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Kapitalizm nie działa. Świat stoi dziś przed ogromnym, dramatycznym kryzysem. To więcej
niż kryzys finansowy czy recesja. Odkąd administracja Busha nie interweniowała, by zapobiec
upadkowi banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 r., kryzys stał się nie tylko ekonomiczny,
ale także polityczny i ideologiczny. W ciągu kilku tygodni kryzys rozszerzył się od USA i Europy
na Indie, Chiny i Amerykę Łacińską. Wszystko działa w błyskawicznym tempie.
Obecny kryzys jest punktem zwrotnym w historii kapitalizmu. Miliony ludzi na całym
świecie widzą, że rządzący i ich eksperci nie wiedzą co robić – a ich ideologia została
podważana przez bieg wydarzeń. Dlatego Weekend Antykapitalizmu 2009 jest tak bardzo na
czasie. Odbywa się pod hasłami "Wy jesteście kryzysem – my jesteśmy rozwiązaniem" oraz
"Nie będziemy płacić za wasz kryzys".
Pracownicza Demokracja zaprasza na szereg spotkań, dyskusji debat (i film).
Wśród mówców m.in.:
Omar al Shehabi (Polak-Palestyńczyk), Były izraelski żołnierz Tamir Halperin
Claire Ceruti (Keep Left, Republika Południowej Afryki)
+ pokaz filmu Macpen nt. antykapitalistycznej grupy, walczącej o wolną Palestynę.
Walczący ze zwolnieniami związkowcy z przemyskiej fabryki FORTE
Bogusław Ziętek - lider Polskiej Partii Pracy i WZZ “Sierpień 80”
Przedstawiciel Nowej Partii Antykapitalistycznej we Francji
Tadeusz Bielicki (profesor antropologii) - nt. “Czy zawsze byli bogaci i biedni?”
Taduesz Kowalik (profesor ekonomii), O kryzysie kapitalizmu
Piotr Ikonowicz, lider Nowej Lewicy
Inne tematy m.in.: Tłumacząc kryzys. Czy Marks miał rację? Afganistan: imperializm
czasów Obamy. Róża Luksemburg. Kapitalizm nie działa – czy istnieje alternatywa?
Nie płaćmy za ich kryzys! Co się stało w 1989 r.? Nowa antykapitalistyczna lewica
w Europie - i w Polsce?
WEEKEND ANTYKAPITALIZMU: piątek 1 maja g. 18.00-20.00; sobota 2 maja g. 11.30-20.00;
niedziela 3 maja g. 12.00-16.00
Więcej info: pracowniczademokracja.org pracdem@go2.pl tel. 697 05 40 40
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