmuszona jednak zadowolić się niskiej jakości,
niebezpiecznymi dla życia i zdrowia
usługami.

Położenie kobiet
Drugą stroną całej tej sytuacji jest
położenie kobiet w społeczeństwie klasowym. To one szczególnie dotkliwie odczuwają brak rozwiniętych usług
publicznych. Narzuca im się obowiązki
związane z reprodukcją siły roboczej
(opieka nad dziećmi i prowadzenie gospodarstwa domowego). O wiele częściej
niż mężczyźni są zmuszone wyrzec się
własnych aspiracji życiowych i zawodowych. Bardziej niż mężczyźni zagrożone
są bezrobociem.
Taki stan rzeczy często usiłuje się
usprawiedliwiać ideologią „tradycyjnych
wartości rodzinnych”, wedle których to
mężczyzna jest „żywicielem rodziny”, a
kobieta powinna pozostać w domu, gdyż
„tak jest lepiej dla dziecka”.
Mimo tych wyświechtanych frazesów, coraz więcej osób, które chciałoby
mieć dzieci, nie posiada ich, gdyż po
prostu ich nie stać. I to pomimo nieludzkiej, najbardziej restrykcyjnej w Europie
ustawy aborcyjnej i wyjątkowo nędznego poziomu edukacji seksualnej. Bezpłatnych publicznych żłobków i
przedszkoli nie można traktować jako
„przywilejów”. Podobnie jak emerytura,
czy publiczna ochrona zdrowia są one
prawem pracownika i tak samo pracownicy powinni o nie walczyć!
Michał Wysocki

odbyć w nowym roku (s. 9). Związkowi
aktywiści na Śląsku muszą zapewnić,
że strajk rzeczywiście się odbędzie. Inaczej niż w sprawie ustawy 67 nie możemy zaprzepaścić tej szansy na wielki,
zjednoczony strajk.
Śląsk pokazuje drogę innym regionom. Związkowcy na poziomie zakładowym, branżowym i regionalnym powinni
żądać od liderów przyłączenia się do
śląskiego strajku, by przekształcić go w
ogólnokrajowy strajk generalny.
Andrzej Żebrowski

SPOTKANIE PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI
W SZCZECINIE
KRYZYS - Kapitalizm nie działa, jaka alternatywa?
Czwartek, 15 listopada 2012
Godz. 18.00
Piwnica Teatru Kana
Plac św. Piotra i Pawła 4/5
Przyjdź na dyskusję i debatę
Skontaktuj się z nami jeśli mieszkasz w Szczecinie i chcesz
uczestniczyć w spotkaniu: pracdem@gmail.com
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Aborcja

desperackie apele o pomoc
dla koniecznej rehabilitacji,
operacji lub lekarstwa dla
dzieci chorych lub niepełnosprawnych? Lub sytuacje,
kiedy dzieci nie mogą w ogóle
wychodzić z domu, bo nie ma
windy, nie mają odpowiedniego wózka itd.? Lub matki,
które muszą zajmować się
dzieckiem 24 godziny na
dobę? Pomoc ze strony państwa prawie nie istnieje. Zasiłki rodzinne i opiekuńcze są skandalicznie
niskie. Progi dochodowe, by otrzymać
zasiłki, również.
W domach dziecka żyje dużo chorych i niepełnosprawnych dzieci opuszczonych przez rodziców, ponieważ ci nie
są w stanie się nimi opiekować.
Polityka państwa jest taka, że kiedy
25-letnia matka 5-ciorga dzieci zostaje z
nimi sama, ponieważ ojciec poszedł do
więzienia, zamiast udzielenia jej pomocy
finansowej i praktycznej odbiera się jej
dzieci i daje opiekę i finansowe wsparcie bardziej zamożnej rodzinie zastępczej. Tragiczny przykład z Pucka, który
zakończył się zabiciem dwójki dzieci
przez rodzinę zastępczą, jest oczywiście
skrajny – ale pierwsza część historii jest
typowa, jeśli chodzi o sposób traktowania matek w dobie polityki „ochrony
życia”.

Wybór należy do kobiety
Sprawa aborcji znowu powróciła na
porządek obrad sejmowych.
W zasadzie dobrze, że w mediach i
w Sejmie ponownie toczy się dyskusja,
bo czas obalić mit, że bardzo restrykcyjna ustawa antyaborcyjna jest „kompromisem”, na który na zawsze
jesteśmy skazani.
W ciągu trwania tego „kompromisu”
opinia publiczna i język, którego używa
się, kiedy jest mowa o przerywaniu
ciąży, przesunęły się na prawo, w kierunku antyaborcyjnym. Od 1999 roku
zmniejszyła się część opinii publicznej,
która w jakimś stopniu popiera prawo do
aborcji od 36 do 25%, natomiast odsetek zwolenników pewnego stopnia zakazu aborcji zwiększył się od 33 do
45%. To wynik dominacji propagandy
Kościoła i innych działaczy antyaborcyjnych w sferze publicznym – która zamiast o płodzie mówi o dziecku, a
zamiast o przerywaniu ciąży mówi o zabijaniu dzieci.
Prawo polskie jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Pozwala
na przerywanie ciąży tylko w przypadkach, kiedy:
* ciąża zagraża zdrowiu lub życiu
kobiety (do osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza organizmem matki)
* badanie prenatalne bądź inne
przesłanki medyczne wskazują na ciężkie i nieodwracalne upośledzenia płodu
lub istnienie nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (możliwe do chwili,
gdy płód nie jest jeszcze zdolny do życia
poza organizmem matki)
* ciąża powstała w wyniku przestępstwa (do 12 tygodnia)

temu celowi. Nie jest więc zaskoczeniem, że antyaborcyjni działacze są też
przeciwni dofinansowaniu antykoncepcji
– i w ogóle stosowaniu antykoncepcji oraz edukacji seksualnej w szkole, która
mogłaby zapobiec wielu niechcianym
ciążom.

kiedy aborcja była legalna, dokonywano
od 59 tys. do 450 tys. zabiegów rocznie.
I nagle po wprowadzeniu restrykcyjnej
ustawy liczba spadła do kilkuset.
Te fakty wskazują na to, że musi istnieć duże podziemie aborcyjne oraz turystyka aborcyjna. Krótko mówiąc
przerywanie ciąży jest jak najbardziej
możliwe dla kobiet, które mają na to
środki finansowe. Dla kobiety bezrobotnej lub pracującej za płacę minimalną
może to jednak być wydatek nie do
ogarnięcia. Panuje więc wielka hipokryzja i udawanie, że chodzi o „ochronę
życia”.
Można też porównać liczbę przerwań ciąży do innych statystyk. W 2008
roku odnotowano 1938 urodzeń martwych i 2338 zgonów niemowląt, z czego
1219 zmarło w okresie pierwszych sześciu dni życia. Jedna trzecia zgonów
spowodowana była wadami wrodzonymi
- czyli dużo więcej niż liczba legalnie dokonanych aborcji. Kobiety, które były dotknięte taki tragicznymi sytuacjami, albo
nie wiedziały o ciężkich uszkodzeniach
płodu albo nie otrzymały zgody na aborcję albo chciały mimo wszystko rodzić.
W dodatku do tego dochodzą poronienia (czyli wydalenie embriona lub
przedwczesne urodzenie; samoistne zakończenie ciąży przed 22 tygodniem jej
trwania). Szacuje się, że ok. 60%

Prawo kobiety
Dlaczego mówimy, że kobieta
musi decydować, czy chce urodzić
dziecko, kiedy zachodzi w ciążę?
Płód nie jest dzieckiem – lecz istotą,
która dopiero może stać się dzieckiem,
jeśli kobieta, w której macicy płód żyje,
jest w stanie stworzyć ku temu warunki.
Chodzi tu o warunki biologiczne, fizyczne, psychiczne, materialne i społeczne.
Przede wszystkim płód jest zupełnie
zależny od ciała i stanu zdrowia kobiety.
Nie może żyć poza ciałem przyszłej
matki, nie ma rozwiniętych funkcji życiowych. W 12 tygodniu ciąży, kiedy dokonuje się większości legalnych aborcji,
płód waży ok. 10 gramów i mierzy 6 cm.
Ciąża ma oczywiście ogromny
wpływ na ciało i zdrowie kobiety – przynosi ze sobą powiększone ryzyko wielu
różnych schorzeń – od cukrzycy po żylaki. Tylko kobieta może decydować o
tym, czy chce przejść przez okres ciąży

28.03.07 Warszawa. Demonstracja o prawo kobiet do aborcji.

Praktyka
W praktyce jednak nawet w tych
przypadkach często trudno dostać
zgodę na aborcję. Jest mnóstwo przykładów kobiet, które były w jednej z ww.
sytuacji i bez skutku zwracały się do
kilku szpitali o dokonanie zabiegu. Lekarze w publicznych szpitalach się boją
dokonywać zabiegu usunięcia ciąży – a
często w prywatnej klinice ich strach
maleje za odpowiednią sumę pieniędzy.
W kwestii przestępstwa (gwałtu czy
kazirodztwa) trzeba mieć potwierdzenie
ze strony prokuratury, że do niego doszło - ale wiadomo, jak trudno jest udowadniać np. gwałt i wiele takich spraw
jest umarzanych.
Liczba aborcji dokonywanych legalnie w Polsce wynosi co roku kilkaset –
w ostatnich latach to ok. 500-600 zabiegów.
Jeśli porównamy to ze statystyką z
1955 roku, widzimy, że jest to bardzo
mała liczba. W 1955 r. dokonano 1400
legalnych zabiegów aborcyjnych. Był to
okres tuż przed liberalizacją ustawy,
kiedy jeszcze zobowiązało prawo z
1932 roku - podobne do tego, które
chciała teraz wprowadzić Solidarna Polska. Aborcja dozwolona była tylko ze
wskazań medycznych lub jeśli ciąża
była wynikiem przestępstwa. W latach,

i porodu – który też jest ogromnym ciężarem dla ciała i psychiki kobiety. Nikt
nie powinien mieć prawa zmusić jej do
rodzenia dziecka – ani partner/mąż, ani
prokurator ani ksiądz.
Społeczne warunki również są powodem, z którego kobieta musi decydować o swoim ewentualnym macierzyństwie. To kobieta ryzykuje utratę
pracy z powodu swojej ciąży lub macierzyństwa – a nie potencjalny ojciec. To
kobieta ryzykuje (statystyki to jasno pokazują) zostanie samotnym żywicielem
dziecka na minimalnej pensji lub bez
pracy – bez możliwości zapewniania mu
nawet wystarczających warunków biologicznych.
Dotyczy to dzieci zdrowych, a jeszcze bardziej dzieci, które rodzą się z niepełnosprawnością. Ile razy widzieliśmy

wszystkich poczęć kończy się samoistnie jeszcze przed zakończeniem pierwszego trymestru ciąży, często bez
wiedzy kobiety – a z klinicznie stwierdzonych przypadków ciąż ok.. 15% –
czyli jest ich wielokrotnie więcej niż
aborcji.
Gdyby „obrońcom życia” chodziło
faktycznie o „ życie” nie skupialiby się na
małej części niedokończonych ciąż,
którą stanowią zabiegi aborcyjne na życzenie kobiety. W rzeczywistości nie
chodzi im jednak o obronę życia, tylko o
odebranie kobietom podmiotowości i
możliwości decydowania o własnym
ciele i życiu. Kobiety mają znać swoje
miejsce i rodzić dzieci bez żadnej ludzkiej ingerencji. Zarówno ich życie, jak i
zdrowie, mają być podporządkowane
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Reżimy totalitarne
Istotą tej polityki jest pogarda wobec
kobiet i odebranie im wolności. Dlatego
najostrzejsza antyaborcyjna polityka
była prowadzona w różnego rodzaju reżimach totalitarnych – od hitlerowskich
Niemiec po Rosję Stalina i Rumunię
Ceaucescu. Kontrola płodności kobiet
ma też związek z nacjonalizmem (rodzić
dla narodu) i autorytaryzmem, ponieważ
każda swoboda osobista i oddolnie dokonywane wybory są zagrożeniem
wobec odgórnego steru silnej ręki.
Dlatego też prawa do aborcji zostały
wywalczone przez oddolne ruchy pracownicze i kobiece w ramach ogólnej
walki o wyzwolenie – pierwszy raz podczas rewolucji rosyjskiej w 1917 roku
(potem reżim stalinowski odebrał to
prawo, kiedy wprowadził zakaz aborcji
w 1936 roku). Później związki zawodowe i organizacje kobiece w Europie
Zachodniej i Ameryce Północnej wywalczyły prawo do aborcji w latach 60-tych
i 70-tych XX wieku, kiedy coraz więcej
kobiet zaczęło pracować poza domem i
domagać się równych praw, w tym
prawa do decydowania o własnym ciele
i macierzyństwie.
Dobrze, że Sejm odrzucił projekt Solidarnej Polski o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. Ale nie powinniśmy się tym
zadowolić. Istniejąca ustawa prowadzi
do tego, że wiele kobiet znajduje się w
rozpaczliwych sytuacjach – a możliwe
wyjście jest zależne od grubości portfela
lub koneksji. Ustawa antyaborcyjna jest
antykobieca, nieludzka i bardzo społecznie dyskryminująca.
Niestety, Sejm również odrzucił projekt liberalizacji ze strony Ruchu Palikota i wygląda na to, że projekt SLD też
trafi do kosza. Trzeba po prostu prowadzić intensywną kampanię również poza
Sejmem, by zmienić nastroje społeczne
tak, aby w końcu przeforsować zmianę
prawa. Udało się w wielu innych krajach,
nawet katolickich – uda się również w
Polsce!
Ellisiv Rognlien

* Ze świata * Ze świata * Ze świata * Ze świata *
nie edukacji.
Jak
dotąd
największym
wydarzeniem
był ogromny
protest przy
parlamencie
z 25 września.
Wszystkie podobne
wydarzenia prowadzą do większej jedności między pracownikami a Ruchem
15M podczas listopadowego strajku generalnego.
Rząd Mariano Rajoya jest społecznie izolowany, sondaże wskazują na
jego gwałtownie spadające poparcie.
Ostatnie wybory w Kraju Basków i Galicji pokazały wzrost liczby głosów dla radykalnej lewicy. Nawet w swojej
twierdzy, jaką jest Galicja, partia Rajoya
utraciła 170 tys. głosów.
W tym samym miesiącu, co strajk
generalny, odbędą się wybory w Katalonii, gdzie w zeszłym miesiącu milion
uczestników manifestowało za niepodległością regionu.
Jak dotąd został uratowany jedynie
hiszpański system bankowy, ale w nadchodzących tygodniach Hiszpania spodziewa
się
“pełnego
pakietu
ratunkowego” z rąk Unii Europejskiej.
Wielu komentatorów boi się, że to
oznacza, że Hiszpania podąży śladami
Grecji. Ale dla hiszpańskich pracowników Grecja jest inspirującym przykładem oporu i radykalizacji. Strajk
generalny zaplanowany na 14 listopada
może okazać się ogromnym krokiem w
kierunku pokonania polityki “oszczędnościowej” w Hiszpanii, a także w całej
Europie.

Hiszpańscy pracownicy
gotowi do strajku generalnego
Gdy pracownicy w Hiszpanii przygotowują się do strajku, Miguel Sanz
przypatruje się jak Ruch Oburzonych
(indignados) radykalizuje związki zawodowe.
Następny strajk generalny zaplanowany jest na 14 listopada. Będzie to
drugie tego rodzaju wydarzenie przeciwko prawicowemu rządowi Mariano
Rajoya, po tym jak 29 marca b.r. wyszło
na ulice10 milionów pracowników.
Od tamtego czasu kontynuowane
są ataki na prawa pracownicze i standardy życia. Ostatnie cięcia budżetowe
na wydatki publiczne osiągnęły w niektórych sektorach 20 proc., jedne z najwyższych odkąd poprzedni rząd
rozpoczął program ogromnych cięć w
2010 r.
Od 2010 r. pracownicy sektora publicznego utracili około jednej piątej ze
swoich pensji. Ostatnie cięcia zredukowały zasiłek dla bezrobotnych i wyeliminowane zostały gwarantowane przez
państwo płace dla pracowników przedsiębiorstw przeżywających duże trudności.
Bezrobocie wynosi 25 procent i raczej nie widać końca recesji. Ponad 40
miliardów euro przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego - to więcej
niż jedna trzecia wydatków państwa.
Jednak rząd zdecydował się na amnestię podatkową dla przedsiębiorstw,
które winne są ogromne sumy państwu.

Części związków zawodowych i ruchów społecznych nawołują wciąż do
strajku generalnego, w szczególności
Ruch 15 M (indignados).
W okresie poprzedzającym strajk z
marca bieżącego roku zaangażowanie
Ruchu 15M oznaczało, że pikiety i demonstracje miały szczególnie bojowy
charakter.
Linie pikiet radykalizowali młodzi aktywiści, którzy okupowali publiczne

W ostatnich miesiącach coraz powszechniejsze staje się narzekanie na
“symboliczne strajki”, zauważa sie potrzebę bardziej bojowego przebiegu
protestów. Wielu walczących aktywistów jest znużonych umiarkowaniem
związkowej biurokracji.
Nie istnieje bezpośrednie połączenie między związkami a indignados.
Jednak wielu pracowników udało się
przyciągnąć do walczącego ruchu, pod-

27.10.12 Madryt. Demonstracja przeciw cięciom w nowym budżecie.

place, brali udział w masowych zgromadzeniach i starciach z policją.
Strajk okazał się wielkim sukcesem,
mimo strachu jaki wywołuje wysoki poziom bezrobocia. Jednakże kierownictwo
dwóch
głównych
central
związkowych nie wykorzystało swojej
przewagi, by wygrać z rządem.

czas gdy ich liderzy związkowi pozostawali bierni. I odkąd latem podjęto wiele
akcji mobilizacyjnych, liderzy zostali
zmuszeni do podjęcia działań.
W dniach 16-18 października blisko
100 tysięcy studentów manifestowało w
Madrycie, realizując trzydniowy strajk
przeciwko oszczędnościom w dziedzi-

Potężny strajk generalny wstrząsnął greckimi miastami

Masowe protesty
W czwartek 18 października greccy
pracownicy przeprowadzili strajk generalny w proteście przeciw forsowaniu przez rząd coraz ostrzejszej
polityki oszczędnościowej. To już
drugi strajk generalny w przeciągu
dwóch tygodni.
Ogromne wiece odbyły się w miastach w całym kraju. Panos Garganas,
redaktor greckiej gazety Solidarność
Pracownicza, komentuje:
„Ateny wyglądały, jakby to była niedziela – wszystko było zamknięte.
Nawet małe sklepiki zostały pozamykane, ponieważ związek właścicieli małych sklepów brał udział w strajku.
Demonstracja była olbrzymia, wzięło w
niej udział o wiele więcej ludzi niż 50 tysięcy, o jakich mówiły media. Strajk oddawał prawdziwy sens hasła: „Nie ma
powrotu do polityki cięć i oszczędności”.
Coraz więcej pracowników wzywa do
wzmagania akcji strajkowych we
wszystkich branżach”.
Niestety, jeden z uczestników mar-

szu, 65-letni marynarz, zmarł na skutek
ataku serca. Był bezrobotny przez
ponad 6 lat. Jak mówi Panos: „Miał
ciężkie życie na morzu i w tym wieku
wciąż jeszcze czekał na emeryturę.
Przyszedł jeszcze na demonstrację. Był
odważnym człowiekiem, walczącym o
interesy swojej klasy”.
Policja w Atenach prowokowała
strajkujących próbując podzielić marsz.
Nie odniosła jednak sukcesu. Panos
dodaje: „Obraz strajku poza stolicą jest
znaczący – wiece strajkowe wszędzie
zostały odnotowane jako największe
spośród tych, które kiedykolwiek widziano.
Nawet główne kanały TV na Krecie
podają, że miał tam miejsce największy
wiec, jaki kiedykolwiek się odbył. Potem
pracownicy okupowali budynek w Heraklionie, głównym mieście Krety”.
Pracownicy mediów strajkowali
dzień wcześniej niż wszyscy pozostali,
by móc relacjonować wydarzenia podczas strajku generalnego. Wielu z nich

chciało jednak podjąć akcję strajkową
ze wszystkimi pozostałymi pracownikami.
Kolejna akcja w Grecji miała
miejsce 28 października, w narodowe
święto obrony przed faszystowską inwazją wojsk
Mussoliniego
w 1940 roku.
Pracownicy zaplanowali demonstracje
podczas narodowej parady –
przeciw faszyzmowi i planom oszczędnościowym.
Ty m c z a sem grecki minister
policji
pozwał brytyjską
gazetę
The Guardian
za relacje doty-
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Miguel Sanz jest organizatorem dla
związku zawodowego SAT w Sewilli
Tłumaczyła Natalia Baran
czące policyjnych tortur wobec antyfaszystów. „To śmieszne – mówi Panos –
oni nie mają szans, by zanegować fakty
dotyczące działań policji. Mamy tu setki
działaczy skłonnych do składania zeznań”.
Rząd jeszcze nie ogłosił, kiedy zamierza wnieść świeży pakiet cięć pod
głosowanie parlamentarne. Związki zawodowe zadeklarowały, że zorganizują
kolejny strajk generalny w dniu głosowania. Pracownicy greccy wezmą także
udział w europejskim strajku generalnym, który ogłoszono 14 listopada i
który odbędzie się także w Portugalii i
Hiszpanii.
Tłumaczył Igor Leszek

18.10.12 Ateny

Arditi del popolo – historia
pierwszych antyfaszystów
90 lat temu Mussolini objął władzę we
Włoszech ustanawiając pierwszy w
historii reżim faszystowski. 28-30
października 1922 r. ok. 25 tysięcy faszystów przybyło do Rzymu, w celu
przejęcia władzy. Nie stanowili wielkiej siły militarnej, ale ani wojsko ani
policja nie próbowały ich powstrzymać. Faktycznie zarówno organizacje wielkiego kapitału, jak i włoski
król, zdecydowali, że warto dopuścić
do władzy Mussoliniego. Faszystowski przewrót zalegalizowany został
przez liberalno-konserwatywną większość w parlamencie głosującą za
powołaniem go na premiera.
Jednak historia dojścia Mussoliniego
do władzy to także opowieść o tych, którzy czynnie mu się przeciwstawiali –
przede wszystkim o pierwszej organizacji antyfaszystowskiej w historii, Arditi
del popolo (Śmiałkach Ludu), która
przez krótki czas swego istnienia pokazała, że triumf faszystów nie był nieuchronny.

Niespełniona rewolucja
Arditi („śmiałkowie”) to nazwa elitarnych
oddziałów szturmowych tworzonych w
armii włoskiej w czasie I wojny światowej. Włochy przystąpiły do wojny w
1915 r. i okazała się ona ekonomiczną i
humanitarną katastrofą. Zginęło ok. 600
tys. włoskich żołnierzy. Mimo, że Włochy
znalazły się w obozie zwycięzców, nie
osiągnęły oczekiwanych zdobyczy terytorialnych. Wojna przyniosła za to drożyznę i bezrobocie. W tych warunkach i w kontekście rewolucji w Rosji i Niemczech - postępowała społeczna radykalizacja.
Lata powojenne przyniosły przypływ
idei socjalistycznych. Lata 1919-1920
nazwano „czerwonym dwuleciem”. Cechowały się one robotniczymi strajkami
na wielką skalę i chłopskimi okupacjami
ziemi. W największych zakładach powstawały komitety fabryczne na wzór rosyjskich rad robotniczych. We wrześniu
1920 r. pół miliona robotników okupowało swoje zakłady. Wydawało się, że
rewolucja społeczna jest nieuchronna,
szczególnie, że Włoska Partia Socjalistyczna (należąca od 1919 r. do Międzynarodówki
Komunistycznej)
była
największą siłą polityczną w kraju zdobywając w wyborach z 1919 r. 35 % głosów. Jednak partia ta, choć głosiła
radykalne hasła, wykazała się biernością. Fala strajków opadła w atmosferze
niespełnionych nadziei, a wywalczone
podwyżki szybko zostały pochłonięte
przez nową falę kryzysu w 1921 r.

Wzrost faszyzmu
W tej sytuacji zaczął rosnąć z siłę ruch
faszystowski. Skupiał on głównie część
kombatantów i przedstawicieli tradycyjnych zawodów klasy średniej. Idee faszystów cechował skrajny nacjonalizm i
wrogość wobec socjalizmu. Mówili oni o
„narodowej rewolucji”, ekspansji i powrocie imperium rzymskiego.
W odróżnieniu od innych sił nacjonalistycznych ich działalność oparta była
na organizowaniu bojówek atakujących
wszystkich niepasujących do wizji jednolitego narodu i „państwa totalnego”.
Ich ofiarą byli głównie socjaliści i związkowcy. „Naszym programem jest rozbi-

zaalarmowanych antyfaszystów. W rezultacie żandarmi – którzy zwykle biernie przyglądali się akcjom squadre –
zabronili faszystom przemarszu.
Po wywiązaniu się sprzeczki ktoś
oddał strzały w stronę żandarmów, których niewielki oddział bez problemu
zmusił faszystów do ucieczki. Część z
nich próbowała wydostać się z dworca
natrafiając na grupy ADP i miejscowych
rolników uzbrojonych w noże. Pociąg z
odjeżdżającymi faszystami został ostrzelany. W rezultacie starć zginęło 18 bojówkarzy Mussoliniego.
W Rzymie, w listopadzie 1921 r.,
podczas kongresu założycielskiego Narodowej Partii Faszystowskiej, w mieście
miało zjawić się 35 tys. faszystów. W odpowiedzi wybuchł strajk generalny.
Przez kilka dni trwały starcia, przy tym
faszyści kilkakrotnie byli wypierani z
dzielnic robotniczych. W rezultacie walk
zginęło 5 faszystów i 7 członków ADP.
Ostatecznie ok. 10 tys. tych pierwszych
zdołało odbyć marsz, ale tylko w centrum, w otoczeniu policji. Także opuszczając kongres wielu faszystów musiało
korzystać z policyjnej ochrony - w tym
Mussolini, który opuścił to miejsce w
asyście dwóch samochodów pancernych. We frustracji uczestnicy kongresu
zdemolowali teatr, który był jego miejscem.

janie głów socjalistów” – mówił Mussolini, który sam był dawnej socjalistą wyrzuconym z partii za agitowanie w 1914
r. na rzecz wojny. „Ekspedycje karne” faszystów szybko znalazły sponsorów
wśród bogatych biznesmenów i miały
zwykle miejsce przy zupełnej bierności
policji.
W pierwszej połowie 1921 r. faszyści zaatakowali 119 siedzib rad zawodowych, 107 spółdzielni, 83 komórek
związków rolniczych, 141 komórek socjalistów i komunistów, 100 centrów kulturalnych i 28 komórek związków
zawodowych. Tylko w ciągu dwóch tygodni poprzedzających wybory w maju
1921 r. zabito 31 socjalistów.

Śmiałkowie ludu
Grupy samoobrony przeciw faszystowskim atakom zaczęły się tworzyć od początku 1921 r. Ich nazwy były różne,
także Arditi del popolo (ADP). Grupy te
najczęściej skupiały ludzi z lewicowych
stronnictw organizując się głównie w
uboższych, robotniczych dzielnicach
miast. Jako organizacja ogólnokrajowa
ADP powstała pod koniec czerwca 1921
r. Na początku lipca 1921 r. ok. 50 tys.
jej członków i sympatyków przemaszerowało przez Rzym.
Trzonem organizacji była część dawnych Arditi, na czele z liderem ADP Agro
Secondarim, ale włączyła się do niej
Uzbrojeni robotnicy okupują zakład.

Bitwa o Parmę

większość innych grup oporu. Jej czołowymi organizatorami byli więc socjaliści,
komuniści, anarchiści, syndykaliści, republikanie i, oczywiście, wielu bezpartyjnych. Nierzadko działalność ADP
wspierały związki zawodowe. Jej siłą
była z jednej strony otwartość na ludzi o
różnych poglądach przekonanych o konieczności walki z faszyzmem, a z drugiej oparcie się na konieczności
organizowania fizycznej obrony przed
squadre Mussoliniego. Członkostwo w
ADP wynosiło ok. 20 tys. osób, a dążenie do skupienia jak największej liczby
chętnych oznaczało, że wpływy organizacji znacznie wykraczały poza tę liczbę.
Działalność ADP przyniosła kilka
spektakularnych sukcesów. W niewielkiej miejscowości Sarzana w lipcu 1921
r. faszyści trzykrotnie starli się lokalnymi
siłami ADP. Za trzecim razem blisko tysiąc bojówkarzy Mussoliniego chciało
dokonać przykładowej „ekspedycji karnej” przeciw miastu. Dworzec, na który
przybyli, został jednak otoczony przez

Najpoważniejszym sukcesem ADP była
jednak skuteczna obrona Parmy w czasie strajku generalnego na przełomie
lipca i sierpnia 1922 r. W skali kraju strajk
okazał się klęską – liderzy socjalistycznych związków zawodowych ogłosili go
w ostatniej chwili nie organizując samoobrony ze strony strajkujących. W rezultacie faszystowskie bojówki wchodziły do
zakładów wraz z oficjalnymi „siłami porządku” terroryzując pracowników.
W Parmie sytuacja wyglądała jednak
inaczej z powodu siły lokalnej komórki
ADP kierowanej przez socjalistycznego
posła Guido Picellego i anarchistę Antonio Cieriego. Po wybuchu strajku faszyści zorganizowali 20 tys. ludzi do ataku
przeciw temu miastu. Policja wycofała
się z dzielnic objętych atakiem, dając napastnikom faktycznie wolną rękę. Kilkuset Arditi del popolo wraz ze wspierającą
ich ludnością stawiło im jednak opór.
Jak wspominał później Picelli: „O
świcie, kiedy wydano rozkaz podniesie-
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nia broni i wzniecenia powstania ludzie z
klasy pracującej wyszli na ulice – tak
śmiało, jak wody rzeki wyrastają poza jej
brzegi. Ze swymi łopatami, kilofami, żelaznymi drągami i wszystkimi rodzajami
narzędzi pomagali Arditi del popolo wykopywać kostki brukowe i szyny tramwajowe, kopać okopy i wznosić barykady
używając furmanek, ławek, kłód, żelaznych dźwigarów i wszystkiego innego, co
mogli mieć pod ręką. Mężczyźni, kobiety,
starzy, młodzi, ze wszystkich partii i z żadnej partii, byli tam wszyscy, zjednoczeni
w jednej żelaznej woli – oporu i walki.”
W rezultacie po blisko tygodniu walk
faszystów wyparto. Śmierć poniosło 39
faszystów, 150 było rannych. Po przeciwnej stronie zginęło 5 osób, 30 było
rannych. Jedną z ofiar po stronie antyfaszystowskiej był lokalny radny katolickiej
partii ludowej.

Błędy lewicy
Niestety, heroiczny i często skuteczny
opór ze strony ADP ostatecznie nie doprowadził do zatrzymania ruchu faszystowskiego. Głównym problemem było
to, że kierownictwa głównych partii lewicy odcięły się od działalności tej organizacji mimo aktywnego uczestnictwa
w niej wielu własnych członków.
Największą z nich, Włoską Partię
Socjalistyczną, charakteryzowała pasywność i unikanie „przemocy”, nawet
gdy jej członkowie w całych Włoszech
byli brutalnie atakowani i zabijani. Charakterystyczne są słowa socjalistycznego posła Giacomo Matteottiego
(później zamordowanego przez faszystów) z marca 1921 r.: „Zostańcie w
domu! Nie odpowiadajcie na prowokacje. Nawet cisza, nawet tchórzostwo
może być czasem heroiczne”.
Gdy po upokorzeniu w Sarzana faszyści przechodzili kryzys (w pewnym
momencie oznaczający nawet rezygnację Mussoliniego z kierowania partią),
PSI podpisała z nimi „pakt pacyfikacyjny” zakładający wyrzeczenie się
przemocy z obu stron. Jeden z punktów
paktu zakładał odcięcie się PSI od działalności Arditi del popolo. Bardzo
szybko okazało się, że pakt pozostaje
świstkiem papieru będąc respektowany
tylko przez socjalistów, ale nie zmieniło
to ich polityki.
Powstała w styczniu 1921 r., po rozłamie wśród socjalistów, radykalniejsza
Włoska Partia Komunistyczna zdominowana była z kolei przez skrzydło mówiące, że do walki z faszystami należy
tworzyć organizacje czysto komunistyczne. Odcinając się od współpracy z
innymi stronnictwami, odcinała się także
od ADP. Obie partie lekceważyły przy
tym faszystów traktując ich jako chwilowy fenomen. Polityka komunistów
zmieniła się dopiero w 1924 r., ale
wtedy na skuteczny opór było już za
późno. Anarchiści i syndykaliści wspierający działania ADP byli z kolei zbyt
niechętni „polityce”, by być dla nich wystarczającym oparciem.
Arditi del popolo pozostali więc politycznie osamotnieni musząc mierzyć się
nie tylko z atakami faszystów, ale także
represjami ze strony policji. W tym kontekście ich aktywność budzi nawet
większy podziw.
Przede wszystkim jednak sposób
działania ADP – organizowanie możliwie największej liczby ludzi ponad partyjnymi podziałami w celu fizycznej
samoobrony przed faszystami, przy poszukiwaniu oparcia w ruchu pracowniczym – pozostaje aktualny blisko sto lat
później, w kontekście dzisiejszej groźby
odbudo- wywania się w wielu krajach
rozmaitych pogrobowców Mussoliniego.
Filip Ilkowski

Antyfaszystowska demonstracja 11 listopada

Antyfaszyzm zasadą
związków zawodowych
Od kiedy powstał faszyzm, protesty antyfaszystowskie są ważną częścią działań związków zawodowych . W Polsce
jedna z głównych central, OPZZ, wchodzi w skład Koalicji “Porozumienia 11
listopada”.
Poniżej publikujemy list otwarty do
władz NSZZ “Solidarność” z apelem, by
związek odciął się od tzw. „Marszu Niepodległości”.

LIST OWARTY
NSZZ “Solidarność”
Komisja Krajowa
Przewodniczący Piotr Duda
Warszawa, 29 października 2012 r.
Tzw. „Marsz Niepodległości” - przykrywką dla antyzwiązkowych faszystów i skrajnych nacjonalistów
W wielu krajach Europy widzimy
dzisiaj wzrost sił skrajnie nacjonalistycznych, rasistowskich i wręcz faszystowskich.
Na celowniku takich organizacji są
mniejszości narodowe, religijne i seksualne, ale również związki zawodowe
i wszelkie objawy oddolnego, demokratycznego organizowania się ludzi.
Nawiązują one często do tradycji
przedwojennego faszyzmu, którego jed-

nym z głównych celów było zniszczenie
organizacji pracowniczych. Kiedy faszyści Mussoliniego przejęli władzę we
Włoszech w 1922 roku zlikwidowali parlament oraz rozwiązali wszystkie partie
polityczne i związki zawodowe - a na
miejscu organizacji pracowniczych
utworzono tzw. korporacje, skupiające
pracodawców i pracowników z jednej
branży. Zakazano strajków, związkowcy
trafili do więzień.
W Polsce skrajne organizacje podziwiające Mussoliniego lub inne odłamy faszyzmu nie są tak silne, jak np.
na Węgrzech, gdzie umundurowane
bojówki otwarcie nawiązujące do tradycji węgierskiej wersji faszyzmu maszerują po ulicach i atakują mniejszości
narodowe.
Jednak dwie organizacje, które nawiązują do swoich przedwojennych,
brunatnych tradycji, są organizatorami
tzw. „Marszu Niepodległości” – mianowicie Obóz Narodowo-Radykalny
(ONR) i Młodzież Wszechpolska (MW).
Członków ONR widzieliśmy wiele razy
na zdjęciach jak dokonywali „hajlowania” (zdjęcie w załączeniu) - ostatnio
podczas letniego obozu organizacji zaledwie kilka miesięcy temu. Przedwojenna endecja, do której nawiązuje MW,
była nie tylko otwarcie antysemicka, a
też zdecydowanie antyzwiązkowa i fizycznie atakowała strajkujących robot-

ników podczas antycarskich wystąpień
w 1905 r. Spadkobiercy endecji po drugiej wojnie światowej nierzadko współpracowali z reżimem PRL. Na przykład
Maciej Giertych poparł wprowadzenie
stanu wojennego w grudniu 1981 r. i
został członkiem Rady Konsultacyjnej
przy przewodniczącym Rady Państwa
gen. Wojciechu Jaruzelskim.
Jeśli organizacje o takiej polityce
będą mogły się budować wykorzystując
Dzień Niepodległości do rozszerzania
nienawiści i antydemokratyczności , będzie to zagrożeniem dla wszystkich sił
demokratycznych, w tym związków zawodowych.
Nie dajmy się zmylić, że w „Marszu
Niepodległości” chodzi o świętowanie
niepodległości Polski osiągniętej w
1918 roku. ONR i MW mają jasny cel
budowania swoich organizacji i zwiększania swoich politycznych wpływów –
wiemy z historii, do czego to może doprowadzić. Upowszechnienie ich polityki byłoby zagrożeniem dla demokracji
i swobód obywatelskich osiągniętych
wraz z niepodległością.
Do czego może doprowadzić skrajnie nacjonalistyczna ideologia widzieliśmy w Norwegii w dniu 22 lipca 2011
roku. 77 osób zostało zamordowanych
przez terrorystę o faszystowskich poglądach. Wśród ofiar było wielu członków, pracowników lub sympatyków

związków zawodowych.
Związki zawodowe w
całej Europie biorą udział
w kampaniach przeciw
skrajnym siłom nacjonalistycznym i faszystowskim w swoich krajach.
NSZZ „Solidarność” ma
ogromne zasługi w walce
o prawa demokratyczne
w Polsce. Związek jest
członkiem różnych międzynarodowych organizacji
skupiających
związki zawodowe, co również oznacza
solidaryzowanie się z kolegami i koleżankami w innych krajach, będącymi
ofiarami ataków ze strony rasistów lub
faszystów.
Dlatego dziwi i niepokoi nas, że w
komitecie poparcia „Marszu Niepodległości” znajdują się Tygodnik Solidarność oraz NSZZ “Solidarność” Ziemi
Radomskiej i Regionu Rzeszowskiego.
Poparcie dla organizacji, które chcą
znieść demokrację, i których członkowie
wykonują hitlerowskie pozdrowienia,
nie może być zgodne z programem i
celem związku zawodowego.
Związkowcy i ich organizacje mają
oczywiście różne poglądy polityczne.
Jednak organizatorzy „Marszu Niepodległości”, ONR i MW, nie są po prostu
jeszcze jednym kierunkiem politycznym
typu PiS, PO, SLD itp. Reprezentują
ideologię, której istotą jest przemoc, antydemokratyczność i dyktatura.
Apelujemy więc do Komisji Krajowej
NSZZ “Solidarność”, by odcięła się od
„Marszu Niepodległości”, wycofała poparcie dla Marszu ze strony Tygodnika
Solidarność i wezwała dwa regiony
związku do rezygnacji z takiego poparcia.
Z pozdrowieniami
Koalicja „Porozumienie 11 listopada”
www.11listopada.org

Nigdy więcej faszyzmu!
RAZEM PRZECIW FASZYZMOWI I NACJONALIZMOWI
Demonstracja 11 listopada 201
Godzina 12.00
Pomnik Bohaterów Getta
ul. Zamenhofa
Warszawa

OŚWIADCZENIE POROZUMIENIA 11 LISTOPADA
11 listopada wychodzimy na ulice, gdyż dzień ten będzie ponownie wykorzystywany do szerzenia nacjonalizmu, ksenofobii i homofobii. ONR i Młodzież
Wszechpolska, organizacje skrajnie prawicowe, polska twarz neofaszyzmu,
będą próbowały raz jeszcze zawłaszczyć naszą wspólną przestrzeń do budowania frontu nienawiści. Pod płaszczykiem „Marszu Niepodległości” wyniosą na ulice idee, które prędzej czy później prowadzą do zbrodni.
Anders Breivik nie wziął się znikąd, dojrzewał w duchu neofaszystowskiej nienawiści, wychowywał w nacjonalistycznych środowiskach, odwoływał się do idei
polskich „narodowców”.
Ponad 50 śmiertelnych ofiar nacjonalistów w Polsce na przestrzeni ostatnich 20
lat, w tym ostatni mord zaledwie kilka miesięcy temu w Białymstoku, to nasza brutalna rzeczywistość, którą coraz ciężej ukrywać. Tym bardziej, że skrajna prawica
przywdziewa garnitury i próbuje wkroczyć na salony kopiując model węgierski i wykorzystując święta narodowe do generowania klimatu nienawiści.
Nie zamierzamy milczeć! Nie będziemy bierni! Nie chcemy drugich Węgier, nie
takich jakimi są dziś, pełnych rasizmu i segregacji. Historię nacjonalizmów znamy,
lekcje odrobiliśmy. 11 listopada spotkamy się na ulicach Warszawy.
Jesteśmy porozumieniem wielu różnych idei. To, co nas łączy to niezgoda na
wykluczenie, totalitarne idee, normalizowanie wszelkich form dyskryminacji, od ekonomicznej po rasową. Jest nas tysiące. Na co dzień tworzymy świat wolny od
uprzedzeń. Świat, który nie wyklucza nikogo, bez względu gdzie i kim się urodził.
Świat, w którym jesteśmy ludźmi, a nie „zasobami ludzkimi”. Nasz świat jest otwarty.
Dołączcie do niego – 11 listopada na ulicach Warszawy.
Faszyzm nie przejdzie!
(Więcej informacji już wkrótce na 11listopada.org
i pracowniczademokracja.org)

Organizator Marszu Niepodległości (ONR) pokazuje swoją prawdziwą twarz.
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Jak zapewnić
pomyślną przyszłość?
Nastąpił krach gospodarki, lecz czy
to naprawdę kryzys kapitalizmu?
Od ponad czterech lat świat znajduje się
w pułapce kryzysu gospodarczego. To
najgorszy kryzys od czasu Wielkiej Depresji w latach 30. ubiegłego stulecia, i
tak naprawdę nie widać żadnych oznak
poprawy.
Na całym świecie trwa stagnacja.
Spowolniły nawet Chiny - gospodarka,
która w ostatnich latach osiągnęła największy sukces.
Jak twierdził rewolucjonista Karol
Marks, niestabilność stanowi nieodłączny element kapitalizmu. System zawsze przeżywa okresy boomu i spadku
– gospodarka szczytuje i dołuje.
Korzenie obecnego kryzysu sięgają
jednak ubiegłych dziesięcioleci. Gdy
skończył się boom, który nastąpił po
drugiej wojnie światowej, zaczęła spadać stopa zysku szefów.
Przez wiele lat, za sprawą bańki kredytowej, spadek zyskowności pozostawał niewidoczny. Kapitalistom łatwiej
było zarabiać pożyczając pieniądze za
pośrednictwem systemu finansowego
niż bezpośrednio inwestując.
Lecz nie sposób było w nieskończoność nadmuchiwać tej bańki kredytowej.
Gdy pięć lat temu w końcu pękła, załamał się cały globalny system bankowy.
Odtąd raz po raz go ratowano. Ciągle
jednak nie rozwiązano problemu – gdyż
kapitaliści nie mają pojęcia, jak go rozwiązać.

nego należy podporządkować surowym
prawom rynku – zyskom i konkurencji
kapitalistycznej.
Rynki – zdaniem neoliberałów –
można pozostawić samym sobie, a ma
to dać pewność, że zasoby gospodarki
zostaną wykorzystane najskuteczniej.
Jeśli rząd spróbuje pomóc ludziom w ich
problemach, ma to tylko pogorszyć
sprawy. Jak stwierdziła Margaret Thatcher: “Nie możesz działać wbrew rynkom”.
Próba wyjścia z kryzysu zyskowności, w jaki popadł kapitalizm poprzez korzystniejszy dla bogatych podział
majątku, stanowi przemyślany projekt
klasy panującej.
Przeciwnicy neoliberalizmu wskazują, że prowadzi to do coraz większych
nierówności i nędzy. Dodają, że zaciskanie pasa jedynie pogarsza kryzys,
gdyż zmniejsza siłę nabywczą zwykłych
ludzi.
To wszystko prawda. Zazwyczaj towarzyszy temu jednak taka propozycja
takich rozwiązań, jak keynesizm, nie dająca nadziei na rozwiązanie któregokol-

Chcemy, by ludzie z klasy robotniczej mieli pracę – i chcemy realizować
projekty budowlane, gdyż przyniosą one
pożytek zwykłym ludziom. Keynes chciał
być lekarzem kapitalizmu, wspomagając
system, ilekroć ten miewał się kiepsko.
Jego argumenty na rzecz pobudzenia popytu gospodarczego nie są jednak
przekonujące nawet w ramach logiki
systemu. Kryzys zaczyna się w sferze
produkcji, a nie popytu.
Kapitalizm nie jest zdolny dojść do
siebie inaczej, jak tylko zrzucając bolączki kryzysu na barki zwykłych ludzi.
Keynes nie jest zaś w stanie pomóc
nam oporządzić się raz na zawsze z tym
zgniłym systemem.

Czy kapitalizm nie jest tym najlepszym, co nas może spotkać?
W historii świata istniało wiele systemów
gospodarczych. Kapitalizm jest z pewnością potężniejszy od feudalizmu, który
zastąpił.
Jak to stwierdził sam Marks, kapitalizm sprawił cuda o wiele większe “niż
piramidy egipskie, wodociągi rzymskie i
katedry gotyckie”. Wystarczy pomyśleć,

Styczeń 2011 r. Tunezja. Rewolucja obaliła dyktatora.

Jednak co by się stało, gdyby
rządy przestały forsować neoliberalną politykę zaciskania
pasa?
Zdaniem wielu ludzi na lewicy problem
polega na tym, że wszystkie partie –
także laburzyści i podobne do nich ugrupowania na świecie – zaadaptowały
spojrzenie i strategię polityczną, znaną
jako neoliberalizm.
Neoliberalizm to idea, zgodnie z
którą wszystkie aspekty życia społecz-

Nie jest to tak nieosiągalne, jak mogłoby
się wydawać. Kapitalizm funkcjonuje w
naszym pejzażu zaledwie od paru stuleci – i nie ma podstaw by twierdzić, że
sam nie zostanie w przyszłości zastąpiony czymś innym. To pracownicy mają
zaś siłę, by to uczynić.
Ich praca wytwarza w kapitalizmie
wszystko – w tym zyski szefów. Czy pracujesz w fabryce, w biurze czy też w
sklepie, to jeśli tylko nie jesteś szefem,
należysz do klasy pracowniczej. Cały
system zależy od Twojej pracy.
Na codzień rzecz jasna wydaje się
inaczej. Ludzie z klasy pracowniczej
często czują się zdeptani, zastraszeni,
pozbawieni jakiegokolwiek wpływu na
społeczeństwo. Oto co robi z nami system.
Nawet jednak, gdy odpieramy ataki,
zaczynamy czuć, że sprawy można ułożyć całkiem odmiennie. Masowe demonstracje pokazują nam, jaką siłą
dysponujemy.
Co jeszcze ważniejsze, dostrzegamy to podczas każdego strajku pracowniczego. Strajk, podczas którego
pracownicy kolektywnie zaprzestają
pracy i zatrzymują swój zakład, dowodzi,
że bez nas szefowie są niczym. Wskazuje pracownikom drogę ku rewolucji
socjalistycznej.

Czy socjalizm jest możliwy?

Czy nie jest po prostu tak, że za
gospodarkę odpowiadają nieodpowiednie osoby?
Bez wątpienia to prawda, że decyzje podejmują niewłaściwi ludzie.
OK, w Stanach rządził George W.
Bush i okropni Republikanie. Gdy jednak Busha zastąpił Barack Obama ani
nie rozwiązało to kryzysu, ani nie polepszył się los zwykłych ludzi.
W Grecji w latach 2009-2012 rządził
PASOK – partia podobna do brytyjskich
laburzystów – i nie nastąpiła najmniejsza zmiana. To samo można powiedzieć
o państwie hiszpańskim, gdzie w latach
2004-2011 rządziła Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE).
Miliony ludzi we Francji zagłosowało
na Françoisa Hollande’a, który jawił im
się jako wielka nadzieja lewicy. Kontynuuje on jednak politykę zaciskania
pasa.

Czy kiedykolwiek zdołamy odrzucić precz kapitalizm?

wiek z podstawowych
gospodarczych.

jak złożona jest konstrukcja lotniska czy
komputera.
Jednak kapitalizm jednocześnie wywołał masową nędzę. Młode pokolenie
w Europie jest “zbędne” wskutek panującego wśród niego bezrobocia.
W skali całego świata, niemal miliard
ludzi głoduje.
Chyba nic tak nie szokuje swym
bezwstydem, jak obecny poziom nierówności. Wedle danych Banku Światowego, najbogatszy 1% ludzi na świecie
posiada tyle samo, co dolne 57%.
Trzech najbogatszych ludzi na świecie
posiada majątek o wartości większej niż
wszystko, co w ciągu roku wyprodukowało 47 najbiedniejszych krajów.
Kapitalizm jest też źródłem całej
gamy dalszych problemów. Kryzys spotęgował pęd konkurencyjny. Stanowi to
pożywkę dla rasizmu i niesie zagrożenie
faszyzmem – ostatecznie zaś zagrożenie potwornościami wojny.
Tylko wspomnę o zagrożeniu zmianami klimatycznymi, których przyczyną
jest systematyczna kapitalistyczna grabież surowców na całej planecie w celu
osiągnięcia krótkoterminowych korzyści.
Aby sprostać tym problemom, musimy
obalić kapitalizm.

problemów

Czy rządy nie zdołają sfinansować wyjścia z kryzysu?
Idea zwiększenia wydatków rządowych
w celu wyjścia z recesji znana jest jako
keynesizm. Zawdzięcza swą nazwę
ekonomiście Johnowi Maynardowi Keynesowi, opowiadającemu się za potężnym programem robót publicznych
mających umożliwić wyjście z Wielkiej
Depresji lat 30. ubiegłego stulecia.
Lord Keynes, wyedukowany w Eton,
sam pozostawał niechętnym klasie robotniczej snobem. Jego idee przyjęła
jednak z entuzjazmem większość ekonomistów, aż do czasu, gdy nagle nawrócili się na neoliberalizm.
Dziś jego idee przejęła część lewicy,
w tym większość przywódców związkowych, pragnących chronić ludzi pracy.
Nam, socjalistom, jest częściowo po
drodze z tymi, którzy chcą inwestować we
wzrost. Pragną oni realizować duże projekty budowlane, takie jak szkoły, szpitale
czy mieszkania – tak samo jak my. Różnica polega na tym, że my nie wierzymy,
iżby przyczyniło się to do przywrócenia
dawnego poziomu zysków systemu.
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Rewolucja rosyjska w 1917 r. stanowiła
jedno z najważniejszych wydarzeń w
historii świata. Niestety jednak nie zdołała się rozprzestrzenić, co otworzyło
drzwi nowej elicie uprzywilejowanych
biurokratów, którzy zapanowali nad sytuacją.
Zamiast robotniczej kontroli nad
społeczeństwem, w Związku Radzieckim zaistniał kapitalizm w formie zarządzanej przez państwo. Mówiąc o
“socjalizmie” mamy na myśli coś zupełnie innego. Socjalizm polega na tym, że
to sami pracownicy tworzą nowe społeczeństwo.Chodzi o demokratyczne planowanie produkcji i dystrybucji przez
klasę pracowniczą oparte o ludzkie potrzeby, nie zaś o zyski.
Niedawno byliśmy świadkami masowych rewolucji, które obaliły tyranów w
Tunezji i w Egipcie. Te walki dowodzą,
że rewolucja nie jest wcale nieziszczalnym marzeniem.
Na świecie jest aż nadto dóbr, by
starczyło ich dla każdego – czy to żywności, czy to mieszkań, czy innych rzeczy niezbędnych, by godnie żyć. Żyjemy
w świecie obfitości – problem w tym, że
trzymają ją w swych rękach bogacze.
W socjalistycznym społeczeństwie
nie będzie potrzeby odpędzać kogokolwiek od stołu. To naprawdę możliwa, pomyślna przyszłość dla nas wszystkich.
Tłumaczenie: Paweł Michał Bartolik

* Strajki * Protesty * Strajki * Protesty *
STRAJK GENERALNY – ŚLĄSK

Nauczyciele

Największe centrale związkowe regionu śląskiego (NSZZ Solidarność, OPZZ,
Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień’ 80 ) powołały 23 października
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
Jest to odpowiedź na dramatycznie pogarszające się warunki życia spowodowane kryzysem gospodarczym, rosnące bezrobocie, łamanie praw pracowniczych.
W drugiej dekadzie listopada mają rozpocząć się referenda strajkowe w zakładach pracy, w których pracownicy będą odpowiadać na pytanie dotyczące przystąpienia do strajku generalnego. Akcja ma się zakończyć na przełomie stycznia i
lutego przyszłego roku. Jak zapowiadają przedstawiciele MKPS, jeśli rząd nie odniesie się pozytywnie do postulatów związkowych i nie zmieni swojej polityki, to na
początku lutego na Śląsku dojdzie do strajku generalnego.
Wiadomo już, że strajk ma sparaliżować całe Śląsk i Zagłębie. - Tylko
wspólna akcja może być naprawdę skuteczna - mówi Dominik Kolorz, szef
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Związki nauczycielskie stanowczo nie zgadzają się na zmiany w Karcie Nauczyciela, jakie chce przeforsować MEN wspólnie z samorządami. Propozycje
przedstawione w na spotkaniu w MEN 9 października to m.in. ograniczenie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli do 47 dni, likwidacja dodatków do pensji (mieszkaniowy, wiejski), zmiana systemu wynagradzania, zwiększenie pensum
nauczycielskiego. Ponadto samorządowcy proponują wprowadzenie możliwości
przekazywania szkół i placówek oświatowych innym osobom prawnym lub fizycznym bez względu na liczbę uczniów, co jest prostą drogą do prywatyzacji edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w maju sondaż, z którego
wynika, że 217 tys. nauczycieli i pracowników oświaty, czyli 96 proc. uczestników
sondażu, jest gotowych poprzeć akcję protestacyjną przeciwko proponowanym
zmianom.

Rząd chce ograniczyć prawa nauczycieli

Trwają przygotowania

Manifestacja pracowników medycznych

W obronie publicznej ochrony zdrowia

Domy Pomocy Społecznej – Lublin

Protestują – od 4 lat bez podwyżek

Około 5 tys. osób wzięło udział 5 października w Warszawie w manifestacji w
obronie publicznej służby zdrowia oraz praw pracowniczych.
Protest zorganizował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, inne związki medyczne zrzeszone w Forum Związków Zawodowych oraz
Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”. W manifestacji uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z innych państw.
Protestujący domagali się m.in. zaprzestania przekształcania szpitali w spółki
prawa handlowego, zapewnienia finansowania publicznej służby zdrowia na poziomie realnych potrzeb i bezpłatnego leczenia pacjentów. Protestowano też przeciwko
zmuszaniu pracowników do przechodzenia na umowy śmieciowe lub samozatrudnienie i przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Jolanta Kwas z
OZZPiP, która w czerwcu 2007 roku była jedną z organizatorek „białego miasteczka”, stojąc przed Kancelarią Premiera powiedziała - Jesteśmy tu znów, bo przez
pięć lat nasze sprawy nie zostały załatwione. Arogancja ówczesnych władz niczym
nie różniła się od obecnych.
Przed Kancelarią Premiera głos zabrała też Ellisiv Rognlien z Pracowniczej
Demokracji, która podkreślała potrzebę jedności związkowców w walce o prawa
pracownicze. Mówiła też, że pracownicy nie powinni ufać sejmowym politykom,
ponieważ nie bronią oni interesów zwykłych ludzi. Gdy do manifestantów zaczął
przemawiać Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski („ziobrystów”), został wygwizdany. W dniach od 1 do 6 października w wielu miastach europejskich zorganizowano manifestacje i pikiety w obronie publicznej służby zdrowia, m.in. w Brukseli,
Madrycie, Paryżu, Bordeaux, Londynie, Florencji, Salonikach i Atenach.

Kilkuset pracowników Domów Pomocy Społecznej protestowało 3 października na ulicach Lublina. Domagali się oni podwyżek płac i zapewnienia odpowiednich nakładów z budżetu na prawidłowe funkcjonowanie DPS-ów.
Personel Domów Pomocy Społecznej od 4 lat nie miał podwyżek. Po 20 latach
pracy zarobki wynoszą 1500 zł. Brakuje też pieniędzy na bieżące potrzeby.
W ustawie budżetowej na 2013 r., pomimo zaplanowanej na poziomie 2,7 proc. inflacji, zaplanowano mniej środków na pomoc społeczną. Domy Pomocy Społecznej
otrzymają ponad 43 mln zł mniej niż w roku bieżącym.

PKP - Białystok

Żagiel

Protest kolejarzy ws. finansowania
przewozów regionalnych

Korzystniejsze odprawy
18 października zakończył się protest przeciwko zwolnieniom związanym z
przejęciem firmy przez nowego właściciela. Związki wynegocjowały korzystniejsze warunki dla zwalnianych, między innymi wyższe odprawy. Pracę w lubelskim Żaglu do końca marca straci około 350 osób.

Kilkudziesięciu kolejarzy z międzyzakładowej Solidarności PKP Białystok protestowało 22 października przed UM w Białymstoku. Domagali się m.in. przedstawienia jasnej polityki transportowej dotyczącej funkcjonowania kolejowych
przewozów pasażerskich w regionie (za które odpowiada samorząd województwa),
a także zawarcia umowy na przewozy kolejowe na minimum 10 lat.

RAMB – Bełchatów

Strajk

PKP SA

Blisko pół tysiąca osób wzięło udział 17 października w dwugodzinnym
strajku. Załoga wyszła przed siedzibę firmy i głośno domagała się podwyżki.
Dokładnie chodzi o podniesienie stawki godzinowej o 3 złote. Negocjacje w tej
sprawie trwają od kilku miesięcy.Odbyło się referendum strajkowe, w którym większość z ponad tysiąca trzystu pracowników firmy opowiedziała się za protestem.
Jak mówią protestujący, dzisiejszy protest to pierwsze i nie ostatnie ostrzeżenie dla prezesa spółki.

Protest w obronie ulg
Kilkuset związkowców zabrało się w czwartek 18 października przed południem przed siedzibą PKP SA w Warszawie. Kolejarze protestowali przeciw
zmianom w ulgach przejazdowych dla emerytów i rencistów kolejowych mającym
wejść w życie od 2013 r.

Śląski Zakład Przewozów Regionalnych

Radisson Blu Sobieski – Warszawa

Protest kolejarzy na Śląsku

Półtora roku protestów

12 października miał miejsce spontaniczny protest pracowników Śląskiego
Zakładu Przewozów Regionalnych, którzy nie otrzymali wynagrodzeń za
wrzesień. Na tory nie wyjechało kilkanaście pociągów, ponieważ 20 maszynistów
wzięło zwolnienie lekarskie. Do protestu przyłączyli się kolejni pracownicy spółki i
przez półtorej godziny blokowali tory.

W środę 24 października odbyła się kolejna pikieta przed hotelem Sobieski
w Warszawie. Domagano się przywrócenia do pracy Małgorzaty Sokalskiej, bezprawnie zwolnionej półtora roku temu przewodniczącej zakładowej „Solidarności”.
Protest wsparli członkowie norweskiego związku EL&IT (elektryków i informatyków).

JSW

Przewozy Regionalne

Strajk przeciw łamaniu prawa pracy

Będą strajkować w obronie kolegów

19 października odbył się strajk dobowy w kopalniach Jastrzębskiej Spółki
Węglowej przeciwko nieprzestrzeganiu przez zarząd prawa pracy oraz zapisów porozumienia zbiorowego zawartego 5 maja 2011 roku. Decyzja o tym
strajku została podjęta, ponieważ ostatnie negocjacje prowadzone pomiędzy reprezentacją załogi a pracodawcą nie przyniosły rezultatu. Zarząd całkowicie zignorował nowe propozycje związków dotyczące wynagrodzeń i niezgodnych z
prawem pracy umów o pracę zawieranych z nowymi pracownikami.

Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
podjęła w 15 października uchwałę o rozpoczęciu pogotowia strajkowego
we wszystkich zakładach spółki Przewozy Regionalne.
Powodem ogłoszenia pogotowia strajkowego jest sytuacja pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, którzy nie dostali wynagrodzeń za
wrzesień.
Przewozy Regionalne nie wypłaciły w terminie wynagrodzeń ponad 1,4 tys. pracownikom Śląskiego Zakładu wskazując, że marszałek woj. śląskiego zaprzestał
regulowania należności za przewozy.

Str. 9: Joanna Puszwacka
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* Kino * Miliarder * Książka* PZPN *
Pokłosie Władysława Pasikowskiego

Richard Branson

Sir Miliarder
Odtrutka na
„oficjalne” kino
historyczne
Trudno wyprodukować w Polsce
historyczny film, który wyłamuje się
pompatyczno- narodowym schematom (Czas honoru, Bitwy warszawskie i wiedeńskie). Reżyserzy i
scenarzyści odwołują się wyłącznie
do „chwalebnych kart polskiej historii”.
Władysławowi
Pasikowskiemu
udało się zrobić inny film, choć jego
realizacja ciągnęła się przez lata. Scenariusz jego najnowszego obrazu Pokłosie zbyt długo budził kontrowersje
wśród decydentów Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej.
W latach 90tych Władysław
Pasikowski ”adaptował” amerykańskie kino gangsterskie do polskiej rzeczywistości. Rezultatem
były głównie brutalne i seksistowskie filmy (Psy,
Reich). Eksperymentował on też z
kinem wojennym

Richard Branson, nazywany również
Sirem Richardem, zaszczycił swoją
obecnością Warszawę. Branson jest
właścicielem koncernu Virgin. Należy do najbogatszych Brytyjczyków
- jego fortuna przekracza 4 miliardy
dolarów. „Ekscentryczny miliarder”
zaczynał od przemysłu muzycznego
w latach 70-tych, później inwestował
w transport i telekomunikacje (linie
lotnicze i kolejowe, telefonia), ostatnio wykupił znacjonalizowany bank
Northern Rock.
Sir Richard uchodzi za „guru przedsiębiorczości”. Studium przypadku Virgin zasila setki podręczników o
zarządzaniu i strategii. Jego książki,
albo raczej przepisy „jak zostać milionerem”, zostały przetłumaczone na
dziesiątki języków. Swoją osobę wykorzystuje do promocji Virgin. Nie inaczej
było w Warszawie,
Branson specjalnie przyleciał do
Polski, aby zrobić darmową reklamę
Virgin Mobile Polska, a także by wygłosić pogadankę na temat swojego sukcesu na Uniwersytecie Warszawskim
(siedziba Business Centre Club byłaby
lepszym do tego miejscem). Jednak
historia Bransona jest o wiele prostsza
niż przedstawiają to on sam i jego biografie.
W 1973 roku Branson wydał płytę
Mike’a Oldfielda - Tubular Bells. Niekomercyjna muzyka Oldfielda została odrzucona przez inne wytwórnie. Branson
i jego niewielka Virgin Records sprze-

(Operacja Samun, Demony Wojny wg
Goi). Tym razem, Pasikowski nakręcił
thriller polityczno-historyczny. Akcja
filmu rozgrywa się współcześnie, ale tło
wydarzeń luźno nawiązuje do pogromu
w Jedwabnem w 1941 roku. Pokłosie
to dobrze zrealizowana odtrutka na
miałkie, „oficjalne” kino historyczne.
Pokłosie.
Reżyseria: Władysław Pasikowski,
w rolach głównych: Maciej Stuhr,
Ireneusz Czop, Zbigniew Zamachowski.
W kinach od 9 listopada.

dała w ciągu kilku tygodni ponad milion
egzemplarzy Dzwonów Rurowych. Nikt
nie mógł przewidzieć takiego sukcesu.
Nieoczekiwany olbrzymi zastrzyk kapitałowy, sprawił iż Branson mógł rozwijać swój koncern.
Później, w latach 80-tych, dzięki
deregulacji, a także dobrym stosunkom
z rządem, mógł on podbić inne sektory.
Obecnie receptą Bransona na ”przedsiębiorczość” jest unikanie płacenia podatków. W tym samym czasie, kiedy
Virgin Trains otrzymuje setki milionów
funtów państwowych dotacji, jego firmy
zarejestrowane są na Karaibach i w
Szwajcarii. Branson w Warszawie został potraktowany niczym gwiazdor
rocka, a powinien być raczej jako kryminalista. Wyjątkowo cyniczne i kuriozalne są dobre rady Sir Richarda,
których udzielał on studentom UW:
“Szukając pomysłu na własny biznes, powinniście wsłuchać się w siebie,
odnaleźć to, co naprawdę was interesuje, co jest waszą pasją. Powinniście
zgłębić tę dziedzinę, stać się w niej ekspertami. Jeśli zajmujecie się czymś, co
kochacie, sukces przyjdzie w sposób
naturalny.”
Za sukcesem finansowym Bransona nie stoi enigmatyczna ”przedsiębiorczość” czy pomysłowość, o której
prawi on na uniwersyteckich salach wykładowych, a jedynie „muzyczny” przypadek, rządowe kontrakty, a przede
wszystkim oszustwa podatkowe.

Wybory w PZPN

J.K. Rowling - Trafny wybór

Realistyczny opis
Wydarzenie
uprzedzeń i rasizmu o najwyższej randze
państwowej?

J.K. Rowling jest autorką największego książkowego bestsellera w
historii – Harry’ego Pottera. W Polsce bigoteryjne kręgi przypięły autorce łatkę promotorki okultyzmu.
„Czarna magia” nie odstraszyła jednak setek tysięcy młodych czytelników w naszym kraju i na świecie.
Rowling potrafiła wykorzystać w
pełni niezależność, jaką przyniósł jej
niezmierny sukces finansowy.
Rowling bierze aktywny udział w
życiu politycznym w Wielkiej Brytanii.
Płaci podatki, nie podążyła śladem innych „artystów”, którzy uciekli do Monako czy USA.
Po zakończeniu
przygody z literaturą młodzieżową, postanowiła napisać coś „poważnego”,
nie przejmując się zbytnio wynikami
ewentualnej sprzedaży. Trafny wybór
w bardzo realistyczny, wręcz brutalny
sposób opisuje niewielką angielską
społeczność targaną uprzedzeniami i
rasizmem.
Najnowsza książka Rowling to doskonała analiza obłudnych zachowań
klasy średniej. Ta bezpośredniość nie
spodobała się konserwatystom. Dzien-

nik Daily Mail zarzucił nawet autorce
socjalizm. Rowling poznała prawdziwą
„prozę” życia. Zanim została znaną autorką i milionerką była samotnie wychowującą matką. Wraz z Trafnym
wyborem otworzyła nowy, udany rozdział w swojej karierze.
W Polsce najnowsza książka Rowling ukaże sie w połowie listopada.

Boniek

W drugiej połowie października
media swoją uwagę skupiły na wyborach prezesa PZPN-u. Dziennikarze i politycy traktowali te wybory
jako wydarzenie o najwyższej
randze państwowej.
Społeczeństwo musiało poznać
wszystkich kandydatów na to kluczowe
stanowisko. Gazeta Wyborcza, TVN24
i inne media budowały napięcie przez
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kilka dni. Kto zasiada w fotelu prezesa
PZPN-u, jak i sama organizacja
związku, ma niewielkie znaczenie dla
zwykłyc hludzi. PZPN pozostanie tą
samą skorumpowaną organizacją, nieważne czy będzie nią zarządzał Lato
czy Boniek.
Dokładnie w tym samym czasie,
gdy rozprawiono o ”przyszłości polskiej
piłki”, NSZZ „Solidarność” rozpoczęła
kampanię ‘SYF” przeciwko umowom
śmieciowym. Tysiące bilbordów, spoty
reklamowe. I nic. Akcja związkowa została całkowicie zignorowana przez
media.
Polska ma największy odsetek pracujących na umowach śmieciowych w
Unii Europejskiej. Rząd i parlament
wraz z mediami wolą jednak typować
prezesa sportowej organizacji niż zająć
się poprawą warunków pracowniczych.
To jasne, bo w końcu Donald Tusk czy
Kamil Durczok zatrudnieni są zupełnie
na innych warunkach.

Str. 10: Maciej Bancarzewski

Chcesz współpracować z nami?
Pracownicza

Demokracja organizuje się
w lokalnych grupach, które regularnie się
spotykają. W spotkaniach tych uczestniczą
ludzie, którzy chcą działać w swoim mieście,
szkole, uczelni czy miejscu pracy. Odbywają
się na nich dyskusje o różnych aspektach
antykapitalizmu. Organizujemy też większe
spotkania publiczne pt. Forum Antykapitalistcyzne. Wszystkie nasze spotkania są
otwarte. Aby spotkać się z nami, zadzwoń
pod numer telefoniczny podany pod miastem
najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Zapraszamy na spotkania

Pracowniczej Demokracji
w środy o godz. 18.30
w Warszawie
u FZZ “Metalowców”

ul. Długa 29, I piętro, sala 107
(blisko stacji metra Ratusz)
Więcej info: tel. 022 847 27 03
0697 05 40 40 lub pracdem@go2.pl

Informacja o lokalnym działaniu
Pracowniczej Demokracji

Kontakt w miastach
Warszawa:

Sprzedaż gazety:
soboty, godz. 12.00-13.00, Metro Centrum.

697 05 40 40

Szczecin:

Gazeta/kontakt: telefonicznie

46 07 510 (Kuba)

Wrocław:

Gazeta/kontakt: telefonicznie

609 517 188 (Wojciech)

Trójmiasto:

Sprzedaż gazety: telefonicznie

511 109 055 (Tomek)

Słupsk:

Gazeta: telefonicznie lub mailem:
redpimp1@wp.pl

601 846 831 (Piotr)

Olsztyn:

Gazeta: Warmińska Biblioteka Wolnościowa,
Grunwaldzka 23A

798 762 866 (Kamil)

Kraków:

Gazeta,spotkania/kontakt: telefonicznie
lub mailem: pd_krakow@o2.pl

648 50 45 (Andrzej)

Bytom:

Gazeta/kontakt: pracem@go2.pl

507 120 458 (Janusz)

Poznań:

Gazeta/kontakt: telefonicznie

781 169 899 (Piotr)

Ostrołęka:

Gazeta/kontakt: telefonicznie lub przez e-mail:
witkam5@o2.pl

696 382 051 (Witek)

Kielce:

Gazeta/kontakt: telefonicznie

604 49 73 30 (Michał)

* Broszury * Książki * Prenumerata gazety
Pracownicza Demokracja

Prenumerata: 20 zł.

Marksizm w nowe
milenium
Tony Cliff - 5 zł

Solidarność 1980-81
a PRL.
Analiza marksistowska
C. Barker i K. Weber - 10 zł

Państwowy kapitalizm
w Rosji - od Stalina
do Gorbaczowa
Tony Cliff - 10 zł

(1 rok /11 nr)

Pracownicza Demokracja
Kim Jesteśmy
Antykapitalizm
Żyjemy w światowym systemie kapitalistycznym. Kapitalizm to system wyzysku, kryzysów i wojen w którym produkcja
zależy od konkurencyjnej walki o zysk a nie od ludzkich
potrzeb. Choć to pracownicy tworzą społeczne bogactwo, nie
mają oni żadnej kontroli nad produkcją i dystrybucją dóbr. W
pogoni za coraz większym zyskiem globalny kapitalizm, uprawiany przez wsparte potęgą najsilniejszych i najbogatszych
państw świata korporacje, prowadzi do postępującego
rozwarstwienia dochodów. Rosną obszary nędzy na świecie,
przy jednoczesnym bogaceniu się korporacji i znikomej
mniejszości, kosztem bezwzględnej degradacji środowiska
społecznego i przyrodniczego.
Nie jest możliwe stworzenie „kapitalizmu z ludzką twarzą“
poprzez parlamentarne reformy systemu. Kapitalizm musi
zostać obalony i zastąpiony innym sposobem organizowania
się ludzkości. Jesteśmy za stworzeniem społeczeństwa, w
którym większość ludzi (a nie korporacje i banki oraz rządy
usłużne wobec tych instytucji) będzie decydować o gospodarce, polityce i swoim otoczeniu. Społeczeństwa bez nędzy i
bezrobocia, gdzie gospodarka nie będzie służyć gigantycznym
zyskom niewielkiej grupy, lecz zaspokojeniu potrzeb wszystkich. Aby osiągnąć taką demokrację potrzebna jest pracownicza kontrola nad fabrykami, biurami i innymi miejscami pracy.

Najszersza demokracja
System taki nazywamy pracowniczą demokracją lub socjalizmem oddolnym. Nie ma on nic wspólnego z reżimami
dawnego Bloku Wschodniego, które byly tylko inną formą kapitalizmu - biurokratycznym kapitalizmem państwowym.
Demokracja parlamentarna jest niewystarczająca i uboga.
Obecna demokracja ma charakter pozorny - o kierunkach polityki i tak decydują interesy najbogatszych. Dzisiejsze struktury
parlamentu, wojska, policji, sądownictwa i aparatu
zarządzania nie mogą być przejęte i wykorzystywane przez
pracowników. Prawdziwa demokracja musi opierać się na pracowniczych komitetach delegatów, jakie wiele razy
powstawały w historii, m.in. Międzyzakładowe Komitety Strajkowe w okresie pierwszej „Solidarności“ lub rady robotnicze
podczas rewolucji w 1905 r. i 1917 r. Istotnymi zasadami takiej
oddolnej demokracji muszą być średnia płaca pracownicza dla
wybranych przedstawicieli oraz możliwość ich natychmiastowego odwołania. Do takich komitetów przyłączą się również
inne grupy społeczne, np. rolnicy, studenci, emeryci.

Solidarność międzynarodowa
Kapitalizm jest systemem globalnym i można z nim wygrać
tylko w skali świata. Dlatego istotnym elementem naszego
działania jest solidarność międzynarodowa. Przeciwstawiamy
się wszystkiemu, co dzieli i obraca zwykłych ludzi jednego
kraju przeciwko drugim. Walczymy z rasizmem i nacjonalizmem. Przeciwstawiamy się militarnej, politycznej i gospodarczej dominacji najpotężniejszych państw nad światem, czyli
imperializmowi. Popieramy wszystkie rzeczywiste ruchy
narodowowyzwoleńcze.

Przeciw podziałom
Czym jest socjalizm
oddolny?
John Molyneux - 3 zł

Popieramy prawo do obrony dla wszystkich uciskanych
mniejszości. Walczymy przeciwko kontroli imigracji. Jesteśmy
za świeckim charakterem szkolnictwa i całkowitym oddzieleniem Kościoła od państwa. Jesteśmy za pełną społeczną,
ekonomiczną i polityczną emancypacją kobiet. Walczymy
przeciwko wszystkim formom dyskryminacji osób homo-, bi- i
transseksualnych.

Organizacja

W jaki sposób
przegrano
rewolucję?
Chris Harman - 3 zł

Marksizm
w działaniu
Chris Harman - 2 zł

Zamówienia: PO BOX 12, 01-900 Wwa 118 lub pracdem@go2.pl
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Obalenie kapitalizmu i utworzenie wobec niego alternatywy musi być dziełem milionów. W ruchu oporu przeciw
panującym chcemy organizować polityczny kierunek
wskazujący na potrzebę zniesienia kapitalizmu i zastąpienia
go demokracją pracowników. Taka polityka musi być oparta na
masowym działaniu, na codziennych politycznych i ekonomicznych walkach.
Działamy wewnątrz ruchu pracowniczego, antykapitalistycznego i antywojennego. Uważamy, że związki zawodowe są
niezbędne w walce o ekonomiczne i polityczne prawa pracowników. Szeregowi związkowcy muszą jednak działać
wewnątrz nich także niezależnie od liderów związkowych.
Popieramy każdą walkę i strajk pracujących, każdą kampanię
przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwości.

Przyłącz się do nas! Działaj razem z nami!

Pracownicza
Demokracja

PO BOX 12,
01-900 W-wa 118
tel.: (022) 847 27 03
pracdem@go2.pl
pracowniczademokracja.org

Przyjdź na antyfaszystowską
demonstrację 11 listopada
14 listopada

Wspólny strajk w
krajach płd. Europy

31.10.12 Lizbona. Protest pracowników sektora publicznego
oraz "indignados" (oburzonych) przeciw cięciom w nowym budżecie.

KAPITALIZM NIE DZIAŁA DZIAŁAJ Z NAMI

Miliony pracowników w całej południowej Europie będą strajkowały 14
listopada w bezprecedensowym strajku generalnym w co najmniej pięciu państwach kontynentu.
Do akcji po raz pierwszy wezwali związkowcy w Portugalii, gdzie rząd planuje cięcia wysokości miesięcznego uposażenia każdego pracownika. Wówczas hiszpańscy związkowcy odpowiedzieli na wezwanie. 17 października,
podczas spotkania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ),
wezwano centrale związkowe z pozostałych europejskich krajów do przyłączenia się do akcji.
Związki z Grecji, Malty i Cypru szybko odpowiedziały na wezwanie przyłączając się do strajku. Włoska federacja związkowa CGIL, po marszu kilkudziesięciu tysięcy pracowników w Rzymie, który miał miejsce 20 października,
także obiecała dołączyć do akcji.
EKZZ wezwał związkowców w pozostałych krajach, aby wzięli udział w
strajkach lub protestach tego dnia. Europejscy ministrowie finansów planują
odbyć spotkanie w późniejszym terminie w listopadzie, by uzgodnić następne
działania narzucające politykę cięć i oszczędności na całym kontynencie.
Tłumaczył: Igor Leszek

Pracownicza Demokracja
Prenumerata: 20 zł. (1 rok /11 nr)
Pracownicza Demokracja jest organizacją aktywistów,
którzy dązą do zastąpienia systemu opartego na pogoni za
zyskiem społeczeństwem autentycznie demokratycznym

Zamów prenumeratę gazety
dla swojej zakładowej organizacji związkowej

WSTĄP DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI!

Skontaktuj się z nami: pracdem@go2.pl

Kontakt: PO BOX 12, 01-900 W-wa 118, pracdem@go2.pl

