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* Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *  

21 maja prezydent USA Joe Biden 
zatwierdził 40 miliardów dolarów na 
pomoc dla Ukrainy. Połowę z tego 
mają stanowić różne postacie po-
mocy wojskowej. 

Jak ogromna jest to suma można 
zrozumieć, gdy odniesiemy ją do wy-
sokości Produktu Krajowego Brutto 
Ukrainy. Według Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego w 2021 r. wy-
niósł on 198,32 mld dol. Najnowsza 
transza amerykańskiego wsparcia (nie 
licząc wcześniej uchwalonych na ten 
cel 13,6 mld dol. w USA) stanowi więc 
ok. 20% zeszłorocznego PKB Ukrainy, 
które w wyniku wojny, też według 
MFW, ma w tym roku spaść o ok. 35%.  

Dla porównania: PKB Polski w 
2021 r. wyniósł 674 mld $. Czyli pro-
porcjonalnie to tak, jakby na pomoc 
Polsce przeznaczono ok. 130 mld dol., 
ponad 550 mld zł. 

Do tego dochodzi wsparcie innych 
państw zachodnich. 1 czerwca Biden 
ogłosił „jedenasty pakiet pomocy woj-
skowej” dla Ukrainy, zamierający m. in. 
system artylerii rakietowej HIMARS z 
rakietami o zasięgu 70 km.  

W tym samym dniu kanclerz Nie-
miec Olaf Scholz zapowiedział przeka-
zanie Ukrainie rakietowego systemy 
obrony powietrznej IRIS-T,  a brytyjski 
minister obrony obwieścił wysłanie 
systemu rakietowego M-270 rażącego 
cele w odległości do 80 km. 

Dlaczego USA i zachodnia „wspól-
nota międzynarodowa” pod ich kierow-
nictwem tak bardzo „inwestują” w 
Ukrainę? Z pewnością nie z troski o 
los ofiar wojen. Wystarczy porównać 
te kwoty z przeznaczonymi na pomoc 
humanitarną dla ludzi w Jemenie.  

Z powodu toczonej od 2015 r. 
wojny ma tam miejsce „największy 
kryzys humanitarny na świecie” – cy-
tując oficjalne agendy Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych.  

W marcu ONZ ogłosiła, że spośród 
4,3 mld dolarów potrzebnych do 
uchronienia ponad 17 mln ludzi przed 
klęską głosu udało się zebrać tylko 1,3 
mld dol. W ubiegłym roku uciułano 2,3 
mld dol. USA są za to od lat głównym 
eksporterem broni dla bombardującej 
Jemen Arabii Saudyjskiej. 

 
Rosyjski kapitalizm surowcowo-
militarny 
Oczywiście nie chodzi więc o pomoc 
zwykłym ludziom, ale o mocarstwowe 
interesy. Od początku rosyjskiej in-
wazji podkreślaliśmy, że wojnę w 
Ukrainie można zrozumieć tylko na tle 
istniejącej rywalizacji imperialistycz-
nych mocarstw.  

Od początku też pomijanie tego 
czynnika prowadziło do infantylnych i 
ideologicznych „analiz” koncentrują-
cych się na stanie zdrowia Putina czy 
„odwiecznej” naturze Rosji, ostatecz-
nie mających podbudowywać wspar-

cie dla działań „cywilizowanego” 
świata zachodniego. 

Faktycznie jednak Rosja jest czę-
ścią cywilizacji współczesnego kapita-
lizmu, której imperializm jest jedną z 
nierozerwalnych cech. Atak na 
Ukrainę wiązał się z podobną kalkula-
cją do tej, która prowadziła USA do 
ataków na Irak czy Afganistan – na 
przekonaniu, że poprzez użycie siły 
zbrojnej można wzmocnić własną po-
zycję w stosunku do innych mocarstw, 
w tym długofalowo podreperować 
własne problemy gospodarcze. 

Rosyjski kapitalizm co najmniej od 
dekady bezskutecznie próbował zmie-
nić własną strukturę zależności od 
eksportu ropy i gazu. Wymowne jest, 

że jedynymi istotnymi częściami rosyj-
skiego eksportu o wysokim stopniu za-
awansowania technologicznego była 
broń (Rosja jest drugim, po USA, eks-
porterem broni na świecie) i technolo-
gie energetyki atomowej – przy czym 
nawet udział w globalnym eksporcie 
broni w ostatnich latach spadał. 

Decyzja o ataku na Ukrainę miała 
miejsce w kontekście coraz ściślej-
szego związania ukraińskich władz z 
mocarstwami zachodnimi i klęski USA 
w Afganistanie, ale jej tłem jest także 
nieskuteczność prób zmiany miejsca 
Rosji w kapitalizmie globalnym. Nacjo-
nalizm i odwoływanie się do retoryki 
rodem z carskiej Rosji idzie tu w parze 
z nadzieją na gospodarczą rekonstruk-
cję: „zastąpienie importu” własnymi 
technologiami wraz ze zbliżeniem gos-
podarczym z Chinami i państwami 
Globalnego Południa. 

 
Podkreślenie amerykańskiej 
hegemonii 
To wszystko odbywa się w kontekście 
kruszejącej amerykańskiej hegemonii 
i chęci jej podtrzymania ze strony 
USA. Stąd wcześniejsze wsparcie Wa-
szyngtonu dla antyrosyjskiego kursu 
władz ukraińskich, które istotnie spo-
tęgowało się po wybuchu wojny w peł-

nej skali w lutym tego roku. Ukraina 
ma wymazać upokarzającą ucieczkę z 
Afganistanu i pokazać amerykańską 
potęgę gospodarczą i militarną.  

Znalazło to wyraz w bezpreceden-
sowych sankcjach nałożonych na 
Rosję, opartych na wciąż kluczowym 
znaczeniu USA w światowym syste-
mie finansowym. Także w zdyscyplino-
waniu sojuszniczych mocarstw w 
Europie, znacznie bardziej zależnych 
od rosyjskich surowców energetycz-
nych niż USA. 

Fakt, że interesy amerykańskich 
firm wydobywczych i zbrojeniowych 
wpisują się w strategiczne dążenia 
amerykańskiego kolosa nie jest tu de-
cydujący, ale z pewnością pomocny. 

Jednocześnie mamy dążenie do istot-
nego umocnienia amerykańskich 
wpływów poprzez wzrost wydatków 
militarnych zarówno samego Penta-
gonu, jak i sojuszników w NATO – oraz 
plany dalszego rozszerzenia NATO o 
Szwecję i Finlandię. 

Podkreślenie amerykańskiej hege-
monii w kontekście wojny w Ukrainie 
ma dla Waszyngtonu ten dodatkowy 
plus, że nie wymaga od niego bezpo-
średniego zaangażowania militarnego. 
Po traumach kosztownych i krwawych 
wojen w Iraku i Afganistanie trudno by-
łoby wysyłać do walk kolejne tysiące 
amerykańskich żołnierzy.  

Tu walczą i tysiącami giną jednak 
Ukraińcy motywowani walką z rosyj-
skim okupantem – wspierani bronią, 
szkoleniami na miejscu, opieką wywia-
dowczą i na szereg innych sposobów 
przez USA i ich sojuszników. Przy 
czym wśród tych sojuszników do 
szczególnie ambitnych należy Polska 
próbująca realizować własne interesy 
„lidera regionu” z wizją niesionej na 
wschód „misji cywilizacyjnej”. 

 
„Podział i ponowny podział 
świata” 
W samych USA coraz częściej można 
usłyszeć głosy, że państwo to uczest-

niczy w wojnie zastępczej z Rosją. 
Stwierdził to choćby były sekretarz 
obrony z czasów prezydentury Obamy 
i były szef CIA Leon Panetta. Co 
ważne, wojna ta ma być także prze-
grupowaniem i umocnieniem sił prze-
ciw Chinom, czyli głównemu konku - 
rentowi gospodarczemu USA. 

26 maja amerykański sekretarz 
stanu Anthony Blinken stwierdził, że 
„nawet gdy trwa wojna prezydenta Pu-
tina, pozostajemy skoncentrowani na 
najpoważniejszym długofalowym wy-
zwaniu dla porządku międzynarodo-
wego – czyli tym przedstawianym 
przez Chińską Republikę Ludową”.  

Także dlatego na poziomie ideolo-
gicznym obserwujemy powrót retoryki 
z czasów zimnej wojny. Hasła „starcia 
demokracji z autorytaryzmem” wpisy-
wać się mają w konflikty między impe-
rialistycznymi mocarstwami w skali 
globalnej. 

Te osoby, które nawet teraz pomi-
jają aspekt traktowania przez USA 
wojny w Ukrainie jako bezprecedenso-
wej w skali wojny zastępczej “o podział 
i ponowny podział świata” – używając 
klasycznego określenia Lenina z cza-
sów I wojny światowej – usilnie pró-
bują nie dostrzegać coraz większego 
słonia. 

 
Dość wojen i wyzysku 
Dodajmy, że nadzieje mocarstw, za-
wierające silny element imperialistycz-
nej desperacji, bynajmniej nie muszą 
się ziścić.  

Rezultaty inwestycji w wojnę – za-
stępczą czy prowadzoną bezpośred-
nio – mogą być zupełnie inne niż 
przewidywane przez jej sprawców.  

Pewne jest jednak, że cenę za im-
perialistyczne konflikty i wojny, jak za-
wsze, płacą miliony pracowników i 
ludzi niezamożnych. Ci, którzy dla 
możnych tego świata są w każdej z 
wojen mięsem armatnim, w dodatku 
do bycia na co dzień mięsem robo-
czym. 

Płacą ją przede wszystkim ludzie 
w Ukrainie, bombardowani dziś przez 
rosyjskie wojska i traktowani przez za-
chodnie mocarstwa jako taran dla 
własnych interesów.  

Płacą ją miliony najbiedniejszych z 
biednych na Globalnym Południu jako 
ofiary wojny gospodarczej Zachodu z 
Rosją.  

Płacą ją w końcu miliardy ledwo 
wiążących koniec z końcem w wyniku 
drożyzny, dodatkowo nasilonej w wy-
niku wojny i sankcji, jak i w wyniku 
przekierowywania środków ku dalszej 
militaryzacji. 

Naszym zadaniem jest działać 
tak, aby te miliardy – mające dość 
wojen i wyzysku – przemówiły włas-
nym głosem. 

Filip Ilkowski

Joe Biden i Andrzej Duda. Polska próbuje realizować własne interesy „lidera regionu”.

Imperializm i wojna w Ukrainie
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Nie widać końca szalejącej drożyzny. 
GUS szacuje, że liczona rok do roku 
inflacja w maju wyniosła 13,9 procent 
– to ogromna liczba i nadal ma ros-
nąć.  

Coraz wyższe ceny w oczywisty spo-
sób najbardziej uderzają w najbiedniej-
szych. Osoby zarabiające przeciętną 
pensję patrzą z niedowierzaniem, jak ich 
zarobki są zżerane. Ludzie dobrze wie-
dzą, że 13,9 to jedynie przeciętna liczba. 
Ceny podstawowych produktów rosną o 
wiele szybciej.  

Obecna inflacja/drożyzna wiąże się 
z kilkoma zjawiskami.   

* Załamanie globalnych łańcuchów 
dostaw powodowane przez pandemię. 

* Wojna w Ukrainie. Putin wszczął in-
wazję i ją kontynuuje, ale USA i sojusz-
nicy również eskalują sytuację. 
Zachodnie dostawy broni i sankcje gos-
podarcze także przyczyniają się do 
wzrostu cen paliw, żywności, nośników 
energii i innych towarów na całym świe-
cie (patrz s. 2). Do tzw. putinflacji można 
by więc dodać bidenflację i nawet PiSin-
flację. 

* Spekulacje finansowe. Według 
specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. 
skrajnego ubóstwa i praw człowieka Oli-
viera De Schuttera działalność spekula-
cyjna prowadzona przez fundusze 
hedgingowe i banki inwestycyjne ma 
bardzo negatywny wpływ na poziom 
głodu i ubóstwa na całym świecie. “W is-
tocie stawiają na głód i pogłębiają go”, 
jak powiedział w maju. 

* Zdolność wielkich korporacji do za-
gwarantowania sobie większych zysków 
przez podnoszenie cen. W Polsce wi-
dzimy to chociażby na przykładzie Or-
lenu. Jednak jest to zjawisko światowe. 
W USA Michele Buck, szefowa The Her-
shey Company, powiedziała: „Ceny 
będą dla nas ważną dźwignią w tym roku 

i oczekuje się, że będą napędzać więk-
szość naszego wzrostu”. A członek za-
rządu firmy Kroger stwierdził, że 
„odrobina inflacji jest zawsze dobra dla 
naszego biznesu”. 

Jednak nawet przed nastąpieniem 
pandemii i wojny miało miejsce na świe-
cie spowolnienie produkcji przemysło-
wej, handlu międzynarodowego i 
inwestycji przedsiębiorstw. Obecne za-
łamanie łańcuchów dostaw jest dalszym 
ciągiem tych problemów z podażą. A 
skąd się wzięło globalne spowolnienie? 
Z zauważonej przez Karola Marksa ten-
dencji spadkowej stopy zysku, która jest 
integralnym aspektem systemu kapitalis-
tycznego. Rentowność kapitalistycznych 
inwestycji w największych gospodarkach 
spadła do niemal historycznie niskiego 
poziomu, a właśnie rentowność jest mo-
torem inwestycji i wzrostu w kapitalis-
tycznej gospodarce.   

Można się spodziewać kolejnych 
głębokich tąpnięć gospodarczych i kolej-
nych okresów inflacji. Po dzisiejszej pan-
demii prawdopodobnie nastąpią kolejne. 
Wojna w Ukrainie nie jest jedynym kon-
fliktem między imperialistami. Już dziś 
rosną napięcia między Chinami a USA. 
Także postępująca katastrofa klima-
tyczna dostarczy nam kolejnych zała-
mań ekonomicznych. 

Lekarstwem na inflację ma być po-
wszechne stosowanie przez banki cen-
tralne – od najpotężniejszego Fed w 
USA po Narodowy Bank Polski, szefo-
wany przez przyjaciela Kaczyńskiego – 
podwyższanie stóp procentowych. 

W USA wcale nie kryją, jaki jest cel 
tego działania. 17 maja szef Fed Jerome 
Powell powiedział: „Gdyby bezrobocie 
wzrosło o kilka punktów, nadal mieli-
byśmy do czynienia z silnym rynkiem 
pracy”, dodając: „Przywrócenie stabilno-
ści cen może wiązać się z pewnym 

bólem”. Rzecz jasna ten ból nie ma do-
tyczyć bogatych. Co więcej zbyt ostre 
działania banków centralnych może jutro 
wywołać kolejną recesję – podejmują 
jednak to ryzyko, by chronić dzisiejsze 
zyski. 

 
Walka pracownicza 
Jedno jest pewne. Skromne pod-

wyżki wynagrodzeń pracownic i pracow-
ników nie powodują dzisiejszej drożyzny. 
W 2021 roku płace w Polsce rosły nie-
mal trzy razy wolniej niż koszty surow-
ców i materiałów. Również w ubiegłym 
roku udział płac w polskim PKB spadł z 
40,3 do 38,7 proc.  

Jednak bez przerwy słyszymy argu-
menty, które mają zniechęcać nas od po-
dejmowania pracowniczej walki z 
inflacją. Rząd twierdzi, że drożyzna to 
wina Putina, a opozycja wini brak wiedzy 
szefa NBP Adama Glapińskiego. Rząd 
mówi: „spokojnie, niedługo wszystko bę-
dzie dobrze”, opozycja: „czekajcie, gło-
sujcie na nas w kolejnych wyborach”. 

Nie należy czekać ani na koniec 
wojny, ani na wybory. Nawet lewicowy 
szef NBP nie poradziłby sobie z kryzy-
sem inflacyjnym i na pewno nie zdoła za-
pobiec następnej recesji. Ich źródła tkwią 
w samym systemie.  

Naszym rozwiązaniem na inflacyjny 
kryzys dla zwykłych ludzi jest walka pra-
cownicza, która może doprowadzić do 
wyższych płac i większych nakładów 
rządowych na nasze potrzeby – a nie do 
większych zysków biznesu czy więk-
szych wydatków na cele wojenne. 

Na szczęście wygląda na to, że wi-
dzimy rosnącą, jak na razie minifalę 
strajków i protestów (patrz s. 10). Straj-
kujący nie zgadzają się na ponoszenie 
kosztów chaosu gospodarczego – i mają 
rację.  

W dalszej perspektywie tylko po-
wszechna walka i samoorganizacja pra-
cownicza jest w stanie zastąpić 
destrukcyjny dla ludzkiego życia system 
kapitalistyczny prawdziwą demokracją. 

Andrzej Żebrowski

Strajkujmy przeciw drożyźnie!

W ośrodku zamkniętym dla cudzoziemców w Lesz-
nowoli strajk głodowy rozpoczął się 4 maja, począt-
kowo prowadziło go aż 23 mężczyzn, obecnie 
protestuje 10. To Kurdowie pochodzący z Iraku oraz 
Turcji. Mężczyźni ubiegają się o ochronę międzynaro-
dową oraz domagają się zwolnienia z detencji. To już 
drugi protest w Lesznowoli, pierwszą głodówkę podjęło 

pięciu Syryjczyków. Zakończyła się sukcesem, męż-
czyźni zostali zwolnieni z detencji. (…) Ale okazuje się, 
że takich strajków w polskich ośrodkach zamkniętych 
jest więcej. 
 

W ośrodku zamkniętym w Krośnie Odrzańskim 
głoduje sześciu mężczyzn. Zostali przeniesieni do 
Krosna z Wędrzyna. Nie jedzą od piątku, piją wodę i 

palą papierosy.  
To obywatele Iraku, pięciu z nich to Kurdowie. 

Do Polski przyjechali w zeszłym roku, przekro-
czyli granicę na Podlasiu. Co prawda udało im 
się uniknąć push-backów, ale jeden z nich 
skarży się, że doświadczył przemocy ze 
strony strażników w Wędrzynie.  

Mężczyźni opowiadają, że w ośrodkach 
zamkniętych przebywają od wielu miesięcy: 
część od dziewięciu, część od sześciu mie-
sięcy. Oraz że ich wnioski o ochronę mię-
dzynarodową zostały dwukrotnie odrzucone 
i zostali postawieni przed wyborem: albo 
wracają do siebie, albo składają odwołanie 

i spędzają kolejne sześć miesięcy w zamknięciu. (…) 
Wędrzyn polskim Guantanamo 
Protest trwa także w ośrodku zamkniętym w Prze-

myślu. Głoduje tam dwóch mężczyzn, również Kurdów, 
jedne z nich jest z Iraku, drugi z Iranu. Mężczyźni o pro-
teście informowali władze ośrodka na piśmie. Jeden z 
nich wspominając pobyt w Wędrzynie mówi o polskim 
Guantanamo. (…) Detencji poddawani są niemal 
wszyscy ubiegający się o ochronę międzynarodową na 
granicy z Białorusią.  

29.05.2022 OKO.press

Fala strajków głodowych w ośrodkach dla cudzoziemców:  
Lesznowola, Przemyśl, Wędrzyn, Krosno Odrzańskie

PO BOX 53, 02-741 W-wa 121 
Kontakt: pracdem@go2.pl 

pracowniczademokracja.org 
Twitter: @PracDem 

Informacja o spotkaniach: 
facebook.com/pracdem 01.05.22 Warszawa
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Kiepskie zbiory i rosnące ceny pchnęły 
rząd do zakazu eksportu pszenicy. Jed-
nak rynek nie jest w stanie zaoferować 
ubogim żadnych rozwiązań – pisze Yuri 
Prasad 
 
Potworna fala upałów zalewa Indie i 
Pakistan. W połowie maja tempera-
tura w New Delhi nieznacznie prze-
kroczyła 50 stopni Celsjusza. 

 Większość mieszkańców tego 
miasta z klas wyższych i średnich stać 
na podkręcenie klimatyzacji w czasie 
najbardziej upalnych godzin, jednak dla 
milionów ubogich życie staje się nie do 
zniesienia.  

Robotnik budowlany Tundre mówi, 
że przegrywa walkę z żywiołem. „Jest 
zbyt gorąco na pracę, a jeśli nie bę-
dziemy pracować, to co będziemy jeść? 
Pracujemy przez kilka dni, a przez na-
stępne kilka dni siedzimy bezczynnie z 
powodu zmęczenia.”  

O 9:00 rano, gdy temperatura już 
wskazuje 36℃, Darszan Mukhija boso 
pcha wózek na którym siedzi jego 83-
letni ojciec. Musi zawieźć go do urzędu 

zanim utraci państwowe zasiłki. „Nie 
mamy wiatraka, a co dopiero mówić o 
klimatyzacji” – mówi Mukhija gazecie 
„Economic Times”. „Co więc ma zrobić 
ktoś taki, jak ja, by się ochro-
nić?” Jego jedyną szansą, by 
się ochłodzić, jest zanurzenie 
w zanieczyszczonej rzece.  

Wiatraków nie ma też w 
działającej pod gołym niebem 
szkole, która zbiera się w cie-
niu pobliskiego mostu. Nad 
nią przetaczają się pociągi de-
lhijskiego metra – jego klima-
tyzowane wagony pełne są 
ludzi, których stać na odro-
binę luksusu.  

W tej publicznej szkole 
powinno się uczyć 300 
uczniów. Jednak wielu ludzi 
uciekło z miasta na wieś, szu-
kając schronienia przed upałem i możli-
wości utrzymania swych rodzin, gdy nie 
są w stanie pracować w żarze. Na wsi 
jednak też nie jest zbyt dobrze. 

W obliczu niszczejących na skutek 
wysokich temperatur zbiorów i środków 

utrzymania rząd w połowie maja wpro-
wadził zakaz eksportu pszenicy. W 
lutym prognozy rządowe zapowiadały 
zebranie 111 milionów ton pszenicy. W 

maju te przewidywania obniżono do 105 
milionów ton. Teraz handlarze pszenicy 
sugerują, że prawdziwa liczba wyniesie 
mniej niż 100 milionów ton.  

Ten ogromny spadek produkcji 
pszenicy prawdopodobnie znajdzie swe 

odbicie w cenach innych podstawowych 
produktów spożywczych, które już wy-
strzeliły w górę. Kryzys inflacyjny powo-
duje falę paniki w szeregach skrajnie 
prawicowego rządu Narendry Modiego.  

Wprowadzone przez niego zarzą-
dzenie o wstrzymaniu eksportu zboża 
nie miało w swym zamyśle chronić na-
juboższych przed śmiercią z głodu. To 
polityczna decyzja, mająca prowadzić 
do obniżki cen i przekierowania naras-
tającego gniewu z administracji rządo-
wej.  

Rynki międzynarodowe nie są 
szczęśliwe z powodu planu 
Modiego. „Jeśli wszyscy za-
czną wprowadzać ogranicze-
nia eksportowe, czy też 
zamykać swoje rynki, to kry-
zys może się jeszcze pogor-
szyć” – powiedział niemiecki 
minister rolnictwa Cem Ozde-
mir.  

Ten parlamentarzysta z 
Partii Zielonych dołączył do 
sporego tłumu polityków, któ-
rzy w obliczu katastrofy wal-
czą o utrzymanie wolnego 
rynku.  

Jednak to właśnie prawa 
rynku przeszkodziły podjęciu 

zdecydowanych działań w sprawie 
zmiany klimatu, które były potrzebne by 
zapobiec dzisiejszym śmiertelnym upa-
łom w Indiach i w innych częściach 
świata.

Wyniki wyborów przyniosły upoka-
rzającą porażkę australijskiego kon-
serwatywnego rządu i premiera 
Scotta Morrisona.  

Partia rządząca znalazła się w roz-
sypce po tym, jak wyborcy odrzucili se-
ksizm prawicowej koalicji, jej uprze - 
dzenia wobec osób transseksualnych 
oraz niepowodzenia w sprawie zmian 
klimatu i rosnących kosztów utrzymania.  

Od czasu ostatnich wyborów w 2019 
r. Australia była świadkiem rekordowych 
pożarów lasów i powodzi, które są po-
wodowane zmianami klimatu. W szczy-
cie pożarów Morrison pojechał na 
wakacje na Hawajach. Zapytany przez 
dziennikarza, dlaczego nic nie zrobił w 
walce z żywiołem, Morrison odpowie-
dział: „Nie potrafię obsługiwać węża 
strażackiego”.  

Sypał pieniądze rządowe w otwiera-
nie nowych kopalni węgla i pól gazo-
wych, i nie ogłosił żadnych planów co do 
osiągnięcia zerowej emisji gazów cie-
plarnianych w 2050 r., który to cel z 
opóźnieniem ogłosił.  

Zamiast finansować energię odna-
wialną, płacił za budowę nowych elek-
trowni gazowych. Z kolei kobiety 
zwróciły się przeciwko konserwatystom 
po serii skandali z molestowaniem se-
ksualnym w parlamencie, na które ci nie 
zareagowali.  

Partia Pracy (laburzyści) ma wystar-
czająco miejsc w parlamencie, by sfor-
mować rząd, jednak rezultat wyborów 
nie pokazuje zdecydowanego poparcia 
jej programu.  

Ilość pierwotnych głosów (pierwszy 
głos preferencyjny) oddanych na labu-
rzystów spadła o 0,5 punktu procento-
wego i osiągnęła najniższy poziom w 
Australii od 1934 r. Partii Pracy udało się 
zdobyć władzę tylko dzięki 
głosom preferencyjnym na 
mniejsze partie i kandyda-
tów niezależnych. Być 
może będzie musiała ne-
gocjować z nimi w sprawę 
utworzenia rządu mniej-
szościowego.  

Laburzyści obiecali 
niewiele zmian. Przyrzekli 
umiarkowany wzrost finan-
sowania opieki nad star-
szymi i dziećmi.  

Przy rosnących kosz-
tach utrzymania i inflacji 
na poziomie 5,1% przy-
wódca Partii Pracy An-
thony Albanese ogłosił, że 
„zdecydowanie” popiera 
podniesie płacy minimalnej, tak by do-
trzymała ona kroku inflacji. Scott Morri-
son zaatakował go za to i w ten sposób 
wreszcie ujawniły się jasne różnice mię-
dzy obiema partiami. Następnie jednak 
laburzyści wycofali się ze swych dekla-
racji i odmówili podania, o ile dokładnie 
będą rekomendowali podniesie płacy 
minimalnej w sądzie pracy. Albanese 
mówi, że płace powinny wzrosnąć w 
całej gospodarce, ale nie proponuje, w 
jaki sposób to osiągnąć i nie ma zamiaru 
zmieniać praw wymierzonych w związki 
zawodowe.  

Albanese bardzo się chwali tym ,że 
wychował się w domu komunalnym. 
Jednak jego plan wybudowania 30 tys. 
nowych mieszkań komunalnych w ciągu 
5 lat to zaledwie kropla w morzu po-

trzeb.  
Partia Pracy całkowicie zgadza się z 

prowadzoną przez rządzącą koalicję 
wojowniczą polityką wobec Chin. Nie-
znaczne różnice pojawiają się jedynie w 
kwestii uchodźców i stosunków pracy. 
Laburzyści proponują ambitniejsze cele 
klimatyczne niż koalicja, ale wciąż są 
one niższe niż te popierane przez wielki 
biznes.  

To wszystko pomogło Zielonym 
zebrać największą liczbę głosów w ich 
historii – 12%, i zdobyć 3 miejsca w niż-
szej izbie parlamentu.  

Głosy konserwatywne również się 
podzieliły. Centrowi kandydaci nieza-
leżni odebrali konserwatystom co naj-
mniej 9 miejsc w zamożnych okręgach.  

Dla wielu ludzi z klasy średniej, któ-
rzy chcą działań w sprawie korupcji, kli-
matu, praw kobiet i mniej okrucieństwa 
wobec uchodźców, konserwatyści za 
bardzo przesunęli się na prawo. Bez 
tych głosów w ich własnym mateczniku 
konserwatyści będą mieli problem z wy-
graniem jakichkolwiek wyborów w Au-
stralii. 

Część oburzenia przechwyciła w 
wyborach skrajna prawica. Partia 
Zjednoczonej Australii otrzymała 
ponad 4% głosów, zaś rasistowski 
Jeden Naród Pauline Hanson do-
stała prawie 5%. Prawica zyskała 
również w zdominowanych przez 
Partię Pracy robotniczych okrę-
gach Melbourne, wykorzystując 
gniew na przeciągające się covi-
dowe lockdowny.  

Odejście konserwatystów jest 
jednocześnie mile widziane i 
spóźnione, jednak Partia Pracy 
nie obiecuje żadnych poważnych 
zmian. Potrzeba więcej walk, by 
wyeliminować politykę prawicowej 
koalicji.  

Potrzebujemy głosu sprze-
ciwu wobec podżegania do wojny 

i karania uchodźców, oraz głosu popar-
cia dla energii odnawialnej i mieszkań 
komunalnych. Potrzebujemy też związ-
ków zawodowych walczących o pod-
wyżki płac przewyższające inflację, 
które zaradzą kryzysowi kosztów utrzy-
mania.  

Chris Breen 
Chris Breen jest członkiem Solidarity 
siostrzanej organizacji Pracowniczej De-
mokracji w Australii. 

Str. 5 tłumaczył Jacek Szymański

*  Ze świata  *  Ze świata   * Ze świata  * 

Śmiertelne upały w Indiach  
pogorszą kryzys żywnościowy

Konserwatyści pokonani  
w australijskich wyborach

02.05.22 Wyschnięte koryto rzeki Jamuny.

Lider Partii Pracy Anthony Albanese nie zwiększył poparcia dla swojej partii.
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*  Imperializm  *  Głód  * Imperializm  *

Stany Zjednoczone oskarżają obecnie 
Rosję o to, że gromadzi zapasy 
podstawowych produktów żywnoś -
ciowych, jednocześnie pozwalając, by 
tony ukraińskiego zboża gniły w 
magazynach. Tworzy to perspektywę 
głodu w wielu krajach rozwijających 
się, zwłaszcza we wschodniej Afryce. 

Amerykański sekretarz stanu Antony 
Blinken powiedział: „Rosyjski rząd 
wydaje się uważać, że używając 
żywności jako broni, zdoła osiągnąć to, 
czego nie dokonał przy pomocy inwazji”.  

Dodał też: „Miliony ludzi w Ukrainie 
wraz z milionami innych ludzi na całym 
świecie – ich zaopatrzenie w żywność 
stało się dosłownie zakładnikami rosyj -
skiego wojska”. 

 Jednak Blinken jest hipokrytą. 
Żywność zawsze była potężną bronią w 
wojnie imperialistycznej, a Stany 
Zjednoczone wiedzą o tym aż za dobrze. 
W wyniku destrukcyjnej wojny linie 
zaopatrzenia ulegają przecięciu i są 
niszczone, destrukcji ulega infrastruktura 
produkcji żywnościowej, a pracownicy 
uciekają ze stref konfliktu.  

Zakłócenia sezonowych cykli wzrostu 
i sieci dystrybucji wywołują zubożenie 
populacji na całym świecie. Nawet jeśli 
żywność jest dostępna, oblężone rządy 
nie mogą lub nie chcą jej efektywnie 
dystrybuować. 

Były sekretarz stanu USA Henry 
Kissinger powiedział podobno: „Kto 
kontroluje dostawy żywności, kontroluje 
ludzi”. Często poszczególne kraje 
produkują podstawowe produkty żyw -
nościowe spożywane przez dużą część 
światowej populacji. Prawie 40 procent 
eksportu kukurydzy pochodzi z USA, a 
30 procent ryżu uprawia się w Chinach. 

Z Rosji i Ukrainy pochodzi łącznie 30 
procent światowej produkcji pszenicy i 69 
procent produkcji oleju słonecznikowego. 
Ponieważ tylko kilka państw kontroluje 
znaczną część globalnej podaży 
żywności, mają one dużą władzę. 
Oznacza to, że inne państwa zależą od 
nich w kwestii żywności, w wyniku czego 
są zmuszone np. umożliwić im budowę 
baz wojskowych na własnym terytorium i 
otworzyć przed nimi swe rynki. 

 

Żywność to broń 
Rosja nie jest pierwszą, która używa 

żywności jako imperialistycznej broni. W 
1974 roku amerykański sekretarz 
rolnictwa Earl Butz powiedział:  

„Żywność to broń. Jest to obecnie 
jedno z głównych narzędzi w naszym 
zestawie negocjacyjnym”. Pogląd ten, 
poparł jego następca John Block, który w 
1980 roku powiedział: „Uważam, że 
żywność jest najpotężniejszą bronią, jaką 
mamy”. 

Żywność jest utowarowiona, tak jak 
wszystko w kapitalizmie. W XVIII i XIX 
wieku utowarowienie żywności rozwinęło 
się w Wielkiej Brytanii po uchwaleniu 
ustaw o ogradzaniu ziemi. Ustawy te 
zniosły system rolnictwa na otwartych 
polach, wypędzając chłopów z ich ziemi, 
którą z kolei zagarniali bogaci właściciele 
ziemscy. Skutkiem tego była utrata 

niezależności [w produkcji środków 
utrzymania], którą niegdyś mieli ludzie. 
Ogradzanie było kluczem do rozwoju 
kapitalizmu. Robotnicy (bez)rolni byli 
zmuszeni do pracy zarobkowej, aby móc 
kupić żywność, którą kiedyś sami 
wytwarzali dla siebie. Inni osiedlali się w 
miastach, by pracować w fabrykach. 

 

Narzędzie imperializmu 
Umożliwiło to także klasie rządzącej 

na używanie żywności jako broni i 
narzędzia imperializmu. Podczas koloni -
zacji Ameryki osadnicy mieli nadzieję 
podbić centralne równiny, aby zbudować 
linie kolejowe. Spotkali się z oporem 
tych, którzy już tam mieszkali. Aby 
osiągnąć swój cel, generałowie zarządzili 
zabicie bizonów, kluczowego źródła 
białka dla rdzennych mieszkańców. 
Jeden generał powiedział: „Zabij 
każdego bizona, jakiego tylko możesz. 

Każdy martwy bizon, to Indianin, którego 
musi zniknąć”.  

Populacja bizonów spadła z ponad 
60 milionów pod koniec XVIII wieku do 
zaledwie 541 w 1889 roku. W rezultacie 
rdzenna populacja gwałtownie spadła. 
Podobną taktykę zastosowano, gdy 
brytyjscy koloniści podbili Australię. 
Rdzenni mieszkańcy zostali przymusowo 
usunięci z terenów łowieckich i jezior, 
gdzie kiedyś pozyskiwali żywność. 

Żywność jako broń nie sprowadza się 
wyłącznie do szerzenia głodu. Czasami 
w interesie imperialistów jest dystrybucja 
dostaw żywności. Podczas zimnej wojny 
Stany Zjednoczone  dostarczały różnym 
krajom żywność, aby związać je z 
kapitalizmem i trzymać z dala od 
rosnącego, państwowego kapitalizmu w 
radzieckim stylu. 

Indie były głównym odbiorcą pomocy 
amerykańskiej w latach 50. i 60., której 
celem było odciągnąć je od stosunków 
ze Związkiem Radzieckim i powstrzymać 
rosnący tam ruch komunistyczny. Ten 
manewr umożliwił Stanom Zjedno -
czonym nawiązanie relacji handlowych i 
umocnienie potęgi militarnej w regionie. 

Państwa imperialistyczne często 
wykorzystują klęskę żywiołową, taką jak 
trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti w 
2010 roku. Żywność nie została 
podarowana  zrujnowanemu krajowi za 

darmo, lecz w zamian za większą 
ingerencję militarną USA. 

Ograniczanie przez kapitalistów 
dostępu do żywności w celu spowo do -
wania niedożywienia, głodu i ludobójstwa 
zachodziło niemal nieustannie w 
ostatnich dziesięcioleciach. W 1973 roku 
Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc 
żywnościową dla Chile, które nie było w 
stanie samodzielnie wyprodukować 
żywności w ilości wystarczającej, aby 
odpowiednio wyżywić swą ludność. 
Ograniczenie eksportu żywności było 
częścią wysiłków USA na rzecz poparcia 
zamachu stanu, który obalił lewicowy 
rząd Salvadora Allende. 

 

Sudan i Jemen 
Sposób, w jaki żywność jest używana 

jako imperialistyczna broń, można 
również wyraźnie dostrzec w Sudanie – 
który niegdyś był uważany za 

kluczowego sojusznika Stanów 
Zjednoczonych we wschodniej Afryce. W 
1983 roku wybuchła wojna domowa 
między siłami rządowymi a Ludową 
Armią Wyzwolenia Sudanu. Żywność 
była politycznie ważna. Rząd na szeroką 
skalę eksportował żywność w celu 
zdobycia obcych walut, którą mógł 
następnie przeznaczyć na wojsko. W 
rezultacie miliony ludzi uzależniły się od 
pomocy. 

W 1990 r. rząd Sudanu błagał o 150 
milionów dolarów pomocy żywnościowej. 
USA odrzuciły prośbę. Imperialiści często 
twierdzą, że eksport żywności jest 
zawieszony w odpowiedzi na zbrodnie 
wojenne lub zamachy stanu – jak miało 
to miejsce w Sudanie. Jednak nigdy nie 
ma to miejsca, gdy to ich sojusznicy 
popełniają zbrodnie. 

Udzielanie pomocy rozdartemu 
wojną domową Jemenowi, jest prawie 
niemożliwe z powodu blokady kraju 
przez Arabię Saudyjską, która roz -
poczęła się w 2015 roku, a nasiliła dwa 
lata później. 

Arabia Saudyjska – kluczowy 
sojusznik i dostawca ropy naftowej na 
Zachód – zamknęła porty i bombar -
dowała statki rybackie. W maju 2020 r. 
agencja ONZ UNICEF określiła Jemen 
jako „największy kryzys humanitarny na 
świecie”, ale zachodni imperialiści nie 

zareagowali sankcjami na zbrodnie 
Arabii Saudyjskiej. 

Wielka Brytania sprzedała Arabii 
Saudyjskiej broń za co najmniej 8,4 
miliarda funtów (a prawdopodobnie 20 
miliardów funtów) od 2015 roku, a były 
prezydent Donald Trump autoryzował 
110 miliardów dolarów. Większość 
pomocy udzielanej Jemenowi jest 
obecnie przekazywana przez organi -
zacje charytatywne, takie jak Save the 
Children. Blokady i wycofywanie pomocy 
żywnościowej nigdy nie zachodzi po to, 
aby pomóc zwykłym ludziom. Tłam -
szenie ludzkich potrzeb to jednym z 
najokrutniejszych sposobów, w jaki 
imperializm może rozszerzać swe 
wpływy. 

 

Blokady gospodarcze 
Każde zagrożenie dla kapitalizmu i 

imperializmu, takie jak lewicowe rządy w 
Ameryce Południowej czy Afryce, 
spotyka się z blokadami gospodarczymi 
i wycofywaniem pomocy żywnościowej. 
Żywność powinna być dostępna dla 
wszystkich, ale nigdy tak nie będzie, 
dopóki większość dostaw będzie tkwić w 
rękach głównych imperialistycznych 
potęg, a sytuacja na pewno się pogorszy 
wraz z szybko narastającymi zmianami 
klimatycznymi. 

Rząd Indii zawiesił eksport pszenicy 
w odpowiedzi na rosnące ceny żywności 
i rekordowo wysokie temperatury. W 
miarę zbliżania się lata Francja i inne 
kraje europejskie obawiają się nie -
urodzaju i ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, takich jak pożary i susze. 

Jednak używanie żywności jako 
broni przez mocarstwa nie musi 
oznaczać wyłącznie głodu dla biednych. 
Może również prowadzić do oporu. 
Podczas głodu w Bengalu w 1943 r., na 
który pozwolili brytyjscy władcy, zwykli 
ludzie zbuntowali się, chwytając za broń 
i plądrując magazyny zbożowe. Był to 
zwiastun ostatecznej bitwy o 
niepodległość, w której kraj uwolnił się od 
Imperium Brytyjskiego. 

 
Wybuchy wściekłości 
Dzisiaj, gdy ceny żywności 

gwałtownie rosną, prawdopodobnie 
będzie więcej wybuchów wściekłości ze 
strony głodujących. Tylko w tym roku 
podwyżki cen doprowadziły do protestów 
w Sudanie i Iranie. Te walki mają 
potencjał obalenia dyktatorów i impe -
rialistów, ale także sprawiają, że ludzie 
kwestionują system, który odmawia 
zaspokojenia ich elementarnych, 
umożliwiających życie potrzeb.           

Aby to się skończyło, zapasy 
żywności muszą znaleźć się w rękach 
ludzi. Nie jest to łatwe zadanie. Oznacza 
ono demontaż systemu, który pozwala 
elitom gromadzić i dystrybuować zapasy. 
Rewolty i strajki przeciwko wojnie i 
rosnące koszty żywności, które 
widzieliśmy w całej historii, pokazują, że 
zmiana jest możliwa. 

Sam Ord 
Tłumaczył Michał Wysocki 

Jak żywność jest używana jako broń

Jemen jest pozbawiony żywności (fot. Save the Children Kanada).
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*  Pytania w ruchu  *  Pytania w ruchu  *

Prawica wzmaga swoje wysiłki 
zmierzające do ograniczenia lub 
odebrania nam prawa do wyrażania 
naszej seksualności. 

Coraz bardziej śmiała w swoich 
poczynaniach prawica chrześcijańska 
w Stanach Zjednoczonych stara się 
znieść prawo do aborcji. 

Ataki na prawa osób LGBT+, np. 
dotyczące małżeństw osób tej samej 
płci, są głównym obszarem aktywno-
ści prawicy nie tylko w Polsce. 

Prawa strona poważnie traktuje 
swój własny światopogląd. Jej zda-
niem małżeństwo powinno być moż-
liwe jedynie między mężczyzną a 
kobietą. 

Uważa także, że abstynencja jest 
najlepszym rodzajem edukacji se-
ksualnej, a jeśli kobieta zajdzie w 
ciążę, broń Boże nie wolno jej doko-
nać aborcji. 

Jednocześnie stojący w opozycji 
do tego sposobu myślenia liberalizm 
głównego nurtu nie dostrzega jego 
prawdziwych źródeł. 

Podobnie jak sama prawica reli-
gijna wielu liberałów uważa, że opre-
syjne idee pochodzą bezpośrednio ze 
„świętych ksiąg”. 

Tymczasem próby ograniczenia 
praw kobiet i narzucenia określonej 
moralności seksualnej są jednym z ty-
powych przejawów funkcjonowania 
nowoczesnego społeczeństwa kapita-
listycznego. 

Ucisk kobiet jest wpisany w nie-
równości kapitalizmu, który tłumi i 
zniekształca sposoby wyrażania na-
szej seksualności. 

Religijne poglądy na temat se-
ksualności, podobnie jak wszystkie 
inne idee, są wytworem materialnych 
uwarunkowań. Nie są one stałe, lecz 
kształtują się w toku zachodzących 
historycznie zmian w społeczeństwie. 

W Kościele katolickim celibat za-
brania duchownym zawierania mał-
żeństw i utrzymywania stosunków 
seksualnych. 

Przywódcy religijni przekonują, że 
jest to odwieczna zasada, a poprzedni 
papież wywodził ją z Ewangelii Mateu-
sza. 

Tymczasem we wczesnych ob-
rządkach chrześcijańskich wolno było 
kapłanom uprawiać seks. Jeden z od-
łamów, zwany gnostycyzmem, po-
zwalał swoim wyznawcom na 
praktykowanie „wolnej miłości”. 

Wszystko to uległo zmianie, gdy 
chrześcijaństwo przekształciło się z 
wiary uciskanych społeczności Cesar-
stwa Rzymskiego w jego oficjalną re-
ligię. 

Jej reguły zostały ukształtowane 
przez społeczeństwo klasowe i po-
trzeby klasy rządzącej. 

U podstaw tychże reguł leży prze-
konanie, że celem seksu nie jest przy-
jemność ani intymność, lecz 
prokreacja. 

Oczywiście na przestrzeni dziejów 
ludzie oddawali się przeróżnym prze-
jawom aktywności seksualnej, ale to, 
co oficjalnie dozwolone, uległo zmia-
nie. 

Ponieważ ludzie nie są ograni-
czeni okresem godowym, rozwinęli 
możliwość uprawiania seksu dla przy-
jemności, a nie tylko w celu spłodze-
nia potomstwa. 

Przed nastaniem społeczeństwa 
klasowego, w którym podporządko-
wana większość pracuje na rzecz rzą-
dzącej mniejszości, życie ludzi nie 
było zorganizowane według określo-
nych godzin pracy. 

Większa ilość wolnego czasu 
oznaczała, że ludzie mogli wchodzić 
w znacznie więcej relacji. 

Jednak powstanie społeczeństwa 
klasowego doprowadziło do ucisku 
kobiet oraz do zaburzenia i stłumienia 
seksualności. 

Ze względu na nowy sposób orga-
nizacji produkcji podstawową instytu-
cją społeczną regulującą seksualność 
stała się rodzina. 

 

W społeczeństwie starożytnego 
Rzymu produkcja opierała się na 
pracy niewolniczej, co przekładało się 
na mniejsze znaczenie rodziny. 

Tymczasem w średniowieczu pro-
dukcja „feudalna” odbywała się w ro-
dzinie, w związku z czym na zna - 
czeniu zyskała idea seksu w celach 
prokreacyjnych. 

Dla klasy rządzącej reglamentacja 
seksu była również ważna z punktu 
widzenia możliwości ustalenia, kto jest 
„prawowitym” potomkiem oraz kto 
może dziedziczyć majątek i ziemię. 

Chrześcijaństwo było wykorzysty-
wane przez klasę panującą do narzu-
cenia własnej wizji moralności 
seksualnej. W związku z tym znacznie 
wzrosła rola Kościoła w życiu mał-
żeństw i codziennym funkcjonowaniu 
społeczeństwa. 

Te idee, które odpowiadały potrze-

bom klasy rządzącej, zostały narzu-
cone społeczeństwu od góry. 

Seks pozamałżeński był grze-
chem, ale ustanowiono też cały ze-
staw reguł dla par małżeńskich. 

Określały one nawet to, w które 
dni wolno było uprawiać seks i w ja-
kich pozycjach. 

Wykluczono seks oralny, na sto-
jąco i z kobietą na górze. Seks w 
dzień święta religijnego? Nic z tego! 

Kościół uzasadniał to tym, że z 
takim seksem wiąże się niewielkie lub 
wręcz zerowe prawdopodobieństwo 
zajścia w ciążę. Część z tych przeko-
nań nadal daje o sobie znać w dzi-

wacznej krucjacie amerykańskiej 
prawicy chrześcijańskiej przeciwko 
masturbacji. 

Kapitalizm zadał śmiertelny cios 
wielu dawnym instytucjom feudalnym, 
ponieważ przeszkadzały one w osią-
ganiu zysków – w przeciwieństwie do 
feudalizmu produkcja kapitalistyczna 
odbywała się w fabryce, a nie w rodzi-
nie. 

Z tego powodu początkowo za-
kwestionował wiele religijnych idei, 
które sankcjonowały stary porządek. 

Jednak kapitał przejął i przeformu-
łował niektóre z tych idei, dostosowu-
jąc je do własnych potrzeb. 

 

Wiele reguł obowiązujących w ka-
pitalizmie koncentrowało się na moral-
ności seksualnej klasy średniej. 

Wepchnięcie do fabryk dużej 
liczby mężczyzn, kobiet i dzieci spo-
wodowało, że robotnicza rodzina za-
częła się rozpadać. 

Kapitaliści wciąż potrzebowali no-
wych pokoleń robotników, ale nie był 
to proces prosty, wymuszony odgór-
nie. 

Szczęśliwie dla nich wielu ludzi z 
klasy robotniczej szukało odskoczni 
od harówki w fabrykach. 

Do dziś panuje przekonanie, że 
rodzina i monogamia zapewniają bez-
pieczeństwo i stabilność. 

Nowa koncepcja „rodziny nuklear-
nej” była wzorowana na rodzinie kapi-
talistycznej z podziałem na pracę i 
dom. 

Ponieważ prasa kapitalistyczna 
opisywała fabryki i kopalnie jako sied-
liska rozpusty, wprowadzono ustawo-
dawstwo, które uniemożliwiało kobie - 
tom szukania w nich zatrudnienia. 

Odpowiedzialność za opiekę nad 
dziećmi zrzucono na pozostające w 
domach kobiety. 

Umocniło to jedynie przekonanie, 
że seks służy prokreacji, a nie przy-
jemności, i odebrało kobietom pod-
miotowość w sferze seksualnej. 
Wprowadzono cały zestaw nowych 
zasad regulujących seksualność klasy 
robotniczej. 

Aborcja została zakazana. Po raz 
pierwszy użyto pojęcia homoseksua-
lizmu i wprowadzono przepisy zaka-
zujące stosunków homoseksualnych. 
Wszystko dlatego, że związki osób tej 
samej płci zaprzeczały ideom rodziny 
nuklearnej i seksu w celach prokrea-
cyjnych. 

Uzasadnienia dostarczała często 
doktryna protestancka, która często 
zastępowała starą doktrynę katolicką. 

Idee małżeństwa i rodziny uległy 
poważnym przeobrażeniom, ale trzy-
mają się mocno. 

Małżeństwo jako sposób na ustat-
kowanie się i „założenie rodziny” 
nadal uważane jest za ostateczny cel 
i drogę do szczęścia. 

 

Równolegle istnieją znacznie szer-
sze społeczne spojrzenia na seksual-
ność. 

Masowe ruchy na rzecz praw ko-
biet i osób LGBT+ w latach 60. XX w. 
wymusiły na klasie panującej ustęp-
stwa. Wprawdzie kapitał nadal potrze-
bował rodziny nuklearnej, ale musiał 
dostosować się do zmian. 

Gdy ruchy masowe z lat 60. XX w. 
osłabły, zdarzało się, że prawica przy-
puszczała kontrofensywę. 

Kapitalizm stara się zamienić 
wszystko na towar, który można kupić 
i sprzedać. Dotyczy to także naszej 
seksualności. 

Partnerzy w związkach bywają po-
strzegani jako przedmiot pragnień, a 
nie równoprawna osoba. 

Prawica nienawidzi seksu trakto-
wanego jako relacja między równo-
prawnymi podmiotami szukającymi 
przyjemności, intymności i zabawy. 

I chociaż kapitał nie zawsze chce 
wspierać tę nienawiść, to jednak ma 
ona szeroką grupę propagatorów. 

Jesteśmy za tym, aby ludzie mogli 
mieć bardziej satysfakcjonujące rela-
cje seksualne. W tym celu musimy 
obalić społeczeństwo klasowe, w ra-
mach którego nie jest możliwa praw-
dziwa, trwała i pełna wolność 
seksualna. 

Tomáš Tengely-Evans

Protest przeciwko zakazowi edukacji seksualnej.

Dlaczego prawica nienawidzi seksu?
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*  Pytania w ruchu  *  Pytania w ruchu  *

Współczesny ruch na rzecz praw 
osób LGBT+ narodził się w 1969 r., 
kiedy to wybuchły zamieszki w Sto-
newall Inn w Nowym Jorku. 

Ówcześni aktywiści uważali się za 
odłam szerszego ruchu, który walczył 
z rasizmem i sprzeciwiał się wojnie w 
Wietnamie. 

Zwłaszcza obecni w ruchu socjali-
ści zaczęli badać historię kampanii na 
rzecz wyzwolenia seksualnego.  

Odkryli na nowo tradycję sięga-
jącą lat 40. XIX w., która głosiła, że so-
cjalizm nie tylko położy kres 
wyzyskowi ekonomicznemu, ale także 
przyniesie wolność osobistą i se-
ksualną. 

Punktem kulminacyjnym tej trady-
cji była rewolucja rosyjska z 1917 r., 
która obaliła carską dyktaturę i usta-
nowiła nowy kierowany przez bolsze-
wików rząd, oparty na kontroli ze 
strony robotników i chłopów. 

Rewolucja z 1917 r. przyniosła 
zmianę postaw wobec seksualności i 
kobiet.  

Rozpoczął się okres seksualnego 
wyzwolenia, który trwał do początku 
lat 30. XX w., kiedy to położyła mu 
kres kontrrewolucja Stalina. 

Rosja za panowania cara była 
społeczeństwem skrajnie nierównym i 
podporządkowanym.  

Dominującą pozycję zajmowała 
Cerkiew prawosławna, a seksizm i an-
tysemityzm były głęboko zakorzenio-
nymi uprzedzeniami. 

Jednak niektóre regiony Rosji 
szybko ulegały w tamtym okresie 
uprzemysłowieniu – przez co zaczęło 
zanikać wiele zwyczajów i środków 
kontroli społecznej, które istniały od 
wieków na wsiach. 

Pojęcie homoseksualizmu nie było 
wówczas rozpowszechnione w Rosji. 
Ludzie nie identyfikowali ani siebie, 
ani innych na podstawie orientacji se-
ksualnej. 

 

Nowoczesne idee 
Jednak nowoczesne idee doty-

czące seksu zaczęły krążyć już 
wcześniej – zwłaszcza gdy złago-
dzona została cenzura po nieudanej 
rewolucji z 1905 r. 

Zaczęła się wtedy rozwijać subkul-
tura gejowska, w ramach której męż-
czyźni spotykali się na seks w 
publicznych parkach i toaletach.  

Wielu bogatych mężczyzn miało 
kontakty z kelnerami, służącymi i żoł-
nierzami, a w łaźniach pracowały mę-
skie prostytutki.  

Niektóre kobiety zaczęły identyfi-
kować się jako lesbijki, podczas gdy 
inne kobiety zainteresowane kobie-
tami żyły jako mężczyźni. 

Seks między mężczyznami był 

wówczas przestępstwem karanym ze-
słaniem na Syberię. 

 Najbardziej narażeni na złapanie 
byli najmniej uprzywilejowani męż-
czyźni – bogaci mieli możliwości za-
dbania o „dyskrecję” i unikania 
konsekwencji. 

 
Rewolucja 
Dopiero przeprowadzona w paź-

dzierniku 1917 r. pod przewodnic-
twem bolszewików rewolucja dopro - 
wadziła do całkowitej zmiany sytuacji.  

„To, co przyszło wraz z bolszewi-
kami, było zupełnie innym podejściem 
do seksualności” – mówi Dan Healey, 
autor książki o homoseksualizmie w 
rewolucyjnej Rosji „Homosexual De-
sire In Revolutionary Russia” [„Homo-
seksualne pragnienie w rewolucyjnej 
Rosji”]. 

„Był to niezwykle nowoczesny po-
gląd mówiący o tym, że w dyskusji o 
seksualności należy posługiwać się 
świeckimi kategoriami, wolnymi od re-
ligijnego kaznodziejstwa oraz opar-
tymi na nauce”. 

Tego rodzaju myślenie stało za 
usunięciem seksu między mężczyz-
nami z wykazu przestępstw porewolu-
cyjnego kodeksu karnego.  

Zalegalizowano także aborcję 
oraz umożliwiono rozwód na wniosek 
jednego z partnerów. 

Niektórzy historycy twierdzą, że z 
punktu widzenia homoseksualnych 
mężczyzn nie był to wielki postęp, 
skoro musieli oni mieć do czynienia z 
lekarzami i psychiatrami w sowieckiej 
Rosji, zamiast z policją. 

Healey nie zgadza się z tą oceną. 
Podkreśla, że tego właśnie domagali 
się ówcześni geje i że był to krok na-
przód. 

„Patrząc historycznie, było to nie-
zwykle postępowe” – mówi. „Medy-

cyna może mieć dwa oblicza: może 
być siłą na rzecz dobra lub zła.  

Wielu rosyjskich psychiatrów w la-
tach 20. XX w. okazywało dużo zrozu-
mienia homoseksualnym pacjentom i 
starało się ich wspierać w radzeniu 
sobie z otaczającą ich homofobią”. 

Wielu czołowych bolszewików, 
m.in. Aleksandra Kołłontaj, wzywało 
do przeobrażenia życia rodzinnego 

poprzez zniesienie pracy domowej 
oraz wprowadzenie kuchni komunal-
nych. 

Kołłontaj zależało na uwolnieniu 
partnerów od przymusowej domowej 
harówki oraz na zapewnieniu kobie-
tom możliwości prowadzenia nieza-
leżnego życia zawodowego poza 
domem. 

Dzięki swojej postawie w kwestii 
homoseksualizmu i zaangażowaniu w 
wyzwolenie kobiet bolszewicy zyskali 
na świecie uznanie w kręgach działa-
czy na rzecz wolności seksualnej. 

Wielu bojowników o prawa osób 
homoseksualnych na świecie – w tym 
Magnus Hirschfeld, w owym czasie 
prawdopodobnie najważniejszy na 
świecie działacz gejowski – inspiro-
wali się zdobyczami rewolucyjnej 
Rosji. 

Postępowe poglądy Kołłontaj na 
seksualność nie były bynajmniej mar-
ginalne ani niezwykłe wśród czoło-
wych bolszewików.  

Lew Trocki, kluczowa postać re-
wolucji 1917 r. oraz rozpętanej po niej 
wojny domowej, zajmował podobne 
stanowisko w wielu ze wspomnianych 
kwestii. 

Zapytany przez amerykańskiego 
dziennikarza, czy to prawda, że w 
Rosji możliwy jest rozwód na żądanie, 
Trocki odpowiedział pytaniem, czy to 
prawda, że wciąż są kraje, w których 
nie jest to możliwe. 

Lata 30. XX w. przyniosły całko-
witą utratę zdobyczy rewolucji nie 
tylko w obszarze demokracji, ale 
także wolności seksualnej. 

W 1933 r. homoseksualizm i abor-
cja zostały ponownie uznane za prze-
stępstwa, a sam homoseksualizm 
zagrożony był wyrokiem co najmniej 
trzech lat więzienia.  

Ataki te wpisywały się w szerszy 
proces – w 1932 r. wprowadzono 
paszporty wewnętrzne, a płace robot-
ników obniżono do jednej dziesiątej 
poziomu z 1926 r. 

Początek zmian można dostrzec 
wraz z wprowadzeniem pierwszego 
planu pięcioletniego w 1928 r. Przy-
wódcy niepokoili się wielkością popu-
lacji – obawiali się braku nowych 
rekrutów do armii. 

Reżim Stalina chciał także zacho-
wać kontrolę gospodarczą i spo-
łeczną.  

Prostytucja pozostawała sferą nie-
zależną od władzy, dlatego zdecydo-
wano się uderzyć w kobiety, które się 
nią parały. Zdaniem Trockiego fakt, że 
prostytucja w ogóle istniała, pokazy-
wał, jak daleka była Rosja od prawdzi-
wego socjalizmu. 

 
Kolonie karne 
Początkowo państwo chciało usu-

nąć prostytutki z ulic i nauczyć je za-
wodu. Kilka lat później prostytutki były 
już wysyłane do obozów pracy lub ko-
lonii karnych. 

Ponieważ wielu gejów i prostytuu-
jących się mężczyzn spotkało się w 
tych samych dzielnicach, w których 
pracowały prostytutki, także oni od-
czuli skutki tych zmian. 

Healey wskazuje, że przed 1933 r. 
wolność seksualna była traktowana w 
Rosji sowieckiej w dużej mierze jako 
oczywistość.  

„Uznano, że w ramach rewolucji 
seksualnej, jaka się dokonała, Rosja 
nie prześladuje ludzi tak, jak dzieje się 
to w krajach »burżuazyjnej filisterii«, 
gdzie religijne i moralne zakazy pod-
sycają stare uprzedzenia”. 

Natomiast w latach 30. XX w. 
rzecznicy Stalina zaczęli twierdzić, że 
homoseksualiści są szpiegami i fa-
szystami. 

Ideały rewolucji zostały wykorze-
nione i zniweczone. Dokonana przez 
Stalina kontrrewolucja zgasiła wszel-
kie przebłyski wolności w różnych sfe-
rach ludzkiego życia. 

Colin Wilson 
Jest to skrócona wersja artykułu, który 
ukazał się w 2007 roku. Oba artykuły 
na stronach 6 i 7 pochodzą z brytyj-
skiego tygodnika „Socialist Worker”. 

Str. 6-7 tłumaczył Łukasz Wiewiór

Aleksandra Kołłontaj

Wyzwolenie seksualne a rewolucja rosyjska
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Niepokorna działaczka polityczna 
Fannie Lou Hamer była jednym z 
najbardziej energicznych i waż-
nych głosów amerykańskiego 
ruchu na rzecz praw obywatel-
skich. 

Jako najmłodsza z 20 dzieci uro-
dziła się na plantacji dla robotników 
rolnych w Missisipi i mieszkała na po-
dobnych farmach do 44 roku życia. 

Jako czarna kobieta zaczęła wal-
czyć o prawo do głosowania po tym, 
jak uczestniczyła w konferencjach 
Regionalnej Rady Przywództwa 
Czarnych organizowanych w 
pobliskim mieście. Jednak to w 
Studenckim Bezprzemocowym 
Komitecie Koordynacyjnym 
(SNCC) szlifowała swoje umie-
jętności jako aktywistka. W 
tamtym czasie rasistowskie 
prawo uniemożliwiało czarnym 
zarejestrowanie się do głoso-
wania. 

31 sierpnia 1962 r. próbo-
wała zarejestrować się do gło-
sowania wraz z delegacją 17 
innych członków SNCC. 
„Myślę, że gdybym miała tro-
chę rozumu, to bym się trochę 
bała” – powiedziała. „Ale po co 
było się bać? Jedyne, co biali 
mogli zrobić, to mnie zabić, a 
odkąd pamiętam, wydawało mi 
się, że próbują to robić po tro-
chu”. 

Nie dość, że odmówiono im 
prawa do głosowania na pod-
stawie niezdanego testu czyta-
nia i pisania, to jeszcze policjanci 
nękali ich w drodze do domu. Zostali 
ukarani grzywną w wysokości 100 
dolarów na podstawie wyssanego z 
palca zarzutu, że autobus szkolny, 
którym jechali, był „zbyt żółty”. 

Na tym nie skończyło się zamie-

szanie. Tej nocy Hamer została zwol-
niona z plantacji i wyrzucona z po-
sesji. Stało się to pomimo tego, że 
powiedziała swojemu szefowi: „Nie 
zarejestrowałam się, aby głosować 
na ciebie, zarejestrowałam się, aby 
głosować na mnie”. Jedenaście dni 
później biali suprematyści 16 razy 
ostrzelali dom, w którym według nich 
przebywała Hamer. 

Hamer odniosła zwycięstwo, re-
jestrując się do głosowania – ale jej 
bezpośrednie działania nie ustały, 
podobnie jak prześladowania. W 

1963 r. została aresztowana za sie-
dzenie w kawiarni „tylko dla białych” 
na dworcu autobusowym w Charles-
ton w Karolinie Południowej. W rezul-
tacie Hamer została brutalnie pobita 
i napastowana seksualnie w policyj-
nej celi. 

Chociaż Hamer nigdy nie odzys-
kała pełnej sprawności po ataku, po 
powrocie do Missisipi rzuciła się w 
wir pracy organizacyjnej.  

W Partii Demokratycznej upatry-
wała mechanizmu, który mógłby za-
pewnić czarnym lepszą repre - 
zen tację polityczną.  

Hamer była współzałożycielką 
Wolnościowej Partii Demokratycznej 
Missisipi – odłamu w ramach szer-
szej organizacji, który sprzeciwiał się 
rasizmowi w partii. 

Została wybrana do wygłoszenia 

przemówienia na konwencji Demo-
kratów w 1964 r., gdzie przekony-
wała, że jej delegacja powinna 
zastąpić całkowicie białą delegację z 
Missisipi.  

Powiedziała: „Czy to jest Ame-
ryka, kraj wolnych ludzi i ojczyzna od-

ważnych, gdzie musimy spać z tele-
fonami odłożonymi na widełki, ponie-
waż nasze życie jest codziennie 
zagrożone, ponieważ chcemy żyć 
jako godne istoty ludzkie w Ame-
ryce?”. 

Mimo że w tym samym roku bez 
powodzenia kandydowała do Senatu 
Stanów Zjednoczonych, Hamer była 
przede wszystkim oddolną dzia-
łaczką polityczną. „Nie mogę sobie 
pozwolić na siedzenie i nic nie robie-
nie, kiedy wiem, że coś się dzieje” – 
powiedziała. “Wyjdę tam i coś z tym 

zrobię”. 
W 1971 r. została współza-

łożycielką Krajowego Klubu 
Kobiet w Polityce – grupy 
wspierającej kobiety ubiega-
jące się o wybór do władz.  

Oprócz szukania możliwo-
ści zmian u Demokratów i for-
malnej reprezentacji polity- 
cznej, Hamer skupiła się na 
walce z ubóstwem i złymi wa-
runkami mieszkaniowymi w 
Missisipi. 

Od czasu pobicia przez po-
licję w 1963 r. Hamer powie-
działa, że „nic mnie nie 
powstrzyma oprócz śmierci”. I 
tak się stało.  

Fannie Lou Hamer zmarła 
14 marca 1977 roku w wieku 
zaledwie 59 lat.  

Zgodnie z jej ostatnią wolą, 
Hamer nie została pochowana 
na plantacji, lecz na ziemi, któ-
rej była właścicielką.  

Na jej nagrobku wyryto jeden z jej 
najsłynniejszych cytatów: „Jestem 
chora i zmęczona byciem chorą i 
zmęczoną” („I am sick and tired of 
being sick and tired”). 

 

Sarah Bates

Fannie Lou Hamer:  
„Nic mnie nie powstrzyma oprócz śmierci”

*  Walka z rasizmem i faszyzmem  *

17.09.1965 Waszyngton. Fannie Lou Hamer protestuje przed Kapitolem.

Pracownicza Demokracja 
Prenumerata: 30 zł. (1 rok /11 nr) 

Zamów prenumeratę gazety dla swojej 
zakładowej organizacji związkowej 

 
Skontaktuj się z nami:  
pracdem@go2.pl

Witamy wszystkich uchodźców!

  Pracownicza Demokracja jest organizacją aktywistów,  
którzy dązą do zastąpienia systemu opartego na pogoni za 
zyskiem społeczeństwem autentycznie demokratycznym. 

WSTĄP DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI !
pracowniczademokracja.org 

KAPITALIZM NIE DZIAŁA –  
DZIAŁAJ Z NAMI
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Dieta ludzka przeszła większą 
zmianę przez ostatnie 150 lat niż 
przez ostatni milion lat – tak Dan 
Saladino zaczyna swoją książkę 
zatytułowaną Jedzenie do wymar-
cia: najrzadsze produkty spożyw-
cze na świecie i dlaczego musimy 
je ratować (Eating To Extinction—
The World’s Rarest Foods and 
Why We Need To Save Them). 
Przyczyną tej zmiany jest utrata 
różnorodności. 
 

Przez większą część naszej ewo-
lucji ludzie mieli bardzo różnorodną 
dietę. Dzisiaj jednak nasze jedzenie 
jest bardzo jednolite i pozbawione 
różnorodności, począwszy od gene-
tycznego składu najczęściej spoży-
wanych na świecie roślin – pszenicy, 
ryżu i kukurydzy – aż po potrawy, 
które z nich powstają.  

Z sześciu tysięcy gatunków ro-
ślin, które były jedzone przez lata na 
świecie, w większości jemy jedynie 
dziewięć.  

Trzy z nich – ryż, pszenica i ku-
kurydza dostarczają 50 procent ka-
lorii. Jeśli dodamy ziemniaki, 
jęczmień, olej palmowy, soję oraz 
cukier buraczany i trzcinowy – bę-
dzie to stanowiło 75 procent kalorii, 
które spożywamy dzisiaj. 

 

Różnorodność 
Straciliśmy wszelkiego rodzaju 

różnorodność biologiczną w naszych 
lasach tropikalnych, na naszych po-
lach i farmach, a także na naszych 
talerzach. Milion gatunków roślin i 
zwierząt jest obecnie zagrożonych 
wyginięciem. 

Różnorodność ma znaczenie. 
Przez tysiące lat, ludzie pielęgnowali 
biologiczną różnorodność, ponieważ 
jej potrzebowali.  

Mała liczba jednolitych roślin 
uprawnych sprawia, że jesteśmy 
bardziej narażeni na katastrofy i 
większe ryzyko występowania cho-
rób, szkodników i ekstremalnych zja-
wisk klimatycznych.  

Jak wyjaśnia Saladino, nie jest to 
problem przyszłości, ale już teraz po-
woduje klęskę nieurodzaju i zagraża 
niektórym z naszych podstawowych 
rodzajów żywności.  

Coraz więcej ludzi zdaje sobie 
sprawę, jak ważna jest różnorodność 
dla zdrowia naszych jelit. Im więcej 
„mikrobiomu” w jelitach – zbioru 
drobnoustrojów w naszych ciałach, 
tym lepiej dla naszego zdrowia. Bar-
dziej różnorodna dieta to bogatszy 
mikrobiom w jelitach. 

Poprzez przedstawienie historii 
różnych pokarmów Saladino wyjaś-
nia dlaczego utraciliśmy różnorod-
ność biologiczną. Autor zabiera nas 
w podróż i odkrywa przed nami, w 

jaki sposób dzikie pożywienie zos-
tało udomowione przez tysiące lat, a 
także w jaki sposób przeszliśmy od 
społeczności zbieracko-łowieckiej do 
bardziej osiadłego rolnictwa.  

W swojej książce Saladino rów-
nież wplata wpływ niewolnictwa, ko-
lonializmu, podbojów i wojen na nasz 
system żywności i uznaje, jak „przez 
ostatnie pół wieku, handel, technolo-
gia i władze korporacji wpłynęły na 
zmiany w naszej diecie na całym 
świecie”.  

Chociaż nie odnosi się bezpo-
średnio do nazwy systemu, to jednak 

zasadniczo analizuje on wpływ 
współczesnego globalnego kapita-
lizmu i uprzemysłowionego rolnictwa 
na naszą dietę. 

 

Z książki dowiadujemy się bar-
dzo ciekawych faktów. Na przykład 
historię murnongu z Australii (sto-
krotka ignamu), podstawowego po-
karmu Aborygenów, który przez 
tysiące lat rósł obwicie na całym kon-
tynencie.  

Jednak już w połowie dziewięt-
nastego wieku, niecałe sto lat po 
tym, gdy pierwsi kolonizatorzy przy-
byli do Australii w 1788 r., murnong 
niemalże wyginął, a z nim wiedza na 
temat tej ważnej dla pokoleń Abory-
genów rośliny.  

Kolonizatorzy zniszczyli ten po-
karm przez wprowadzenie bydła, 
owiec, koni, królików i innych inwa-
zyjnych gatunków.  

W książce odkrywamy także 
skąd pochodzą różne pokarmy. Na 
przykład jabłko jest z Kazachstanu. 
W rzeczywistości wszystkie udomo-
wione jabłka pochodzą z rejonu zwa-
nego Tienszan, który może być 
śmiało nazwany największym sadem 
na świecie. Saladino wyjaśnia, że 
jest to bank genów dla jabłek z ca-
łego świata.  

Niemal każdy rodzaj pożywienia 
jest opisany: od warzyw i owoców do 
mięsa i ryb, od serów i słodkich po-
karmów do alkoholu i środków pobu-
dzających.  

To nie tylko opis ich udomowienia 
przez ludzi, ale także historia wytrzy-
małości i wyobraźni naszych przod-
ków, którzy obcowali z nasionami, 
roślinami i zwierzętami. Skutkiem 
tego są różne kuchnie i kultury kuli-
narne na całym świecie.  

Jedne z najciekawszych rozdzia-
łów książki opisują historię i proces 
udomowienia kukurydzy, pszenicy i 

ryżu. Są one dziś podstawowym po-
karmem w samym sercu kapitalis-
tycznego, przemysłowego rolnictwa, 
które wystartowało na dobre po za-
kończeniu drugiej wojny światowej. 

 

Saladino w jasny sposób wyjaś-
nia, że największa utrata różnorod-
ności roślin uprawnych nastąpiła w 
dekadach po wojnie. Wtedy właśnie 
miała miejsce tak zwana „zielona re-
wolucja”.  

Jak twierdzą inni autorzy, tacy jak 
Eric Holt Gimenez, nie nazwano jej 
zieloną rewolucją, ponieważ była 
przyjazna środowisku. Nie była. Sta-
nowiła kontrę dla „czerwonych rewo-
lucji”, które licznie rozprzestrzeniały 
się w Afryce, Azji i krajach Ameryki 
Łacińskiej.  

Jak mówi Gimenez: „Współ-
czesne rolnictwo było zaporą kapita-
lizmu przed rebelią”. 

„Rewolucja” zaczęła proces roz-
przestrzeniania się wysoce uprzemy-
słowionego modelu rolnictwa ze 
Stanów Zjednoczonych na cały 
świat. Polegała ona eksporcie do rol-
ników z krajów Globalnego Południa 
zużycia wysokowydajnych nasion 
hybrydowych łącznie z nawozami 
chemicznymi, pestycydami i dużymi 
maszynami. 

W rezultacie tysiące tradycyjnych 
i lokalnych odmian roślin uprawnych, 
w szczególności pszenicy, kukurydzy 
i ryżu, zostało zastąpionych małą 
liczbą uznanych za superproduk-
tywne hybrydy.  

Doprowadziło to do redukcji zróż-
nicowania rolniczo-biologicznego o 
90-procent  i uzależnienia od nawo-
zów i pestycydów. Wszystko to 
wpływa bardzo negatywnie na śro-
dowisko. 

 

Wyścig z czasem 
Rozwiązania problemu bezpie-

czeństwa żywnościowego, forso-
wane przez ludzi takich, jak Bill 
Gates, nawiązują jedynie do użycia 
technologii i genetycznie modyfiko-
wanych nasion, które byłyby od-
porne na powodzie, globalne 
ocieplenie, susze i inne zmiany kli-
matyczne. 

W przeciwieństwie do tego Sala-
dino, uważa, że rozwiązanie tkwi w 
różnorodności.  

Najwięcej różnorodności jest w 
miejscach skąd pochodzą rośliny i 
gdzie po raz pierwszy zostały udo-
mowione. Jesteśmy jednak w obliczu 
wyścigu z czasem, nasiona i szcze-
gólne pokarmy mogą wyginąć.  

Po to aby rozwijać przemysłowe 
rolnictwo, są niszczone lasy. Po-
nadto tradycyjne rodzaje nasion 
ciągle zamieniane są na hybrydy i 
genetycznie modyfikowane odpo-
wiedniki. 

Saladino opiera się na pionier-
skich dziełach ze stu ostatnich lat. 
Autor słusznie podkreśla rolę tych 
naukowców, którzy zdołali ocalić na-
siona i rośliny, bez których stracili-
byśmy wiedzę na ich temat. 

Ostatecznie jednak skala pro-
blemu jest zbyt duża do rozwiązania 
dla jednostek. Potrzebujemy radykal-
nej transformacji systemu rolnictwa i 
żywności, aby nie podlegały one za-
sadom kapitalizmu – akumulacji i ry-
walizacji o zyski. 

Każdy rozdział Jedzenia do wy-
marcia mógłby być osobnym artyku-
łem. Razem wzięte stanowią one 
fascynujący wgląd w to, jak i dla-
czego jemy, tak jak jemy , a także są 
druzgoczącą krytyką tego, co zro-
biono z naszym pożywieniem. 

 
W Polsce Jedzenie do wymarcia: 

najrzadsze produkty spożywcze na 
świecie i dlaczego musimy je rato-
wać jest na razie dostępne po an-
gielsku, także jako audiobook 
(Eating to Extinction). 

 
Opracował Maciej Bancarzewski na 
podstawie artykułu Amy Leather na 
witrynie socialistworker.co.uk

Jedzenie do wymarcia

Z 6000 gatunków roślin, które były jedzone na świecie, w większości jemy jedynie 9.



Hutchinson – Żywiec 

Bezterminowy strajk! 
Od 26 maja trwa bezterminowy strajk w żywieckim zakładzie Hutchinson. Pro-
test jest konsekwencją fiaska wielomiesięcznych negocjacji z pracodawcą w 
sprawie podniesienia wynagrodzeń w zakładzie. Związek „Solidarność” wystąpił 
o podwyżkę stawki godzinowej o 3,70 złotych dla wszystkich pracowników.  Jednak 
mimo dobrej woli związku nie udało się osiągnąć porozumienia z winy zarządu. 

Załoga zakładu popiera strajk i jest gotowa walczyć o godne wynagrodzenia. W 
referendum strajkowym 88 proc głosujących opowiedziało się za strajkiem.  W dru-
gim dniu protestu do strajku przyłączyła się niemal cała, licząca ponad tysiąc osób 
załoga. Ta jednomyślność w działaniu pokazuje determinację pracowników zakładu 
Hutchinson. 

 
Koleje Śląskie 

Pracownicy żądają podwyżek  
Przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 13 maja odbył się 
protest pracowników śląskich kolei. Kilkanaście zgromadzonych osób domagało 
się podwyższenia pensji konduktorów i kierowników pociągów o 2 tysiące złotych. 
Zebrani krytykowali też bierność kolejowych związków zawodowych, które ich zda-
niem nie reprezentują interesów zwykłych pracowników, zwłaszcza tych najgorzej 
zarabiających. 

Działające w spółce związki zawodowe poczuły się wywołane do tablicy tą kry-
tyką. Związek Zawodowy Maszynistów i NSZZ „Solidarność” przekazały 17 maja 
zarządowi spółki i urzędowi marszałkowskiemu (właścicielowi Kolei Śląskich) swoje 
żądania płacowe. Związek domaga się podwyżki w wysokości 1000 złotych na jed-
nego zatrudnionego. Teraz ruch należy do pracodawcy, stwierdzili asekurancko 
związkowcy, dopiero potem nastąpią ewentualnie dalsze kroki, przewidziane ustawą 
o sporach zbiorowych. O strajku na razie nie ma mowy zapowiedział szef regionu 
śląskiego ZZM, odnosząc się do pogłosek o możliwym strajku, jakie rozeszły się 
wśród pracowników spółki. 

 
MOPS – Łódź 

Strajkujący blokowali przejazd  
tramwajów 

Od 26 kwietnia trwa strajk pracowników terenowych w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej. Bierze w nim udział ponad sto osób zrzeszonych w Związku 
Zawodowym Pracowników Socjalnych. Strajkujący domagają się podwyżek i 
lepszych warunków pracy. 

Ponad 65 proc. terenowych pracowników socjalnych łódzkiego ośrodka otrzy-
muje najniższe wynagrodzenie za swoją ciężką pracę. Dlatego protestujący żądają, 
by ich wynagrodzenia wzrosły o 1000 złotych brutto z wyrównaniem od 1 stycznia 
2022 roku oraz chcą kolejnej podwyżki w tej samej wysokości od 1 stycznia 2023 
roku. Miasto proponuje o wiele mniej. 

Protestujący są gotowi walczyć do skutku. Spór z pracodawcą na tle płacowym 
ciągnie się od dwóch lat. Z pracy, na skutek złych warunków i niskich wynagrodzeń, 
zrezygnowało już wiele osób, co oznacza większe obciążenie dla pozostałych. By 
pokazać swoją determinację i dotrzeć z informacją o proteście do mieszkańców 
Łodzi, protestujący zorganizowali szereg akcji. Na przykład 11 maja pojawili się na 
sesji rady miejskiej domagając się, by radni zajęli się rozpatrzeniem projektu ustawy 
o zmianach w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok, 16 maja protestujący blokowali 
główny przystanek komunikacji miejskiej: Piotrkowska Centrum, a 27 maja zablo-
kowali przejazd tramwajów przez Stajnię Jednorożców. 

Ostatnio zaś, 1 czerwca, na sesji rady miejskiej, gdy radni odrzucili wniosek o 
przedstawienie aktualnej sytuacji w MOPS oraz działań podejmowanych przez 
miasto, obrzucili ich papierem toaletowym - Będziemy strajkować tak długo, jak bę-
dzie trzeba. Nie ustąpimy, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione – mówi Ali-
cja Nowakowska, przewodnicząca Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej 
ZZPS w MOPS Łódź. 

Sofidel – Ciechanów 

Strajkowali i wygrali 
Załoga Sofidelu (producenta papieru i tektury) po 12 dniach zakończyła strajk 
zwycięstwem. Reprezentująca ich organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” pod-
pisała 17 maja z pracodawcą porozumienie, zgodnie z którym o 600 zł brutto mie-
sięcznie wzrosną wynagrodzenia pracowników z wyrównaniem od 1 stycznia 2022. 

Strajk trwał od 5 maja. Przez 12 dni protestujący stawiali się w zakładzie, jednak 
nie wykonywali swoich obowiązków. Był to pierwszy tak poważny protest w grupie 
Sofidel. 
 
Altrad Mostostal – Siedlce 
Załoga za strajkiem 
W siedleckim zakładzie Altrad Mostostal 10 maja przeprowadzone zostało re-
ferendum strajkowe. Większość pracowników opowiedziała się za przeprowa-
dzeniem strajku generalnego. Załoga domaga się podwyżek płac, a 
reprezentujący ich związek zawodowy „Solidarność” pozostaje z pracodawcą w spo-
rze zbiorowym. Termin strajku nie jest jeszcze znany. 

To kolejna firma, w której związkowcy chcą strajkować, aby wywalczyć lepsze 
warunki płacowe dla pracowników. 

 
MPK – Inowrocław 
Chcą 400 zł podwyżki 
Związki zawodowe z MPK sp. z o. o. w Inowrocławiu żądają wzrostu wynagro-
dzeń o 400 zł miesięcznie od kwietnia 2022 roku.  Ponieważ władze spółki nie 
są skłonne spełnić tego postulatu, od 11 maja w firmie trwa spór zbiorowy. 

 
Elektrownia Bełchatów 
Jest gotowość strajkowa 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy w Elektrowni Bełchatów ogłosił 5 maja de-
cyzję o gotowości strajkowej i oflagowaniu zakładu. To kolejny etap walki o 
podwyżki dla pracowników elektrowni. Już w marcu związki zawodowe działa-
jące na terenie zakładu wystąpiły do pracodawcy z żądaniem podniesienia wyna-
grodzenia zasadniczego średnio na osobę o 850 złotych.  

Rozmowy z zarządem spółki nie przyniosły zadowalających stronę związkową 
rezultatów, dlatego pod koniec marca i na początku kwietnia, przeprowadzono re-
ferendum strajkowe. Głosujący prawie jednomyślnie opowiedzieli się za strajkiem 
w przypadku fiaska negocjacji płacowych. Swój głos na „tak” oddało aż 99,3 proc. 
osób biorących udział w referendum, na „nie” głosowało 0,44 proc. 

 
ZUS – cały kraj 
Strajk urzędników 
Zarząd Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych ogłosił decyzję o rozpoczęciu 27 czerwca strajku general-
nego w ZUS . Strajk ma być bezterminowy i objąć cały kraj, a polegać ma na 
odejściu od biurek i zaprzestaniu wykonywania pracy.  

Pracownicy ZUS od dawna narzekają na bardzo złe zarobki, fatalne warunki 
pracy, przeładowanie obowiązkami, mobbing.  Od dłuższego czasu domagali się 
podwyżek i to znacznie przekraczających poziom inflacji. Oliwy do ognia dolała pre-
zes ZUS Gertruda Uścińska, która poleciła zwolnić dyscyplinarnie Ilonę Garczyńską 
liderkę Związkowej Alternatywy w ZUS. Do pracowniczych postulatów poprawy wa-
runków pracy i wzrostu płac doszło żądanie dymisji Uścińskiej i przywrócenie Ilony 
Garczyńskiej do pracy.  

 Związkowa Alternatywa zapowiada, że strajk zakończy się dopiero, gdy te żą-
dania zostaną spełnione. 

 
IKEA Industry – Zbąszyń 

Manifestacja pracowników 

“Godnej pracy, godnej płacy, godnego życia” – pod takim hasłem pracownicy 
IKEA Industry 29 maja zgromadzili się na rynku w Zbąszyniu. Protest zorga-
nizowały organizacje zakładowe Związku Zawodowego „Budowlani” oraz 
NSZZ „Solidarność, a wzięło w nim udział kilkaset osób. 

Protestujący domagali się podwyżki płac dla wszystkich pracowników od 1 stycz-
nia 2022 r., wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia za wysługę lat i wprowadze-
nia wolnych niedziel.

*   Strajki   *   Walka z drożyzną   *    Protesty   *
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Pracownicza Demokracja 
Kim Jesteśmy 

 

Antykapitalizm  
Żyjemy w światowym systemie kapitalistycznym. Kapital-

izm 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, up-
rawiany 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 gospo-
darce, polityce i swoim otoczeniu. Społeczeństwa bez nędzy i 
bezrobocia, gdzie gospodarka nie będzie służyć gigantycznym 
zyskom niewielkiej grupy, lecz zaspokojeniu potrzeb wszyst-
kich. Aby osiągnąć taką demokrację potrzebna jest pracown-
icza kontrola nad fabrykami, biurami i innymi miejscami pracy.           

 Najszersza demokracja 
System taki nazywamy pracowniczą demokracją lub soc-

jalizmem oddolnym. Nie ma on nic wspólnego z reżimami 
dawnego Bloku Wschodniego, które byly tylko inną formą kap-
italizmu - biurokratycznym kapitalizmem państwowym.  

Demokracja parlamentarna jest niewystarczająca i uboga. 
Obecna demokracja ma charakter pozorny - o kierunkach poli-
tyki 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 pra-
cowniczych komitetach delegatów, jakie wiele razy 
powstawały w historii, m.in. Międzyzakładowe Komitety Stra-
jkowe 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 natychmias-
towego 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 nacjonal-
izmem. Przeciwstawiamy się militarnej, politycznej i gospodar-
czej dominacji najpotężniejszych państw nad światem, czyli 
imperializmowi. Popieramy wszystkie rzeczywiste ruchy 
narodowowyzwoleńcze.  

Przeciw podziałom 
Popieramy prawo do obrony dla wszystkich uciskanych 

mniejszości. Walczymy przeciwko kontroli imigracji. Jesteśmy 
za świeckim charakterem szkolnictwa i całkowitym oddziele-
niem Kościoła od państwa. Jesteśmy za pełną społeczną, 
ekonomiczną i polityczną emancypacją kobiet. Walczymy 
przeciwko wszystkim formom dyskryminacji osób LGBT+. 

Organizacja   
Obalenie kapitalizmu i utworzenie wobec niego alter-

natywy 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 ekonom-
icznych walkach.  

Działamy wewnątrz ruchu pracowniczego, antykapitalisty-
cznego i antywojennego. Uważamy, że związki zawodowe są 
niezbędne w walce o ekonomiczne i polityczne prawa pra-
cowników. 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!

Chcesz współpracować z nami?
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Marksizm w nowe  
milenium  
Tony Cliff - 5 zł 

 
 
 
 
 
 

 

Solidarność 1980-81 a PRL. 
Analiza marksistowska  

C. Barker i K. Weber - 10 zł  
 

 
 
 

 
 
 
 

Pracownicza Demokracja zaprasza na środowe spotkania  
„w realu” i w komunikatorze ZOOM  

 W niektóre środy, o godzinie 18.30, organizujemy spotkania online – w komunikatorze 
ZOOM. Plusem jest to, że nie trzeba mieszkać w Warszawie, czy  

w innym mieście, gdzie spotkania się odbywały!  
Oto dwa sposoby na dołączenie do następnego spotkania: 
1. Można wpisać w komputerze URL (adres internetowy). 

2. W smartfonie można wpisać Meeting ID. 
Kilka minut przed spotkaniem wpisz URL do wyszukiwarki. Jeśli to jest Twoje pierwsze spotka-

nie w ZOOM, zostaniesz poproszona/y o ściągnięcie Zoom (download & run Zoom). Kliknij. 
„Meeting ID”. Tego numeru używasz, jeśli masz darmową aplikację ZOOM w smartfonie.  

Warto ją ściągnąć już teraz. Nazywa się „ZOOM Cloud Meetings”. 
Przed środą informację o tytule spotkania, URL i Meeting ID znajdziesz na  

stronie facebookowej (fanpage) Pracowniczej Demokracji.  
O spotkaniach „w realu” również informujemy na Facebooku. 

 Oto skrót strony: @pracdem 
Zapraszamy! 

Zamówienia: pracdem@go2.pl - PO BOX 53, 02-741 W-wa 121

Kapitalizm zombi 
Chris Harman - 25 zł 

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

Pracownicza Demokracja    Prenumerata: 30 zł.     (1 rok /11 nr)
* Broszury * Książki * Prenumerata gazety * 

Czym jest socjalizm  
oddolny?  

John Molyneux - 3 zł

W jaki sposób  
przegrano rewolucję? 

Chris Harman - 3 zł

Marksizm w działaniu 
Chris Harman - 3 zł  
 

Marksizm i historia 
Chris Harman - 3 zł 
 

Czym jest faszyzm  
i jak z nim walczyć? 
Zbiór tekstów Lwa Troc-
kiego i artykułów Pracowni-
czej Demokracji - 3 zł 

List otwarty do partii  
J. Kuroń i K. Modzelewski  
- koszt ksera i przesyłki 
 

Rozwój socjalizmu  
od utopii do nauki 
Fryderyk Engels  
- koszt ksera i przesyłki 

Zbrodnie Stalina 
Lew Trocki 
18 zł 
 

 
oraz wiele innych książek  
i broszur

Polecamy dwie książki nt. imperializmu 
 
Teorie klasyczne  
imperializmu kapitalistyczny.              
Zarys krytyczny 
(cena 32 zł + koszt wysyłki) 

Imperializm kapitalistyczny                   
we współczesnych      
ujęciach teoretycznych    
(cena 34 z ł +  koszt wysyłki) 

                              

autor: Filip Ilkowski                                     
wydawnictwo adam marszałek 
2015



 

Weekend 

11-12 czerwca
w Warszawie

Antykapitalizmu

SOBOTA 
14.30: IMPERIALIZM I WOJNA W UKRAINIE  
Roman Kurkiewicz – Tygodnik Przegląd, Collegium Civitas,  
Zakaz czytania (YouTube) 
Filip Ilkowski – Pracownicza Demokracja, autor dwóch książek  
nt. imperializmu 
16.15: PROTESTY PRACOWNICZE  W POLSCE –  
CZYLI JAK WALCZYĆ Z DROŻYZNĄ  
Katarzyna Duda, OPZZ, autorka najnowszej książki “Korpo” 
Jan Jakubowski, wiceprzewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy  
w Paroc Polska w Trzemesznie 
Urszula Łobodzińska, wiceprzewodnicząca MOZ KNSZZ “Ad Rem”  
Oddział Asystentów Sędziów 
Joanna Puszwacka – Pracownicza Demokracja 
18.00 : ALEKSANDRA KOŁŁONTAJ I CLARA ZETKIN –   
JAK WALCZYĆ O WYZWOLENIE KOBIET?  
Agnieszka Kaleta – Pracownicza Demokracja  

NIEDZIELA 
14.30: ZMIANA SYSTEMU, NIE ZMIANA KLIMATU 
Malwina Matkowska, Extinction Rebellion Polska 
Łukasz Wiewiór – Pracownicza Demokracja 
16.15: NIE DLA MURU –  
UCHODŹCY MILE WIDZIANI 
Natalia Gebert – Dom Otwarty, Grupa Granica 
Prof. Tanya Kane-Parry – California State University,  
pracuje z uchodźcami/uchodźczyniami w Polsce 
i przy granicy USA-Meksyk 
Ellisiv Rognlien – Pracownicza Demokracja.  
Organizuje m.in. polskich imigrantów w norweskim 
związku zawodowym 
18.00: DLACZEGO POTRZEBUJEMY  
REWOLUCJI? 
Andrzej Żebrowski – Pracownicza Demokracja 
+ uczestnicy/czki Weekendu

ul. Długa 29, I piętro, sala 115 
(blisko stacji metra Ratusz)

Organizator:  
Pracownicza Demokracja 

 pracdem@go2.pl 
pracowniczademokracja.org  

facebook: @pracdem


