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Auschwitz Fabryka mierci

"Morderstwo przy u¿yciu
linii monta¿owej" s. 6-7

V wiatowe Forum
Spo³eczne w Porto Alegre
Entuzjazm, z jakim
przyjmowano przemówienie
Chaveza, wiadczy o tym, ¿e
wród wiêkszoci delegatów na
Forum w Porto Alegre istnieje
ogromna potrzeba radykalnych
przemian spo³ecznych. s.5

Dzi lider Ligi Polskich
Rodzin, Roman Giertych, to
jeden z najczêciej pokazywanych w telewizji polityków niektórzy dziennikarze nawet
siê nim zachwycaj¹. Ale Giertych jest wrogiem wszystkich,
którzy chc¹ wiêkszej
demokracji i swobód osobistych. Trzeba go
powstrzymaæ. s. 4
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Iraku s. 12

Superwyzysk

Ostatnio g³ono o skandalicznych warunkach pracy w
supermarketach. Nawet konserwatywna Rzeczpospolita
nazwa³a supermarkety
"obozami pracy". Najg³oniej
by³o o Biedronce, gdzie
inspektorzy pracy znaleli
ponad 2000 naruszeñ prawa.
Podobnie dzieje siê w
innych sieciach. Najczêciej
naruszono wymagania o
prowadzeniu ewidencji czasu
pracy. Ludziom nie p³acono za
godziny nadliczbowe, nie
zapewniano ustawowych przerw
i odpoczynku. Zmuszano pracowników do przewozu palet z
towarami bez wózków elektrycznych.
W sieci Lidl szefowie mieli
taki pomys³: kobiety w czasie
swojej miesi¹czki musia³y nosiæ
specjalne opaski na g³owie,
¿eby zapewniæ, ¿e tylko one
korzysta³y z dodatkowych przerw toaletowych przys³uguj¹cych menstruuj¹cym kobietom.
Z powodów protestów nie uda³o
jednak siê tego wprowadziæ.
Superwyzysk coraz bardziej
wychodzi na jaw - w raportach
Pañstwowej Inspekcji Pracy, w
kilku sprawach s¹dowych.
Najlepsz¹ obron¹ przeciw
niskim pensjom, nieop³aconym

godzinom nadliczbowym itp.
jest jednak samoorganizowanie
siê pracowników w zwi¹zkach
zawodowych.
Poprzednie próby za³o¿enia
zwi¹zku zawodowego w supermarketach czêsto skoñczy³y siê
zwolnieniami najbardziej aktywnych dzia³aczy. Na pewno i
teraz dzieje siê tak w wielu
miejscach, ale ju¿ w kilku sieciach supermarketów zwi¹zki
zaistnia³y a liczba ich cz³onków
ronie. W sieci Tesco zawarto
umowê miêdzy firm¹ a "Solidarnoci¹". Istnienie zwi¹zku
jako podstawowej zbiorowej
obrony jest warunkiem, ¿eby
pracownicy handlowi mogli
wywalczyæ lepsze warunki, tak
jak wywalczono pierwsze prawa
pracownicze w historii - w fabrykach i kopalniach, na kolei i
budowach. Ka¿dy zwi¹zek
zawodowy ma jednak w sobie
tendencjê do biurokratyzacji i
materialnego wyodrêbnienia
etatowych dzia³aczy od za³ogi,
w wyniku czego mog¹
hamowaæ walki szeregowych
cz³onków. Najlepsze przeciwdzia³anie takiej tendencji to aktywny udzia³ zwyk³ych cz³onków i
sta³a kontrola oddolna wobec
dzia³añ liderów zwi¹zkowych.

Kontratak na
antygejowsk¹
prawicê

s. 2-3: Filip Ilkowski, Ellisiv Rognlien, Pawe³ Sz., Andrzej ¯ebrowski

W ostatnim czasie mielimy znaczny
przyp³yw aktywnoci skrajnej prawicy. Najlepiej widaæ to w Krakowie. W
maju mielimy atak na pokojow¹ i
legaln¹ demonstracjê homoseksualistów, domagaj¹cy siê równych praw
i tolerancji. Wtedy to ok. 100
cz³onków M³odzie¿y Wszechpolskiej
i organizacji faszystowskich zorganizowa³o kontrdemonstracjê (nielegaln¹ oczywicie!) i zaatakowa³o pokojowy marsz. Policja ograniczy³a siê
jedynie do rozdzielenia obu grup.
W dniu 9 grudnia MW zorganizowa³a pseudonaukow¹ "konferencjê"
na temat "homoseksualnej rewolucji" w
sali... Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jak
mo¿na by³o przypuszczaæ by³a to tylko
propagandowa sieczka pro-LPR-owska.
"Prelegenci" bazuj¹c na
k³amstwach
historycznych i stereotypach
mówili o "homoseksualnej
rewolucji" bêd¹cej kolejnym etapem "wiatowej
rewolucji komunistycznej"
maj¹cej zniszczyæ obecny
chrzecijañski
wiat.
Porównania z "komuBerlin, lata trzydzieste
XX wieku.
Klub gejowski Eldorado
zamkniêty przez nazistów

Czcijmy ofiar Holocaustu
bez zbrodniarzy wojennych

W dniu 26 stycznia w Krakowie bylimy
wiadkami brutalnej pacyfikacji pokojowej
demonstracji przeciw wizycie zbrodniarzy,
W. Putina i D. Cheneya, w by³ym obozie
Auschwitz. Policjanci wlekli demonstrantów po niegu, przyciskali ich twarze do
bruku, wyrywali w³osy. A wszystko to w
szczelnym ¿elaznym kordonie, którego nikt
nawet nie myla³ szturmowaæ.
Aresztowano 27 osób, w tym wielu spoza
Krakowa. W areszcie byli oni poni¿ani i gnêbieni. Wielu postawiono k³amliwe zarzuty, co do
ich zachowania. Wypuszczono ich dopiero po
wyjedzie Putina z Polski. W tym samym czasie, w Muzeum Narodowym odbywa³ siê bankiet dla przyjezdnych "goci" z zagranicy.
Organizatorzy, Komitet Wolny Kaukaz,
postanowili zaskar¿yæ ma³opolsk¹ policjê o
³amanie praw cz³owieka i u¿ycie niedozwolonych metod dzia³ania w czasie manifestacji. W demonstracji wziê³a te¿ udzia³ grupa
dzia³aczy Pracowniczej Demokracji i Inicjatywy
STOP wojnie.
Dzieñ póniej, policja u¿y³a represji wobec
przebywaj¹cej w jednej z restauracji grupy
dzia³aczy antywojennych. Mimo, ¿e nikt nic
z³ego nie zrobi³, zjawi³y siê oddzia³y
prewencji i wszystkich dok³adnie spisa³y i
dopiero wtedy wypuci³y z budynku.
rodowa akcja policji dowodzi tego, na
czyich us³ugach jest aparat represji w
Polsce. Nigdy nie u¿yto takich si³, by rozbiæ
nielegalne kontrdemonstracje faszystów z
MW czy NOP, którzy wielokrotnie napadali
na pokojowe manifestacje kobiet, homoseksualistów i lewicowców. Jako krakowska
policja ani myla³a u¿yæ "rodków przymusu"

nizmem" (czytaj:
ze stalinizmem)
mia³y wywo³aæ
negatywne
odczucia
u
s³uchaczy
i
pokazaæ, ¿e geje
s¹ tak naprawdê
totalitarystami
chowaj¹cymi siê
za
piêknymi
has³ami tolerancji

i demokracji.
Zapewne chciano te¿ w ten sposób
sk³óciæ dzia³aczy gejowskich z ich partnerami z marksistowskiej, antystalinowskiej lewicy, którzy wspieraj¹ emancypacyjne dzia³ania homoseksualistów.
W koñcu nikt nie chce byæ pos¹dzony o
wspó³pracê z "pogrobowcami komunizmu". Nie bêdê streszczaæ wyk³adów
"autorytetów
naukowych"
MW,
poniewa¿ by³o to tylko szerzenie nietolerancji, antylewicowoci i nienawici
wobec ró¿nych grup spo³ecznych. Co
warte odnotowania, czeæ uczestników
spotkania wysz³a w sprzeciwie wobec
nachalnej propagandy MW i niedopuszczeniu do g³osu nikogo z odmiennym od ultrakatolickiego stanowiska,

przeciw agresywnym zachowaniom narodowców w maju podczas "marszu Tolerancji"!
Wrêcz przeciwnie. Widaæ by³o nawet oznaki
sympatii dla bojowców Giertycha.
W dzieñ po wydarzeniach w Krakowie - w
rocznicê wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz - Birkenau - Inicjatywa "Stop
Wojnie" zorganizowa³a w Warszawie pikietê
przeciw wizycie wiceprezydenta USA, D.
Cheneya. Kilkadziesi¹t osób demonstruj¹cych
pod Ambasad¹ USA podkrela³o, ¿e zbrodniarz wojenny maj¹cy na swoich rêkach krew
Irakijczyków nie ma prawa wycieraæ sobie
gêby ofiarami Zag³ady. Cheney to jeden z
g³ównych architektów agresywnej strategii
USA i pod¿egaczy tylko wojny w Iraku. Nale¿y
do grupy neokonserwatywnych "jastrzêbi" w
Bia³ym Domu. Jego wizyta nie mog³a wiêc
obyæ siê bez protestu.
Po pikiecie wiêkszoæ demonstrantów
przesz³o pod Ambasadê Rosji przy³¹czaj¹c siê
do akcji zorganizowanej przez Amnesty International przeciw represyjnej polityce Putina w
Czeczenii.

mimo wczeniejszych zapewnieñ o
przeprowadzeniu dyskusji.
Tego samego dnia czêæ lewicy
postanowi³a, ¿e zostanie zorganizowana konferencja o homoseksualizmie, bêd¹ca przeciwieñstwem do
antygejowskiej "konferencji" faszyzuj¹cej MW. Konferencja lewicowa mia³a
miejsce tydzieñ po spotkaniu zorganizowanym przez MW. Organizatorami
byli: Fundacja LGBT, Pracownicza
Demokracja (równie¿ jako patronat
medialny) i Zieloni 2004. Wród prelegentów byli m.in. ludzie z Zielonych,
Fundacji Kobiecej eFKa i LGBT. Ogólnie mówiono o sytuacji osób homoseksualnych w Polsce, wp³ywie kocio³a
katolickiego na nastroje antytolerancyjne, ksenofobicznie (np. niezrozumienie ludzi o odmiennym od "ogólnie
przyjêtego
wzorca
zachowañ
spo³ecznych"). Podkrelano równie¿
niebezpieczeñstwo dalszego wzrostu
si³y skrajnej, faszyzuj¹cej prawicy. Konferencjê mo¿na by³o zaliczyæ do
udanych.
Niedawno krakowskie rodowiska
gejowskie wraz ze swoimi kolegami z
Norymbergii zorganizowa³y kolejn¹ konferencjê pt. "Kraków-Norymberga RAZEM dla tolerancji". Uroczyste
rozpoczêcie mia³o siê odbyæ w Urzêdzie
Miasta przeciw czemu zaprotestowali
jednym g³osem wszyscy radni prawicy:
PO, PiS, LPR. Panowie ci uznali, ¿e nie
jest to odpowiednie miejsce dla promowania tolerancji wobec odmiennych
upodobañ spo³ecznych (nie stwarzaj¹cych oczywicie ¿adnych patologii czy
zagro¿enia dla spo³eczeñstwa). Podobne protesty prawicowych radnych
mielimy przed majowym "marszem tolerancji" w Krakowie.
Walka o prawa gejów do swobodnego ¿ycia wed³ug w³asnych upodobañ
nie mo¿e byæ oderwana od podsta-
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Dick
Cheney

wowej przyczyny dyskryminacji - patriarchalnych
wzorców
zachowañ
sankcjonuj¹cych "jedynie s³uszny
model rodziny". Wszystkie brunatne
dyktatury zwalcza³y homoseksualizm
jako "zboczenie, ³amanie prawa bo¿ego
i naturalnego". Z tego powodu Hitler
mordowa³ gejów, kiedy tylko ustabilizowa³ swoj¹ w³adzê. Tak samo
postêpowa³y dyktatury Pinocheta
(gejów kastrowano i zostawiano krwawi¹cych na ulicy!), Videli (Argentyna) i
innych. Represje, choæ znacznie ³agodniejsze wystêpowa³y równie¿ w USA,
gdzie homoseksualistów uwa¿ano za
zagro¿enie dla publicznej moralnoci.
Pierwszym rz¹dem, który zalegalizowa³ homoseksualizm by³a Rada
Komisarzy Ludowych Lenina i Trockiego powsta³a w 1917 roku po Rewolucji
Padziernikowej.
Ustawodawstwo
radzieckie z tego okresu (przed pe³n¹
stalinizacj¹ ZSRR po mierci Lenina i
wygnaniu
Trockiego)
zabrania³o
jakichkolwiek kar i szykan ze wzglêdu
na orientacjê seksualn¹, p³eæ i narodowoæ. I wszystko to osi¹gniêto w latach 20-tych XX wieku! Zmieni³o siê to
wszystko po dojciu Stalina, który
zniszczy³ wiêkszoæ zdobyczy rewolucji
1917 roku i zamieni³ ZSRR w pañstwo o
biurokratycznego kapitalizmu pañstwowego.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym niemiecki ruch gejowski wi¹za³
swoj¹ przysz³oæ z rozwojem ruchu
robotniczego, ³¹czy³ postulaty emancypacyjne ze spo³eczno-ekonomicznymi.
Jak pokazuje historia tylko wspólne
z ruchem pracowniczym i antykapitalistycznym geje mog¹ osi¹gn¹æ swoje
cele. Tylko wspieranie pracowników
najemnych (wielu gejów to te¿ pracownicy) w ich walce przeciw kapitalistom
mo¿e doprowadziæ do zmiany obecnej
niekorzystnej sytuacji.

Naszym zdaniem * Naszym zdaniem * Naszym zdaniem *

Korupcja, wojna, kapitalizm

Kapitalizm tworzy coraz wiêksz¹ polaryzacjê
miêdzy bogatymi a reszt¹ spo³eczeñstwa. Wzrost
gospodarczy i wiêksze zyski nie gwarantuj¹
miejsc pracy. GUS poda³, ¿e wzrost gospodarczy
w Polsce w 2004 r. wyniós³ 5,4 proc. w porównaniu z 3,8 proc. w 2003 r.
Jednak nie wszyscy siê ciesz¹, jak Gazeta
Wyborcza (tytu³ na pierwszej stronie "Gospodarka na
pi¹tkê"). Pod koniec roku liczba bezrobotnych znów
siê zwiêkszy³a. Stopa bezrobocia w grudniu wzros³a
do 19,1% z 18,7% w listopadzie. Blisko 5 milionów
ludzi ¿yje w skrajnej biedzie.
Co wiêcej, wed³ug Bartosza Paw³owskiego, ekonomisty banku ING BSK, mo¿emy spodziewaæ siê, ¿e
"przy spadaj¹cych p³acach realnych, ni¿szym wzrocie PKB, spowolnieniu konsumpcji i wysokim
bezrobociu" gospodarka idzie ku gorszemu.
G³ówny ekonomista Deutsche Banku, Arkadiusz
Krzeniak, dodaje, ¿e w 2004 r. by³ "kiepski wzrost
konsumpcji" a w tym roku, "jeszcze w pierwszym
kwartale mamy realny spadek wynagrodzeñ".
Spadek wynagrodzeñ, ale nie dla szefów (patrz
poni¿ej).
Jasne jest, ¿e rz¹d nie chce u¿ywaæ zysków, by
tworzyæ miejsca pracy, lub podwy¿szaæ zarobki pracowników, nawet w roku wyborczym. Zwi¹zki miêdzy
rz¹dem a biznesem to s¹ zwi¹zki sojuszników. Dlatego stosunki miêdzy rz¹dem a zwyk³ymi pracownikami, bezrobotnymi i ich rodzinami, to stosunki oparte
na konflikcie interesów.
Trzy wielkie korporacje naftowe og³osi³y ostatnio
ogromne zyski. Exxonmobil zanotowa³ w zesz³ym
roku najwiêksze zyski kiedykolwiek osi¹gniête przez
jak¹kolwiek korporacjê - $25,3 mld, Shell zagrabi³ $
18,54 mld a BP $ 16,21 mld. Zyski daj¹ tym firmom
wielk¹ si³ê w ich relacjach z rz¹dami. Przypomnijmy,
¿e roczne zyski tych trzech firm s¹ wiêksze ni¿ wydatki rz¹du polskiego ($48.64 mld na rok 2003).
Tymczasem polscy miliarderzy s¹ partnerami
wielkich koncernów.
Jan Kulczyk za³atwi³ dla France Télécom kupno
Telekomunikacji Polskiej (przy czym sam siê wzbogaci³). Jednoczenie Kulczyk mia³ potê¿ne wp³ywy w

rz¹dzie, co dowiadujemy siê ze
sprawy Orlenu.

Afery

Nie doæ, ¿e rz¹d i tak dzia³a na korzyæ wielkich firm, to
jeszcze czo³owi politycy s¹
wmieszani w korupcjê. Trudno
dociec stopnia korupcji danego
polityka w aferach takich jak
sprawa Rywina, Orlenu czy
teraz PZU. Jednak ich dzia³ania w tych aferach pokazuj¹,
jak mocno s¹ uwik³ani w gry
biznesowe. Np. Marek Belka
by³ cz³onkiem rady nadzorczej
BiG Banku Gdañskiego, który
razem z Eureko kupi³ 30 procent akcji PZU. By³y premier
Jerzy Buzek i by³y lider AWS 09.02.05 Dziêkujê panie premierze (Mr Prime Minister), powiedzia³ George
Marian Krzaklewski, bior¹c W. Bush zwracaj¹c siê do Kwaniewskiego. 19 marca trzeba zaprotestowaæ
udzia³ w prywatyzacji PZU, przeciwko obu zbrodniarzom wojennym, którzy doprowadzili do mierci ponad
mieli "uzyskaæ rodki finan- 100 tys. Irakijczyków (patrz s. 12)
sowe w zamian za zagwarantowanie podpisania umowy z konsorcjum (Eureko- B³¹dek (dzia³acz SLD) zarabia obecnie 47 tys. z³otych
brutto. Sam wyst¹pi³ o podwy¿kê, która podnios³aby
BIG Bank Gdañski)" (10.02.05)
Korupcja bierze siê z tego, ¿e bogactwa nale¿¹ jego zarobki do poziomu 62,5 tys. z³. (bez premii i
do nielicznej grupy ludzi. Gdy chc¹ wymusiæ swoj¹ dodatków). Gdy SLD przegra wybory i nast¹pi
wolê na rz¹dach (które i tak s¹ ich sojusznikami) sto- spodziewana zmiana kadrowa na czele KGHM,
suj¹ metodê grób i zachêt lub, jak kto woli, kija i odprawa B³¹dka wyniesie 750 tys. z³. Pañstwo ma w
marchewki. Gro¿¹, ¿e nie bêd¹ inwestowali, jeli nie firmie 44 proc. akcji i jest najwiêkszym udzia³owcem,
otrzymaj¹ mo¿liwie najlepszych warunków dla swoich w praktyce decyduj¹cym o obsadzie kierownictwa.
Kolejny trik polega na tym, ¿e poniewa¿ Skarb Pañstinwestycji.
Wielkie korporacje maj¹ setki miliony lub miliardy wa ma mniej ni¿ 50% akcji - KGHM nie podlega tak
do zainwestowania, du¿e firmy - miliony czy dziesi¹t- zwanej ustawie kominowej (która ogranicza podwy¿ki
ki milionów. Czy nie jest oczywiste, ¿e szefowie tych szefów).
firm bêd¹ siê starali przykupywaæ wysokich urzêdników pañstwowych, by podjêli korzystne dla szefów
Wojna
decyzje? I czy nie jest równie¿ jasne, ¿e politycy bêd¹
Miêdzynarodowe instytucje, jak Miêdzynarodowy
szukali takich ³apówek - szczególnie, gdy nie wiedz¹, Fundusz Walutowy, Bank wiatowy i wielkie organijak d³ugo bêd¹ piastowaæ swoje stanowiska? Mog¹ zacje pañstw, jak Unia Europejska, chc¹ wzmocniæ
te¿ za³atwiæ lukratywne stanowiska dla swoich polity- w³adzê i wp³ywy wielkich koncernów.
cznych sojuszników. Np. Prezes KGHM Wiktor
Takie instytucje wymuszaj¹ na pañstwach trzeciego wiata przeprowadzenie ciêæ socjalnych jako
* CZY uwa¿asz, ¿e w wojnie z Irakiem chodzi o ropê i potêgê USA?
warunek otrzymania kredytów.
* CZY wed³ug Ciebie ludzie powinni mieæ pierwszeñstwo nad zyskami?
Wreszcie fakt, ¿e rz¹dy staraj¹ siê wzmocniæ
* CZY masz doæ pogardy elit dla demokracji?
pozycje swoich koncernów na wiatowych rynkach
* CZY nienawidzisz rasizmu i antysemityzmu?
doprowadza do wojen. W Iraku widzimy jak USA chc¹
* CZY popierasz pracowników strajkuj¹cych
zapewniæ kontrolê nad wiatowymi zasobami ropy
przeciw zwolnieniom, ciêciom, o lepsz¹ p³acê i warunki?
stosuj¹c si³ê militarn¹. Politycy polscy, którzy s¹
najbardziej odpowiedzialni za pomoc udzielon¹ USA
w tej wojnie - tacy ludzie, jak Kwaniewski i Belka - s¹
równie¿ zamieszani w afery korupcyjne i prowadz¹
przyjazn¹ wielkim korporacjom politykê neoliberaln¹.
W walce z bezrobociem, niskimi p³acami,
korupcj¹ i wojn¹ mo¿emy liczyæ tylko na w³asne si³y na masowe protesty, na potêgê masowych strajków.

CHCESZ BUDOWAÆ RUCH
ANTYKAPITALISTYCZNY
ANTYWOJENNY
ANTYRASISTOWSKI?

WST¥P DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI!

O ogólnokrajowej demonstracji antywojennej w
dniu globalnego protestu 19 marca patrz s. 12.
O dzisiejszych strajkach w Polsce patrz s. 9.

Wpisz tu swoje namiary, wytnij i wylij na nasz adres:
PD, PO BOX 12, 01-900 W-wa 118. lub przelij maila: pracdem@go2.pl

Chcê wst¹piæ do Pracowniczej Demokracji:

Imiê i nazwisko
--------------------------------------------------------------------------------------------------Adres
--------------------------------------------------------------------------------------------------Telefon/e-mail
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Powstrzymaæ
Giertycha

Kilka lat temu znany by³ jedynie jako lider skrajnie prawicowej bandy o nazwie
M³odzie¿ Wszechpolska. Dzi lider Ligi Polskich Rodzin, Roman Giertych, to
jeden z najczêciej pokazywanych w telewizji polityków - niektórzy dziennikarze nawet siê nim zachwycaj¹. Ale Giertych jest wrogiem wszystkich,
którzy chc¹ wiêkszej demokracji i swobód osobistych. Trzeba go powstrzymaæ.

"Hitler od¿ydzi³ Niemcy."

Ojciec Romana

W
PRL
dziad
Jêdrzej i ojciec Maciej
kontynuowali endeckie
dzie³o antysemityzmu i
s³u¿alczoci. Sympatyzowali ze stalinowsk¹
nagonk¹ antysemick¹ w
1968 r., która zmusi³a
wiêkszoæ ¯ydów do

stracili tych pozytywów, które daje nam
oparcie o Zwi¹zek Radziecki. Tylko
Pan, Panie Przewodnicz¹cy, mo¿e nam
to zagwarantowaæ". By³ s³u¿alczy tak¿e
wobec ZSRR wystêpuj¹c za utrzymaniem Uk³adu Warszawskiego.
Prof. Maciej Giertych nie wierzy w
teoriê ewolucji. Pisa³: "Konsekwencje
akceptacji teorii ewolucji s¹ z wielu
wzglêdów destrukcyjne", gdy¿ "zanikaj¹
ró¿nice miêdzy cz³owiekiem a zwierzêciem". Twierdzi, ¿e Arka Noego mia³a

ENDECJA

Tradycja brutalnego antysemityzmu i s³u¿alczoci
wobec panuj¹cych

Roman Giertych jest dumny ze
swoich korzeni rodzinnych i politycznych - Narodowej Demokracji
(endecji) Romana Dmowskiego.
Dziad Romana, Jêdrzej, by³ jednym z
g³ównych ideologów endecji w
Drugiej Rzeczpospolitej. Ojciec,
Maciej, równie¿ pos³em LPR, kontynuowa³ endeck¹ politykê w warunkach
PRL.
Sto lat temu, podczas rewolucji
przeciwko caratowi w 1905 r., endecja
znana by³a z ³amania strajków i ataków
na ¯ydów. Dmowski by³ bardzo s³u¿alczy wobec cara - myla³, ¿e obalenie
caratu jest niemo¿liwe, wiêc trzeba
prosiæ grzecznie o zmiany.
Po powstaniu Drugiej Rzeczpospolitej endeckie gangi bi³y ¯ydów i
niszczy³y ¿ydowskie mienie. Pierwsza
M³odzie¿ Wszechpolska, za³o¿ona w

1922 r., naciska³a na w³adze, by
prowadzi³y na uniwersytetach numerus
clausus (ograniczenie liczby ¯ydów)
oraz getta ³awkowe (osobne ³awki dla
¿ydowskich studentów). Oba represyjne
rodki zosta³y wprowadzone. Jedn¹ z
akcji endecji by³a tak¿e nies³awna
"wyprawa mylenicka" w czerwcu 1936
r. podczas której niszczono sklepy
nale¿¹ce do ¯ydów i podpalano towary.
Próbowano równie¿ podpaliæ synagogê.
W tym czasie Jêdrzej Giertych by³
zwolennikiem wysy³ania ¯ydów na
Madagaskar.
Pomimo niechêci wobec Niemców
(sta³a tradycja endecji) Jêdrzej Giertych
zachwyca³ siê Hitlerem i nazistami. W
swojej ksi¹¿ce pt. "Kajakiem po Niemczech" (1936) napisa³, ¿e "Hitler (...)
stworzy³ pe³n¹ i niczym nieograniczon¹
jednoæ narodu niemieckiego" dodaj¹c:

Liga Polskich Rodzin osi¹gnê³a
znacz¹cy sukces wyborczy w 2001 r.
g³ównie dziêki poparciu Radia Maryja. LPR powsta³ jako sojusz prawicowych
katolików,
skrajnych
antykomunistów kojarz¹cych wszystko, co nazywa siê lewic¹, ze stalinowskimi
represjami
(Antoni
Macierewicz), zajad³ych antysemitów
(Zygmunt Wrzodak) i pogrobowców
endecji (zwolennicy Giertychów).
Roman Giertych poró¿ni³ siê z
Radiem Maryja, ale wygra³ walkê o
dominacjê wewn¹trz LPR z Antonim
Macierewiczem, który nastêpnie opuci³
szeregi Ligi. Giertych próbuje obecnie
wzmocniæ swoj¹ pozycjê w LPR
umieszczaj¹c swoich popleczników z
M³odzie¿y Wszechpolskiej na ró¿nych
stanowiskach partyjnych. Giertych jest
endekiem, nie faszyst¹. Jednak nie
znaczy to, ¿e Giertych nie jest zagro¿eniem. Ruch faszystowski wzrasta w si³ê
przy pomocy hase³ szowinistycznych,
rasistowskich. Podobne has³a g³osi
LPR. Co wiêcej, miêdzy bojówkarzami z
M³odzie¿y Wszechpolskiej a faszystami
istnieje wiele podobieñstw. Dlatego
s³uszne jest nazywanie tej organizacji
"faszyzuj¹c¹" lub wylêgarni¹ faszyzmu.
Nie zapomnijmy, ¿e w latach 30-tych
czêæ endeków przesz³a do tworzenia w
pe³ni faszystowskich organizacji typu

ONR-Falanga. Bez w¹tpienia wiêc Giertych przyczynia siê do wzrostu faszyzmu w Polsce.
Celem faszyzmu jest doszczêtne
zniszczenie demokracji oraz wszelkich
form pracowniczej samoorganizacji.
Rosyjski rewolucjonista, Trocki, trafnie
napisa³, ¿e "historyczn¹ funkcj¹ faszyzmu jest zmia¿d¿enie klasy pracowniczej, zniszczenie jej organizacji i st³umienie swobód politycznych, gdy kapitalici s¹ niezdolni do rz¹dzenia i dominowania za pomoc¹ demokratycznej
maszynerii".
W momencie ogromnych problemów ekonomicznych i coraz mniejszej
wiary spo³eczeñstwa w "demokratyczn¹
maszyneriê" zagro¿enie ze strony
faszyzuj¹cej MW trzeba potraktowaæ
szczególnie powa¿nie.
* Tak, jak faszyci, MW stosuje
przemoc uliczn¹ wobec ludzi walcz¹cych przeciwko uprzedzeniom. W
marcu 2004 roku cz³onkowie MW rzucali kamieniami w Manifê (demonstracjê
z okazji Dnia Kobiet). W maju 2004 r., w
Krakowie, cz³onkowie MW i LPR zorganizowali kontrdemonstracjê przeciwko
uczestnikom Marszu Tolerancji, wród
nich gejom i lesbijkom, i znów rzucali w
nich kamieniami. Podobny scenariusz
powtórzy³ siê w listopadzie, w Poznaniu.
* Dzia³ania faszystów mog¹

¯a³osny? Oczywicie. Grony? Tylko
jeli pozwolimy mu wzrosn¹æ w si³ê.
Na zdjêciu: Roman Giertych z
tumanami z M³odzie¿y Wszechpolskiej.

emigracji. Jêdrzej pisa³ o organizatorach protestów studenckich tamtego
czasu: "To klika kosmopolityczna,
zwi¹zana jednak z ¿ydostwem wiatowym, niezmiernie w Polsce wp³ywowa, a uczuciom patriotycznym polskim obca."
Maciej Giertych popar³ wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r.
Zosta³ cz³onkiem Rady Konsultacyjnej
przy przewodnicz¹cym Rady Pañstwa
gen. Wojciechu Jaruzelskim. W 1989 r.
powiedzia³ genera³owi: "Potrzebny nam
u steru kto, kto zapewni trwa³oæ
sojuszu ze wschodnim s¹siadem. Rol¹
prezydenta bêdzie pilnowaæ, by nie
przejæ z deszczu pod rynnê, bymy nie

Wylêgarnia faszyzmu
M³odzie¿ Wszechpolska

powodowaæ, ¿e w³adze
prowadz¹ politykê bardziej
antydemokratyczn¹.
Podobnie wzrost popularnoci Giertycha i bezkarne
dzia³anie MW przesuwa
politykê na prawo. Dobry przyk³ad to
ubieg³oroczny majowy zakaz Marszu
Tolerancji organizowanego przez organizacje gejów i lesbijek w Warszawie.
Prezydent miasta, Lech Kaczyñski z
PiS, odwa¿y³ siê na ten krok po tym,
gdy demonstracja w Krakowie zosta³a
obrzucona kamieniami.
* W MW roi siê od antysemityzmu.
Kolega Romana ze studiów powiedzia³
Przekrojowi, ¿e Giertych "krytykowa³
¯ydów i masonów". Chocia¿ dzi
uwa¿a, by nie pos³ugiwaæ siê antysemityzmem, jego bojówkarze w MW czêsto
to robi¹. Na imprezach organizowanych
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wypornoæ 14 tys. ton i ¿e by³a najwiêkszym statkiem zbudowanym w dziejach
ludzkoci.
Roman kontynuuje antypracownicz¹ politykê endecji. Na 15-lecie reaktywacji MW (04.12.04) wyrazi³ siê pogardliwie o ruchu Solidarnoci w latach
1980-81. Powiedzia³, ¿e tradycja MW:
"To co innego ni¿ tradycja styropianu,
tych, którzy rzekomo walczyli z komunizmem, tych z KOR-u i innych trockistów." "Tradycja styropianu" to tradycja
okupacji zak³adów i aktywnych
protestów pracowniczych. Dzi te¿
odbywaj¹ siê podobne protesty, które
s¹ Giertychom i LPR zupe³nie obce.
przez MW gra rasistowski zespó³ "RP
Oi" (tytu³ jednej piosenki: "Stop dla unii
euro-pejsatej"). MW g³osi antysemickie
pogl¹dy na swojej witrynie internetowej.
W nocy z 14 na 15 stycznia 2005 r.,
w poci¹gu relacji Szczecin - Terespol,
kilkunastu zachodniopomorskich delegatów LPR jecha³o na zjazd krajowy
partii. Wed³ug relacji prasowych dwóch
z nich, Adam Machaj, sekretarz zarz¹du
szczeciñskiej LPR, oraz £ukasz
Siemaszko, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego zaczêli
wykrzykiwaæ faszystowskie has³a. Ci
cz³onkowie MW krzyczeli: "Heil Hitler!",
oraz, ¿e "Hitler mia³ racjê, jak chcia³ zrobiæ z ¯ydami porz¹dek". piewali:
"Czarnych powiesimy, wiatowida
postawimy". Jeden z nich krzykn¹³ na
pracownicê WARS "Ty ¿ydowska k...!"
s. 4: Andrzej ¯ebrowski

* Gdy M³odzie¿ Wszechpolska organizuje jak¹ demonstracjê trzeba organizowaæ kontrprotest. Gdy zwolennicy MW zobacz¹, ¿e jest du¿o wiêcej przeciwników ni¿ ludzi w ich szeregach, znaczna ich czêæ przestanie dzia³aæ.
* W ruchu zwi¹zkowym znajduj¹ siê zwolennicy LPR. Trzeba rozpowszechniaæ fakty o antypracowniczej polityce Giertycha.
* W przysz³oci nale¿y ignorowaæ zakazy marszów tolerancji i parad
równoci. Przez kilka lat geje i lesbijki bez problemów organizowali demonstracje. Dzia³anie MW i faszystów w Krakowie doda³o Kaczyñskiemu odwagi, aby zakazaæ warszawskiej demonstracji w 2004 r. W koñcu odby³ siê Wiec
Wolnoci, ale organizatorzy wycofali siê z przeprowadzenia demonstracji.
To by³ b³¹d, który tylko zachêca polityków do dalszych zakazów i zachêca
skrajn¹ prawicê do dzia³ania.
* Giertych i MW ¿eruj¹ na niezadowoleniu spo³ecznym. Dobr¹ odpowiedzi¹ na
to nie jest mówienie ludziom, ¿e powinni byæ zadowoleni - jak to robi¹ neoliberalni politycy i Gazeta Wyborcza. Wrêcz przeciwnie. Trzeba przekszta³ciæ niezadowolenie w masowy ruch przeciwko skorumpowanym panuj¹cym i zbudowaæ w
oparciu o ten ruch alternatywn¹ politykê.
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Entuzjastyczny sprzeciw
V wiatowe Forum Spo³eczne w Porto Alegre

W dniu 26 stycznia a¿ 200 tys.
ludzi przemaszerowa³o g³ównymi ulicami Porto Alegre w
Brazylii zaczynaj¹c w ten
sposób pi¹te wiatowe Forum
Spo³eczne. Rozmiary i entuzjazm demonstracji by³ dowodem wzrostu sprzeciwu wobec
neoliberalizmu i wojen w ci¹gu
ostatnich 5 lat.
Jeszcze raz zebra³y siê masy
ró¿nych ludzi prowadz¹cych
okrelone kampanie - tubylczy
mieszkañcy z Ekwadoru i Boliwii,
zwi¹zkowcy z Sao Paulo i Buenos
Aires, przeciwnicy niszczenia
rodowiska naturalnego przez
gazy cieplarniane, afrykañskie
ruchy przeciwko zad³u¿eniu, organizacje kobiece, grupy gejowskie i
lesbijskie i wiele innych.
W Ameryce £aciñskiej jest o
czym debatowaæ. Na kontynencie
ruchy masowe obali³y trzy rz¹dy
neoliberalne - w Ekwadorze, Boliwii i Argentynie. Zapobieg³y tak¿e
prawicowym zamachom stanu,
wymierzonym przeciw reformom
rz¹du
Hugo
Chaveza
w
Wenezueli. Z drugiej strony w
Brazylii Partia Pracy prezydenta
Luli odesz³a od obietnic wyborczych i zaatakowa³a prawo do
emerytury oraz popar³a pracodawców w czasie ostatniego strajku
pracowników banków. W czasie
trwania
Forum
odby³y
siê
udawane wybory w Iraku. Niestety,
gdy dosz³o do dyskusji na ten
temat, mia³ miejsce znacz¹cy kontrast w porównaniu do atmosfery
na ostatnim wiatowym Forum
Spo³ecznym w Mumbaju, w Indiach rok temu. Tamto Forum
zaczê³o siê od przemówieñ takich
mówców, jak Arundhati Roy, która
potêpi³a politykê USA wobec biednych i wojnê w Iraku. Niestety,
g³ówni organizatorzy Forum w
Porto Alegre s¹ powi¹zani z rz¹dem Luli i tak je zorganizowali,
¿eby unikn¹æ krytyki. Spotkania

by³y tak umiejscowione, ¿e aktywici reprezentuj¹cy ró¿ne sprawy i
kampanie byli wzajemnie od siebie
odciêci.
P i e r w s z e
wielkie spotkanie
na Forum zdumia³o
s ³ u c h a c z y
g³ównego mówcy,
Luli.
S¹dzono
pocz¹tkowo,
¿e
rozpocznie on kampaniê
przeciwko
wiatowej biedzie.
Ale wiêksza czêæ
jego przemówienia
zosta³a
powiêcona obronie jego
rz¹du
przed
lewicow¹ krytyk¹.
Potem odlecia³ na
wiatowe Forum
Ekonomiczne
w
Davos, aby zmieszaæ siê tam z
najwiêkszymi miliarderami, finansistami i przywódcami rz¹dów,
którzy s¹ odpowiedzialni za biedê
na wiecie.
Brazylijski socjolog, Emir
Sadar, który pomaga³ zainicjowaæ
wiatowe Forum Spo³eczne,
wypowiedzia³ siê przeciwko rozdrobnieniu tematów i debat. Podczas Forum k³ad³ jednak nacisk na
tematy drugorzêdne i nie odby³a
siê prawdziwa debata w g³ównej
sprawie, jak¹ jest teraz walka
przeciwko wojnie i imperialnej
hegemonii w wiecie.
Sta³o siê jasne, ¿e wiêkszoæ
zwyk³ych ludzi i m³odych aktywistów pojê³a, jakie powinny byæ
g³ówne kwestie. Spaceruj¹c po
terenie Forum mo¿na by³o wiele
razy zobaczyæ czerwone flagi,
koszulki z podobizn¹ Che Guevary, plakaty i banery potêpiaj¹ce
Busha za napaæ na Irak, ulotki
koreañskiej grupy "Wszyscy

"Chavez - tak,
Lula - nie"

26.01.05 Porto Alegre.
Demonstracja przeciw okupacji Iraku

Razem", wzywaj¹cej do poparcia
wiatowej demonstracji przeciw
wojnie.
Wszêdzie by³y entuzjastyczne
odpowiedzi na skandowanie hase³
"Nao a la guerre" (Nie dla wojny),
"Bush, Blair Assassinos" ( Bush,
Blair - mordercy) i "Viva, viva,
Palestine" (Niech ¿yje Palestyna).
Mimo wszystko jednak forum
ruchów spo³ecznych, które odby³o
siê równolegle do wiatowego
Forum Ekonomicznego, po³¹czy³o
siê we wspólnym wezwaniu do
udzia³u w wiatowych demonstracjach przeciwko wojnie w dniach 19 - 20 marca, wydanym
przez
Europejskie
Forum
Spo³eczne w Londynie oraz ostatnich konferencjach antywojennych
w Indiach i Libanie.
Relacje z Porto Alegre
t³umaczyli z Socialist Worker
Eryk Baradziej
i Joanna Puszwacka

Broszury * Ksi¹¿ki

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

Pañstwowy kapitalizm w Rosji
Tony Cliff
cena: 10 z³.
Koniec socjalizmu? Co siê sta³o w Rosji po 1917r.?
Czym jest stalinizm?
W jaki sposób przegrano rewolucjê?
Chris Harman
cena: 3 z³.
Analiza rewolucji rosyjskiej 1917 roku oraz kontrrewolucji stalinowskiej.
Czym jest socjalizm oddolny?
John Molyneux
cena: 3 z³.
W jaki sposób mo¿na zmieniæ wiat? Co myl¹
socjalici o religii, wojnie, klasach, terroryzmie,
przestêpczoci, rodzinie, itp. O przysz³ym
socjalistycznym spo³eczeñstwie.

List otwarty do Partii cena: koszt ksera (ok. 5 z³)
Jacek Kuroñ i Karol Modzelewski
Rewolucyjna analiza ustroju stalinowskiego w Polsce,
za któr¹ autorzy zap³acili pobytem w wiêzieniu.

Marksizm w dzia³aniu
Chris Harman
cena: 2 z³.
Harman pokazuje, ¿e marksizm nie jest ani nudny
ani trudny. Daje analizê historii ludzkoci, walki klas,
dyskryminacji kobiet itd. Pokazuje jak walczyæ
z kapitalizmem.
Solidarnoæ 1980-81 a PRL, Analiza marksistowska
C. Barker i K. Weber
cena: 10z³.
Czym by³a Solidarnoæ 24 lata temu?
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Na zgromadzeniu, w którym uczestniczy³ prezydent Brazylii, Lula, da³y znaæ o sobie ró¿nice
istniej¹ce
miedzy
lewic¹
a
ruchem
zwi¹zkowym, co do oceny polityki prowadzonej
przez rz¹d Luli. Spotkanie to mia³o miejsce na
krytym stadionie mog¹cym pomieciæ 17 tysiêcy ludzi i budzi³o tak wielkie zainteresowanie,
¿e kolejka osób oczekuj¹cych na wejcie
ci¹gnê³a siê na kilometr. Jednak bardzo cis³a
kontrola ze strony ¿andarmerii, spowodowa³a,
¿e wielu chêtnych nie dosta³o siê na teren stadionu, za to przed innymi wpuszczono aktywistów z Partii Pracuj¹cych (PT), którzy zajêli
kluczowe miejsca na widowni.
Oprócz prezydenta Luli w spotkaniu tym
uczestniczyli dzia³acze organizacji pozarz¹dowych
i reprezentant Miêdzynarodowej Konfederacji Wolnych Zwi¹zków Zawodowych.
Tym razem przemówienie Luli nie by³o przyjête
z takim jednog³onym aplauzem, z jakim
reagowano na same brzmienie jego imienia na
ostatnim wiatowym Forum Spo³ecznym. Co prawda trzy czwarte publicznoci reagowa³o entuzjastycznie - i nie byli to tylko cz³onkowie PT - jednak
jedna czwarta zebranych zachowywa³a siê bardzo
powci¹gliwie nie przy³¹czaj¹c siê ani do oklasków
ani do gwizdów dochodz¹cych ze strony dwustuosobowej grupy na widowni.

Mo¿na zauwa¿yæ rosn¹ce rozczarowanie polityk¹ Luli, choæ nie jest ono jeszcze powszechne.
Natomiast najlepszym wyrazem coraz silniejszych
nastrojów lewicowych wród uczestników wiatowego Forum Spo³ecznego w Porto Alegre by³
entuzjazm, z jakim przyjêto nastêpnego dnia prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza.
Tym razem stadion by³ wype³niony po brzegi
m³odymi ludmi, reaguj¹cymi o wiele bardziej
¿ywio³owo i entuzjastycznie ni¿ publicznoæ w czasie spotkania z Lul¹. Krzyczano "Chavez,Chavez",
gwizdami natomiast przywitano przewodnicz¹cego
federacji brazylijskich zwi¹zków zawodowych,
zwolennika Luli, który zapowiada³ przemówienie
Chaveza. Du¿a czêæ widowni skandowa³a, "Lula
nao, Chavez si" (Lula - nie, Chavez - tak).

Przemówienie Chaveza by³o o wiele bardziej
lewicowe i radykalne ni¿ to, co mówi³ Lula poprzedniego dnia. Mówi³ o inspiracji postaci¹ Che Guevary, krytykowa³ militaryzm amerykañski i agresjê
USA na Irak, przekonywa³, ¿e imperializm mo¿na
zwyciê¿yæ. Stwierdzi³ te¿: "trudno jest dzia³aæ w
ramach istniej¹cego systemu kapitalistycznego,
tym, co jest nam potrzebne jest socjalizm"
Roland Dennis, wenezuelski dzia³acz socjalistyczny, który przez krótki okres by³ w rz¹dzie
Chaveza powiedzia³, ¿e po raz pierwszy s³ysza³
prezydenta mówi¹cego o koniecznoci obalenia
kapitalizmu i zaprowadzenia socjalizmu. Zaraz jednak doda³, ¿e s³owa Chaveza s¹ o wiele bardziej
radykalne ni¿ dzia³ania jego rz¹du.
Entuzjazm, z jakim przyjmowano przemówienie
Chaveza, wiadczy o tym, ¿e wród wiêkszoci
delegatów na Forum w Porto Alegre istnieje ogromna potrzeba radykalnych przemian spo³ecznych. To
ci ludzie po powrocie do miejsc sk¹d przyjechali
stan¹ siê organizatorami oporu przeciwko
wyzyskowi i budowniczymi ruchu lewicowego.

Ze wiata* Ze wiata* Ze wiata*
Wybory w Iraku

Wiêkszoæ za
wycofaniem wojsk
Coroczne przemówienie Georga Busha o
stanie pañstwa by³o przera¿aj¹ce. Nazwa³ on
Syriê i Iran krajami, w których USA chc¹
widzieæ zmiany rz¹dów. Podobnie wyra¿a³
siê w nies³awnym przemówieniu o "osi z³a"
w 2003 r.. Jeli USA zaatakuj¹ Syriê lub Iran
wywo³a to seriê konsekwencji dla ca³ego
regionu. Ludzie nie powinni myleæ, ¿e jest
to groba nie do zrealizowania.
Na pocz¹tku lat 70- tych USA by³y uwik³ane
w wojnê Wietnamie napotykaj¹c wielki ruch
antywojenny u siebie i trwa³y opór wietnamskich
si³ narodowowyzwoleñczych. Zamiast zrozumieæ, ¿e nie mog¹ wygraæ, i wycofaæ siê z Wietnamu, USA zaatakowa³y Kambod¿ê zabijaj¹c
ponad milion ludzi i przynosz¹c klêskê równie¿
temu krajowi.
Oto dlaczego wycofanie ¿o³nierzy z
Bliskiego Wschodu pozostaje centraln¹ spraw¹
dla ruchu antywojennego.
Cokolwiek mylimy o re¿imie w Iranie - nie
jest on mniej demokratyczny ni¿ wiêkszoæ

Kufa, Irak 040205. Szyici
¿¹daj¹cy wycofania wojsk
okupacyjnych po wyborach

rz¹dów na Bliskim Wschodzie - musimy obroniæ
go przed atakiem USA i Wlk. Brytanii. Jakikolwiek atak na Iran odby³by siê nie z powodu broni
nuklearnej ani wyzwolenia kobiet, ale z powodu
rozszerzenia w³adzy imperium USA.
Takie ataki mog¹ byæ powstrzymane tylko
przez kombinacjê oporu ze strony Irañczyków i
wiatowego ruchu antywojennego. Bush, rz¹d
polski i media twierdz¹, ¿e wybory w Iraku to
prze³om. Ale twierdzenia o prze³omach w Iraku
s³yszelimy ju¿ wielokrotnie.
Po raz pierwszy, gdy obalono pomnik Saddama Husajna, potem gdy okupanci zastrzelili
synów Saddama - Udaja i Kusaja, i ponownie,
gdy Saddam zosta³ aresztowany. S³yszelimy o
tym, gdy miano "przekazaæ w³adzê Irakijczykom" i gdy okupanci zrównali z ziemi¹
Falud¿ê. Za ka¿dym razem mówili, ¿e to ju¿
koniec oporu i ¿e Irak jest na drodze do
demokracji. I za ka¿dym razem odkrywalimy,
¿e mówili k³amstwa. Te wybory nie dadz¹
prawdziwej zmiany w Iraku.
Gospodarka i wojsko ci¹gle s¹ kontrolowane
przez USA. Jakikolwiek rz¹d bêdzie wybrany,
ma byæ rzekomo na tyle silny, by prosiæ
Amerykanów o odejcie. Jednak USA buduj¹ 14
baz w Iraku i wyjad¹ kiedy im siê zechce - lub
kiedy ich siê zmusi.
Prawdopodobne jest wzrastaj¹ce niezadowolenie i opór w wielu grupach zarówno szyickiej, jak i sunnickiej spo³ecznoci. To fundamentalny problem w sposobie, w jaki USA widz¹
wybory. Kurdowie g³osowali bardzo licznie, ale
g³osowali te¿ za niepodleg³oci¹, której nie
otrzymaj¹.

Szyici g³osowali licznie, bo chc¹ by
Amerykanie wyjechali - z tego samego powodu
wielu sunnitów wybory zbojkotowa³o.
Ka¿da wa¿niejsza partia polityczna umieci³a zakoñczenie okupacji jako g³ówny punkt
swego programu. Mo¿na tylko wnioskowaæ, ¿e
Irakijczycy g³osowali za wyjazdem ¿o³nierzy.
Te wybory by³y bardzo "specyficzne". Mia³y
miejsce w warunkach prawa wojskowego z
miêdzynarodowymi obserwatorami "nadzoruj¹cymi" z Jordanii. Wiêkszoæ kandydatów nie
by³a wymieniona z nazwiska a wiêkszoæ punktów wyborczych nie by³o og³oszonych.
Gdyby te wybory odbywa³y siê gdzie indziej
na wiecie by³yby potêpione jako niedemokratyczne i niesprawiedliwe. Wybory nie oznaczaj¹
koñca oporu. Bêdzie on trwa³ i wzrasta³, dopóki
bêdzie trwa³a okupacja.
Bêdzie wzrasta³, bo jakoæ ¿ycia zwyk³ych
Irakijczyków pogorszy³a siê od zakoñczenia
wojny - ludzi stoj¹ w kolejkach po benzynê, brak
jest wody i pr¹du, wiele osób nie ma pracy. O
wiele gorsze warunki panuj¹ w
obozach uchodców powsta³e po
atakach na Falud¿ê.
Bez wojny nie by³oby obalenia
Saddama Husajna - to jedyny argument ze strony pod¿egaczy wojennych.
Ale bez wojny nie by³oby te¿ 100
tys. zabitych Irakijczyków (liczba
pochodzi od presti¿owego pisma
medycznego
The
Lancet),
zniszczenia Falud¿y czy wzrastaj¹cego oporu oraz coraz wiêkszej
destabilizacji na ca³ym bliskim
wschodzie.
Ruch antywojenny nigdy nie w¹tpi³, ¿e wiêkszoæ Irakijczyków chcia³a
pozbyæ siê Saddama Husajna, ale wojna i okupacja nigdy nie by³y na to sposobem.
Nieszczêcia, które obserwujemy s¹ tego jasnym dowodem.
Tylko sami Irakijczycy mog¹ decydowaæ o
przysz³oci swojego kraju. Nie potrzebuj¹ do
tego "pomocy" si³ pañstw, które jako pierwsze
zniszczy³y demokracjê na Bliskim Wschodzie.
Irak w swej historii to jeden z najbardziej
wieckich krajów Bliskiego Wschodu. Konflikty
etniczne i religijne by³y tu niewielkie.
Fakt wzrostu religijnych podzia³ów i
wspó³zawodnictwa grup etnicznych w wyborach
wiadczy, ¿e USA i Wlk. Brytania prowadz¹ politykê "dziel i rz¹d". By³y amerykañski sekretarz
stanu Henry Kissinger da³ do zrozumienia, ¿e
by³by gotów widzieæ Irak podzielony na trzy
pañstwa, gdyby pozwoli³o to Amerykanom
zachowaæ w³adzê.
Okupanci wzmacniaj¹ niebezpieczeñstwo
podzia³ów etnicznych. Jeli chcemy mówiæ o
Irakijczykach ¿yj¹cych razem w pokoju, to
jedynym sposobem jest pozwolenie im na ¿ycie
w prawdziwej demokracji kszta³conej przez nich
samych.
Bush przyje¿d¿a do Europy w tym miesi¹cu.
Ale odwiedzi tylko Brukselê, Mainz i Bratys³awê.
Nie omieli siê przyjechaæ do Londynu, Rzymu,
Berlina czy Madrytu gdzie spotka³yby go wielkie
demonstracje.
Musimy ciê¿ko pracowaæ, by zapewniæ, ¿e
w Warszawie bêdzie du¿a demonstracja 19
marca - w dniu globalnego protestu przeciwko
okupacji Iraku.
Opracowa³ Witold Kamiñski
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Auschwitz
Wiek XX by³ najkrwawszym w historii. Holocaust,
zag³ada 6 milionów ¯ydów i milionów innych "podludzi", charakteryzowa³ siê szczególn¹ brutalnoci¹.
Jednak¿e nie by³o to jedyne ludobójstwo. W pierwszej
po³owie XX wieku nowopowsta³e pañstwo tureckie
usi³owa³o pozbyæ siê ludnoci ormiañskiej ze swojego
terytorium. Natomiast w ostatniej dekadzie ubieg³ego
stulecia bylimy wiadkami rzezi w Ruandzie. Dokonano równie¿ innych barbarzyñskich czynów. Przyk³ad
stanowiæ mog¹: u¿ycie bomby atomowej w Hiroszimie
i Nagasaki, wojny imperialistyczne, takie jak w Wietnamie czy te¿ okrutne konflikty, na przyk³ad w Kongo.
Mimo to w³anie Holocaust s³usznie postrzegany jest
przez wielu jako szczyt bestialstwa. St¹d te¿ oburzenie,
gdy David Irving i inni poddaj¹cy w w¹tpliwoæ Holocaust
twierdz¹, i¿ by³ on "szczegó³em w dziejach historii". Jednak¿e nie chodzi tylko o skalê i okrucieñstwo dokonanego
mordu, lecz równie¿ kapitalistyczn¹ naturê Holocaustu zarówno pod wzglêdem planowania, jak i wdra¿ania.
Wyranie da³o siê to zauwa¿yæ ogl¹daj¹c niedawno
pokazywany w serial dotycz¹cy Auschwitz. Nazistowski oficer w obozie mierci okreli³ Holocaust wrêcz jako "morderstwo przy u¿yciu linii monta¿owej", gdy¿ do zabijania by³y
wykorzystywane najnowoczeniejsze metody.
W gruncie rzeczy mamy do czynienia z prób¹ pozbawienia ludzi ich cz³owieczeñstwa. Preludium do ich eksterminacji mia³o stanowiæ przekonywanie, ¿e s¹ oni podludmi.
Primo Levi, ocala³y wiêzieñ Auschwitz, ujmuje to tak:
"Wyobra sobie cz³owieka, który straci³ wszystkich, których
kocha³ i jednoczenie dom, ubrania, jednym s³owem
wszystko, co posiada³: stanie siê pustym cz³owiekiem,
pogr¹¿onym w cierpieniu, nie zwa¿aj¹cym na godnoæ i
zahamowania, gdy¿ straciwszy wszystko ³atwo mo¿e siê
zatraciæ. W ten sposób mo¿emy rozumieæ dwojakie
znaczenie okrelenia "obóz zag³ady", wówczas staje siê
jasne to, co chcemy wyraziæ mówi¹c "byæ na dnie"".
Kapitalistyczna natura Holocaustu by³a stale widoczna,
pocz¹wszy od konferencji na przedmieciach Berlina w
Grossen-Wannsee, w styczniu 1942 r., gdzie powziêto plan
"ostatecznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej", a skoñczywszy na roli jak¹ odgrywali w³aciciele fabryk i urzêdnicy
s³u¿by cywilnej. Nie tylko eksterminowano ¯ydów, ale
mogli oni byæ tak¿e zapracowywani na mieræ jako niewolnicza si³a robocza.
Niemniej jednak w przeciwieñstwie do wczeniejszych
dzia³añ barbarzyñskich, takich jak handel niewolnikami, w
przypadku obozów mierci i masowych morderstw dzia³anie oparte na zysku ekonomicznym nie by³o celem
nadrzêdnym. Czêsto wydawa³o siê wrêcz irracjonalne korzystaj¹cy z niewolniczej si³y roboczej kierownicy
narzekali na ci¹g³e szkolenia nowych pracowników, podczas gdy SS dba³o, aby ¿ydowscy robotnicy nie ¿yli zbyt
d³ugo.
Momentami transport ¯ydów by³ sprzeczny z podejmowanym wysi³kiem wojennym. Przyk³ad mo¿e stanowiæ
fakt, i¿ w dniu l¹dowania Aliantów w Normandii, w lipcu
1944 r., g³ównym zmartwieniem Naczelnego Dowództwa
Niemiec by³ transport kilkuset greckich ¯ydów do
Auschwitz.
Mimo, ¿e armia niemiecka zosta³a zepchniêta na
frontach wschodnich i zachodnich, d¹¿enie nazistów do
zniszczenia ludnoci ¿ydowskiej w Europie pozosta³o.
Jedyna rzecz¹, która trzyma³a nazistów razem by³o przekonanie, ¿e upadaj¹c zabior¹ ze sob¹ miliony ¯ydów i innych
"podludzi". To stanowi argument dla tych, którzy twierdz¹,
¿e Holocaust by³ niewyt³umaczalnym wybuchem "z³a", nie
maj¹cego jakiegokolwiek zwi¹zku z systemem kapitalistycznym.
Jednak¿e ten zwi¹zek istnia³. Czo³owe firmy niemieckie ubiega³y siê o kontrakty, aby zbudowaæ najlepsze krematoria. O powi¹zaniu tym nie wiadczy jednak g³ównie udzia³ w Holocaucie takich firm jak IG Farben czy te¿ IBM,
lecz sposób, w jaki nazici doszli do w³adzy i siê u niej
utrzymali w sojuszu z wielkim biznesem.
Historyk Ian Kershaw, który doradza³ przy serialu BBC
o Auschwitz wyemitowanym w TVP1, przedstawi³ w swoich
pracach sposób, w jaki niemiecka elita wynios³a do w³adzy
nazistów w styczniu 1933 r.
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Fabryka mierci
Zachód odrzuci³
¯ydów

Hitler nie uzyska³ wiêkszoci w parlamencie niemieckim. Pomimo ca³ej nazistowskiej retoryki staj¹cej w obronie
"ma³ego cz³owieka", aby dojæ do w³adzy
Hitler potrzebowa³ poparcia przedstawicieli
klasy kapitalistycznej. Natomiast oni
widzieli w nim si³ê zdoln¹ zniszczyæ opór
klasy pracowniczej. Jego program militarnej ekspansji, szczególnie na Wschód,
wspó³gra³ z historycznymi za³o¿eniami
niemieckiego imperializmu.
Nazici byli barbarzyñskim wynikiem
kryzysu kapitalizmu w Niemczech w okresie miêdzywojennym a Holocaust wytworem skrzywionego wiatopogl¹du, u
którego podstaw le¿a³o przekonanie, ¿e
¯ydzi s¹ "nieludzkim" wrogiem. Holocaust
sta³ siê kluczowy dla nazistów, natomiast
nazici i zwyciêstwo w wojnie kluczowe dla
interesów niemieckiego kapita³u.
Wraz z wtargniêciem wojsk niemieckich do Zwi¹zku Radzieckiego w 1941 r.
rozpocz¹³ siê mord na ogromn¹ skalê.
Nazici kontrolowali terytoria zamieszkiwane przez miliony ¯ydów - w Niemczech
by³o ich mniej ni¿ pó³ miliona. Wysiedlanie
ludnoci ¿ydowskiej z obszarów kontrolowanych przez nazistów przesta³o byæ
istotne. "Rozwi¹zanie kwestii ¿ydowskiej"
stanowiæ mia³o ich wymordowanie.
Podczas pierwszego tygodnia Einsatzgruppen (oddzia³y morderców SS) zamordowa³y wiêcej ¯ydów ni¿ w czasie omio-

letnich rz¹dów nazistów w Niemczech, Austrii, Czechos³owacji i na czêci terytorium Polski. W³aciwie do
po³owy 1941 r. w nazistowskich obozach koncentracyjnych
przebywa³o wiêcej komunistów i socjalistów ni¿ ¯ydów.
Einsatzgruppen przyby³y wraz z niemieck¹ armi¹.
Pewien historyk nastêpuj¹co podsumowa³ wydarzenia
maj¹ce miejsce w Bia³ymstoku, zamieszkiwanym przez 50
tysiêcy ¯ydów, w momencie wkroczenia nazistów 27 czerwca 1941 r.: "Na ulicach mia³y miejsce dantejskie sceny.
¯ydów wyci¹gano z domów, stawiano pod cian¹ i
rozstrzeliwano... Co najmniej 800 ¯ydów zamkniêto w
synagodze zanim j¹ podpalono... ¿o³nierze rzucali do
domów granaty rêczne." Do swoich dzia³añ Einsatzgruppen próbowa³y w³¹czyæ miejscow¹ ludnoæ. Wielu siê to
uda³o, st¹d te¿ póniej oskar¿eni o zbrodnie byli £otysze,
Litwini czy te¿ Ukraiñcy. W innych miejscowociach by³o to
znacznie trudniejsze. Na przyk³ad, w raporcie sporz¹dzonym w padzierniku 1941 r. narzekano, ¿e dzia³aj¹ce na
terytorium Estonii Einsatzgruppen A nie zdo³a³y nak³oniæ
tamtejszej ludnoci do przeprowadzenia pogromu na ludnoci ¿ydowskiej, poniewa¿ mieszkañcy tego regionu nie
byli "wystarczaj¹co uwiadomieni".
Koniecznoæ szybszego i bardziej skutecznego zabijania ¯ydów i skutki, jakie wywo³a³o w niemieckich
¿o³nierzach dokonywanie rzezi "twarz¹ w twarz", przekona³y w³adze nazistowskie, ¿e lepsza by³aby metoda bardziej
anonimowa.
Nazici zadali sobie wiele trudu, aby utrzymaæ w tajemnicy istnienie obozów zag³ady zarówno przed ludnoci¹
¿ydowsk¹, jak i niemieck¹. Alianci wiedzieli o obozach
mierci, jednak na probê zbombardowania krematoriów i
linii
kolejowych
prowadz¹cych
do
Auschwitz,
odpowiedzieli, ¿e nie maj¹ dowodów wiadcz¹cych o tym,
¿e
dokonuje
siê
tam
masowego mordu. Uratowanie
europejskich ¯ydów nie by³o
celem Aliantów w tej wojnie.
Powinnimy o tym wszystkim pamiêtaæ czcz¹c ofiary
Holocaustu. Wprawdzie to nie
wystarczy, aby nie dopuciæ do
wzrostu faszyzmu, jednak z
pewnoci¹ utrudni nazistom ich
pracê. Holocaust stanowi
równie¿ ostrze¿enie przed tym,
co mo¿e siê wydarzyæ w
momencie powa¿nego kryzysu
kapitalizmu.
Na podstawie artyku³u
Henryego Maitlesa
opracowa³a
Katarzyna Puzon

Plakat propagandowy. Dla nazistów taka przyjañ jest grona dla Aryjczyków
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Zachodnie rz¹dy odnosi³y siê wrogo wobec
uchodców ¿ydowskich.
W latach 30-tych z Wlk. Brytanii do Niemiec odes³ano
ponad 2 tys. uchodców, poniewa¿ nie mieli odpowiednich
dokumentów, mimo ¿e nazistowski rz¹d kierowa³
powracaj¹cych do obozów koncentracyjnych. Sygna³y te
wysy³ano, by zniechêciæ ¯ydów do wyjazdu na Zachód.
Do lipca 1939 brytyjskie MSZ rozpatrywa³o status
uciekaj¹cych ¯ydów i uchodców. Pewien wysoki urzêdnik
stwierdzi³: "wiêkszoæ z nich w ¿adnym wypadku nie jest
politycznymi uchodcami".
Zachodnie rz¹dy zwo³a³y konferencje w Evian we
Francji, w 1938 r., by wys³aæ jasn¹ wiadomoæ krajom
Europy Wschodniej i ich ¿ydowskim mniejszociom, ¿e
¿ydowscy emigranci i uchodcy nie bêd¹ akceptowani w
Wlk. Brytanii, Francji i USA.
Nazistowska prasa chwali³a siê znaczeniem Evian:
"¿aden rz¹d nie jest gotów walczyæ z kulturaln¹ hañb¹
Europy rodkowej przez zaakceptowanie kilku tysiêcy
¯ydów. W ten sposób konferencja s³u¿y usprawiedliwieniu
polityki Niemiec przeciw ¿ydostwu".
Wrogoæ wobec uchodców ¿ydowskich nie skoñczy³a
siê po wybuchu wojny. W 1943 r. neutralna Szwecja
zaproponowa³a zabranie 20 tys. ¿ydowskich dzieci z
Europy rodkowej pod warunkiem, ¿e Wlk. Brytania i USA
pokryj¹ koszty i zaopiekuj¹ siê nimi po wojnie.
Urzêdnik z amerykañskiego departamentu stanu pisa³:
"jakakolwiek pomoc dla ¿ydowskich dzieci mog³aby
wzbudziæ sprzeciw nazistów i uniemo¿liwiæ inne mo¿liwe
akty wspó³pracy".
Propozycja zosta³a odrzucona.

Przodkowie
Le Pena

W czasie II wojny wiatowej ponad 60 tys. partyzantów
i 75 tys. ¯ydów zosta³o deportowanych z Francji do nazistowskich obozów koncentracyjnych. Powróci³o z nich mniej
ni¿ 3 tys. ¯ydów. W tych deportacjach z w³asnej woli
uczestniczy³ re¿im Vichy marsza³ka Petaina, który rz¹dzi³
t¹ czêci¹ Francji, która nie znalaz³a siê pod bezporedni¹
okupacj¹ niemieck¹ po klêsce w 1940 r. Vichy przygotowa³o listy ¯ydów mieszkaj¹cych we Francji a potem gra³o
pe³n¹ rolê w ich przeladowaniu.
Re¿im Vichy czerpa³ z tradycji antysemityzmu, która
siêga³a wiele lat w przesz³oci a dzi ¿yje we Froncie Narodowym Le Pena. Niezale¿nie od presji nazistów rz¹d
Vichy ju¿ w padzierniku 1940 r., pozbawi³ obywatelstwa
tysi¹ce francuskich ¯ydów i pozbawi³ wszystkich ¯ydów
miejsc pracy w sektorze publicznym.
Do czasu gdy Niemcy nakaza³y systematyczn¹ deportacjê ¯ydów z Francji w 1942, ponad 40 tys. z nich by³o ju¿
internowanych w obozach Vichy. Warunki tam by³y tak
straszne, ¿e w 1941r. 3 tys. osadzonych zmar³o z g³odu lub
zimna. Kiedy og³oszono "ostateczne rozwi¹zanie", Vichy
dobrowolnie wyrazi³o chêæ przeniesienia zagranicznych
¯ydów ze swego terytorium na tereny Francji kontrolowane
przez Niemcy.
Masowe deportacje rozpoczê³y siê od barbarzyñskiego
spêdzenia 13 tys. ¯ydów (w tym 4 tys. dzieci) na paryski
stadion kolarski w lipcu 1942 r. Stamt¹d przewieziono ich
do obozu w Drancy na krañcach Pary¿a a potem do
Auschwitz. Niemcy nie wziêli udzia³u w akcji spêdzenia.
Prowadzi³o j¹ 9 tys. francuskich policjantów podlegaj¹cym
rozkazom Vichy. Akcje re¿imu kontrastowa³y z pogl¹dami
wiêkszoci Francuzów, którzy generalnie reagowali na nie
z odraz¹.
Francuskie pañstwo dopiero w 1995 r. przeprosi³o za
swój udzia³ w Holocaucie.

Co
s³ychaæ?

Nie chcemy prywatyzacji

Oko³o 40 proc. Polaków uwa¿a, ¿e prywatyzacja
jest dla polskiej gospodarki niekorzystna, przekonanych za o pozytywnych skutkach prywatyzacji
dla gospodarki jest 25 proc. ankietowanych - wynika z badania Centrum Badanie Opinii Publicznej
(CBOS)... Obecnie prawie po³owa badanych (46
proc.) uwa¿a, ¿e dla nich osobicie prywatyzacja
jest niekorzystna, a tylko mniej wiêcej co szósty (16
proc.) s¹dzi, ¿e ma ona korzystny wp³yw na jego
sytuacjê osobist¹. Najwiêksze ró¿nice w opiniach
wi¹¿¹ siê z sytuacj¹ materialn¹ badanych. Im
wy¿sze s¹ ich dochody, tym lepsze oceny prywatyzacji.Polacy najczêciej uwa¿aj¹, ¿e na prywatyzacji najbardziej korzystaj¹ cwaniacy i kombinatorzy (44 proc.), urzêdnicy pañstwowi bior¹cy
udzia³ w prywatyzacji (42 proc.) i kapita³
zagraniczny (40 proc.). Prawie trzy czwarte
badanych (71 proc.) uwa¿a, ¿e wiêkszoæ obywateli
traci na prywatyza,
PAP, 04.02.05

Giertych i satanici

Spór o reformê polskiego Kocio³a. Prymas Polski
Józef Glemp zezwoli³ na udzielanie w archidiecezji
warszawskiej komunii w. do rêki, a nie tylko do ust.
Maciej Giertych z LPR protestuje... Co takiego nie
podoba siê Panu w przyjmowaniu komunii w. do
rêki?
- To obni¿a respekt do Pana Jezusa i zmniejsza
dystans miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. S¹ sygna³y z
W³och, gdzie mo¿na przyjmowaæ komuniê w. do
rêki, ¿e ludzie, zamiast przyj¹æ komuniê, wk³adaj¹
op³atek do kieszeni i wynosz¹ wiête op³atki z kocio³a, ¿eby je sprzedaæ.
Komu sprzedaæ?
- Satanistom, którzy potem pastwi¹ siê nad Panem
Jezusem.
gazeta.pl 06.02.05 i 07.02.05

Historia antykapitalizmu

Mit o niedemokratycznej
rewolucji

Jednym z wielu, bardzo wielu, mitów towarzysz¹cych historii rewolucji padziernikowej jest
twierdzenie o rzekomej, "demokratycznej" alternatywie dla bolszewików. T¹ alternatywê stanowiæ
mia³ jakoby Rz¹d Tymczasowy z Kiereñskim na
czele, rz¹d popierany przez eserowców (partiê
ch³opsk¹, popieraj¹c¹ I Wojnê wiatow¹) - najpopularniejsz¹, jak to wynikaæ ma z wyborów do konstytuanty (parlamentu) - partiê w Rosji. I ten
w³anie wspania³y rz¹d, ciesz¹cy siê zaufaniem
wiêkszoci spo³eczeñstwa rosyjskiego, obaliæ
mieli podli bolszewicy w listopadzie 1917 roku. A
przecie¿ mog³o byæ tak cudownie...
Jednak wszelkie "gdybanie" na temat mo¿liwoci unikniêcia rewolucji padziernikowej, po³¹czone ze
wizjami (jak w biografii Lenina pióra Conquesta)
szczêcia Rosji koñcz¹cej zwyciêsko I wojnê wiatow¹
i unikaj¹cej wojny domowej, wizjami demokratycznej
Rosji prowadzonej przez Kiereñskiego, dowodzi nie
tylko ca³kowicie ahistorycznego podejcia do
wydarzeñ historycznych, ale i braku znajomoci podstawowych faktów z roku 1917.
Rz¹d Tymczasowy prowadzi³ bowiem dalej nieudolnie imperialistyczn¹ wojnê i nie zdo³a³ rozwi¹zaæ
podstawowych problemów spo³eczno - gospodar-

Antykobiecy Giertych

Przeniemy bezrobocie do domów, kobiety mog¹
pracowaæ w domach. Wtedy rodziæ siê bêdzie
wiêcej dzieci. Moim zadaniem jako prezydenta
bêdzie broniæ obywateli przed rz¹dem polskim,
¿eby nie dzia³a im siê krzywda. Prêdzej zrezygnujê
z urzêdu, ni¿ podpiszê ustawê zezwalaj¹c¹ na
aborcjê, eutanazjê b¹d ma³¿eñstwa homoseksualne - przekonywa³ Maciej Giertych.
gazeta.pl 23.01 Na zjedzie pomosrkeij LPR w
Gdañsku.

M³odzie¿ Endecka

Od poniedzia³ku bia³ostocka M³odzie¿ Wszechpolska rozpoczyna akcjê pod has³em "Swój do swego
po swoje". Chce zachêciæ klientów do kupowania
tylko polskich produktów.
gazeta.pl 10.12.04 W Bia³ymstoku liczne s¹
mniejszoci bia³oruska i tatarska. Akcja ta
przypomina akcje anty¿ydowskie przedwojennej endecji.

Polski cud gospodarczy

Blisko 5 milionów Polaków ¿yje w skrajnym ubóstwie - wynika z najnowszego, zatrwa¿aj¹cego
raportu G³ównego Urzêdu Statystycznego. 4osobowa rodzina znajduj¹ca siê w takim po³o¿eniu
ma na swoje miesiêczne utrzymanie mniej ni¿ 960
z³, czyli najwy¿ej 8 z³ dziennie na osobê - pisze
"Dziennik Polski".
PAP 31.01.05

Komornik w szpitalu

Komornik zablokowa³ konta szpitala im. niadeckiego w Katowicach. 150 pracowników nie dosta³o
wyp³aty
Atmosfera w szpitalu jest nerwowa. Pracownicy od trzech lat dostaj¹ pensje w dwóch ratach i
zawsze z miesiêcznym opónieniem. 10 lutego
okaza³o siê, ¿e wyp³at nie ma wcale.
Gazeta Wyborcza 14.02.05

Gen. Korni³ow, sierpieñ 1917 r. Gdyby on wygra³,
s³owo faszyzm by³oby rosyjskim s³owem

czych, przede wszystkim za nie przeprowadzi³
reformy rolnej. Zaostrzaj¹cy siê kryzys wojenny i
gospodarczy popycha³ Rosjê ku kolejnym wstrz¹som.
Jesieni¹ roku 1917 Kiereñski utraci³ poparcie zarówno
rad - gdzie wiêkszoæ zdobywali bolszewicy (ku
którym przesunê³a siê te¿ lewica eserowców), jak i
obozu zachowawczego. wiadczy o tym postawa
kadetów (liberalnej prawicy) przed i w okresie puczu
Korni³owa: zadeklarowane przez nich oficjalne poparcie dla rz¹dów "silnej rêki". Sytuacja polityczna skrajnie
siê polaryzowa³a. Na jednym biegunie znalaz³ siê obóz
rosyjskiej reakcji z Korni³owem i Krasnowem (dawnymi
carskimi genera³ami), na drugim bolszewicy. Porodku
pozostawa³ coraz s³abszy Kiereñski.
Do walki o w³adzê miêdzy skrajnymi si³ami
politycznymi w Rosji musia³o dojæ prêdzej lub
póniej. I dosz³o jeszcze w chwili rz¹dów
Kiereñskiego. Korni³ow uderzy³ pierwszy, lecz le
obliczy³ si³y i poniós³ ca³kowite fiasko. Klêska
Korni³owa nie wynika³a jednak z si³y Rz¹du Tymczasowego,
lecz
z
poparcia,
jakiego
Kiereñskiemu udzielili bolszewicy. By³o to w³aciwie starcie stoczone przez skrajn¹ prawicê i
skrajn¹ lewicê ponad g³ow¹ Kiereñskiego.
Bolszewicy lepiej przygotowali swój atak i
rady robotnicze i ¿o³nierskie - forma oddolnej
demokracji polegaj¹cej na wyborach przedstawicieli w zak³adach i koszarach - zdoby³y w³adzê w
kraju. O ca³kowitym braku poparcia dla
Kiereñskiego wiadczy najlepiej opór stawiany
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przez elitarne oddzia³y broni¹ce Pa³acu Zimowego.
Przy 2.700 obroñców i 20 tysi¹cach atakuj¹cych pad³o
tylko
6
zabitych
[Encyklopedia
rewolucji
padziernikowej, Warszawa 1977]. W chaosie tych
wydarzeñ obalony premier usi³owa³ szukaæ poparcia w
obozie reakcji, u Krasnowa. Dowodzi³o to nie tylko
ca³kowitej s³aboci Rz¹du Tymczasowego, ale i
wskazywa³o, kto naprawdê by³ alternatyw¹ dla rz¹dów
bolszewickich.
O tym, ¿e jesieni¹ roku 1917 w Rosji dosz³o skrajnego polaryzowania siê sytuacji politycznej wiadcz¹
nie tylko wydarzenia w Piotrogrodzie, ale i sytuacja w
Moskwie. W moskiewskich wyborach municypalnych w
czerwcu 1917 roku eserowcy i mienszewicy otrzymali
ponad 451 tys. g³osów, kadeci 109 tys., a bolszewicy
74 tys. Jednak w listopadowych wyborach do konstytuanty bolszewicy zdobyli ponad 366 tys. g³osów, kadeci
264 tys., a eserowcy i mienszewicy (prowojenni socjaldemokraci) zaledwie 84 tys. [Serge, Year One of the
russian revolution, London 1992].
Tak¿e na prowincji pozycja eserowców szybko
s³ab³a. Wielkie poparcie w wyborach do konstytuanty
nie przek³ada³o siê wcale na realn¹ popularnoæ
eserów. Wiele te¿ mówi¹ wyniki Drugiego Ogólnorosyjskiego Zjazdy Rad Delegatów Ch³opskich z
grudnia 1917 roku. Na 790 delegatów tylko 305
stanowili centrowi i prawicowi eserowcy, wspó³pracuj¹cy w tym czasie z bolszewikami lewicowi eserowcy
mieli a¿ 350 delegatów, a sami bolszewicy 91 [Encyklopedia...].
Kolejnym przyk³adem utraty popularnoci przez
eserowców jest doæ ¿a³osna próba formowania armii
przez Komucz (Komitet Cz³onków Zgromadzenia Ustawodawczego). Mimo wzglêdnego spokoju, jak¹ dawa³a
eserowcom obecnoæ korpusu czechos³owackiego,
uda³o siê im sformowaæ si³y zbrojne licz¹ce niespe³na
20 tys. ludzi, w tym tylko 5 - 6 tys. ochotników. Dla
porównania: we wrzeniu roku 1918 Armia Czerwona
liczy³a ju¿ 550 tys. ludzi, w tym prawdopodobnie
znacznie ponad 200 tys. ochotników [Sowietskaja
istriczieskaja encik³apiedia, Moskwa 1965]. Komucz
równie¿ nie okaza³ siê wiêc alternatyw¹ dla bolszewików. Tak jak Krasnow zaj¹³ miejsce
Kiereñskiego, tak wszelki lad po "demokratycznym"
Komitecie Cz³onków Zgromadzenia Ustawodawczego
zatar³ ostatecznie Ko³czak, prawdziwa alternatywa dla
czerwonej Rosji.
Upadek rz¹du Kiereñskiego w listopadzie roku
1917 i za³amanie siê popularnoci eserowców w roku
1918 nie by³y przypadkowe. Rozwijaj¹ca siê rewolucja
rosyjska wymaga³a radykalizacji dzia³añ rz¹du, a s³aby
i zdezorientowany Kiereñski potrafi³ tylko czekaæ na
konstytuantê. O ten legalizm nie troszczy³ siê jednak
obóz rosyjskiej reakcji z Korni³owem i "demokratycznymi" kadetami. Prawicowa dyktatura, maj¹ca poparcie
nawet dotychczasowych "libera³ów", by³a w tym okresie realnym zagro¿eniem dla spo³eczeñstwa
rosyjskiego. I w tym kontekcie oceniaæ trzeba przejêcie w³adzy w Rosji przez bolszewików.
Andrzej Witkowicz

Piotrogród, czerwiec 1917 r.
Jedno z hase³ na transparencie - Ca³a w³adza w rêce rad

Strajki* Protesty* Strajki* Protesty*

S³u¿ba zdrowia

jkuj¹cy protestuj¹ równie¿ przeciw
nowej, katastrofalnej ustawie o pomocy
publicznej i restrukturyzacji ZOZ.
Ustawa ta zak³ada rejestrowanie
placówek s³u¿by zdrowia jako podmiotów kodeksu handlowego. Otwiera
to na ocie¿ drzwi dla prywatyzacji - dla
prowadzenia szpitali, przychodni i
innych zak³adów ochrony zdrowia
wed³ug kryteriów zyskownoci a nie
potrzeb zdrowotnych spo³eczeñstwa.
Jak powiedzia³ zwi¹zkowiec z Solidarnoci na manifestacji przed Sejmem
w dniu 20 stycznia: "Ta ustawa jest z³a.
Nie rozwi¹zuje problemów s³u¿by
zdrowia, która ma 7 miliardów d³ugów.
Nie ma zapisu o anulowaniu d³ugów.
Protestujemy przeciw prywatyzacji, do
której ustawa doprowadzi. Wed³ug niej
mo¿na bêdzie zarejestrowaæ szpitale
jako komercyjne przedsiêbiorstwa.
Doprowadzi to do upad³oci wiele szpitali. Dla ogó³u ludzi, którzy nie maj¹
pieniêdzy, dla ludzi biednych, s³u¿ba
zdrowia nie bêdzie dostêpna."
Klasa biznesmenów, prezesów
wielkich korporacji i ich przyjaciele w
rz¹dach widz¹ s³u¿bê zdrowia jako

Komornicy precz ze szpitali!
Rozszerzaj¹ siê protesty pracowników s³u¿by zdrowia. W Starachowicach trwa g³odówka. 10 tysiêcy
mieszkañców Starachowic podpisa³o siê pod pismem popieraj¹cym
protest pracowników lecznicy. Starachowicki szpital jest zad³u¿ony na
oko³o 40 mln z³. Komornik zaj¹³ w
placówce sprzêt o wartoci 8 mln z³.
Bardziej absurdaln¹ sytuacjê trudno
siê wyobraziæ.
S³u¿ba zdrowia ma oferowaæ us³ugi
medyczne mieszkañcom, którzy za te
us³ugi zap³acili poprzez ZUS i podatki.
Nie dostaje ona wystarczaj¹cych funduszy od pañstwa na zaspokojenie
potrzeb pacjentów. Z tego powodu ma
d³ugi. Wkracza pañstwowy komornik i
zajmuje sprzêt szpitalny, w wyniku
czego szpital nie bêdzie w stanie wiadczyæ swoich us³ug!
W dodatku od 5 lutego wesz³y w
¿yciu nowe przepisy kodeksu postêpowania cywilnego, które pozwalaj¹ na

zajêcie przez komornika równie¿ rodków na koncie szpitalnym przeznaczonych na pensje pracowników! Pracownicy bêd¹ mogli ubiegaæ siê tylko o
trzymiesiêczn¹ wyp³atê minimalnego
wynagrodzenia za pracê wy³¹cznie za
zezwoleniem
s¹du.
W
wyniku
wiadomej polityki rz¹du polegaj¹cej na
dewastacji publicznej s³u¿by zdrowia
mo¿e dojæ do sytuacji, ¿e pracownicy
nie otrzymaj¹ ¿adnego wynagrodzenia.
W chwili pisania tego artyku³u (12
lutego) zapowiedziano protesty równie¿
w szpitalach lubelskich, dolnol¹skich i
³ódzkich. W Skar¿ysku-Kamiennej pracownicy szpitala prowadz¹ strajk okupacyjny. Strajk g³odowy rozpoczê³o
równie¿
szecioro
zwi¹zkowców
zwi¹zanych z Sekretariatem Ochrony
Zdrowia NSZZ "Solidarnoæ" i Sekcj¹
Krajow¹ S³u¿by Zdrowia NSZZ Solidarnoæ.
W dodatku do sprzeciwu wobec
nowych przepisów kpc, g³oduj¹cy i stra-

Tylko strajk!
TELEKOMUNIKACJA POLSKA

Pod koniec stycznia ok. 3000 pracowników Telekomunikacji
Polskiej S.A demonstrowa³o w Warszawie pod ambasad¹
francusk¹ i siedzib¹ spó³ki. Protestowali przeciw
zapowiedzianym zwolnieniom ok. 4000 zatrudnionych w
ramach "oszczêdnoci" i sp³aty zad³u¿enia g³ównego w³aciciela (47,5% akcji) spó³ki - pañstwowej firmy France Telecom.
Protestuj¹cy zwi¹zkowcy skandowali: "France Telecom d³ugi
ma, z pracy lecê ja"; "Stop zwolnieniom w Telekomunikacji";
"Doæ wyrzucania ludzi na bruk"; "¯¹damy wstrzymania
masowych zwolnieñ w TP S.A.", "Zamiast rozwoju TP S.A. - zwolnienia", "Zwolniæ zarz¹d! Prezes do nas!" France Telecom kupi³
swoje akcje w TP S.A. z pomoc¹ Jana Kulczyka, który, jak wiadomo, mia³ dobre kontakty z rz¹dem.
O procesie prywatyzacji TP S.A. mo¿na czytaæ w raporcie
NIK:
"Kontrola wykaza³a te¿ szereg nieprawid³owoci, w tym niektóre
budz¹ce pos¹dzenia o korupcjê, dzia³añ Spó³ki o charakterze monopolistycznym oraz drastyczny wzrost wynagrodzeñ kadry kierowniczej
TP S.A. w tym samym okresie w którym o blisko po³owê spad³ realny
zysk brutto Spó³ki. Powa¿ne zastrze¿enia budzi³ wybór firm doradczych, z których jedna uniemo¿liwi³a przeprowadzenie istotnych
aspektów kontroli."
"W l. 1995-99 nast¹pi³ drastyczny wzrost wynagrodzeñ kadry
kierowniczej TPSA. Tempo wzrostu p³ac by³o zró¿nicowane. Jak
wynika z ustaleñ kontroli - tym wy¿sze, im wy¿szy by³ szczebel
zarz¹dzania. rednia p³aca Cz³onka Zarz¹du wzros³a w tym czasie z 6,9 przeciêtnych p³ac w Spó³ce do 24,5 (za 9 mies. 1999 r.).
W tym samym czasie zysk brutto Spó³ki zmniejszy³ siê niemal o
po³owê."
Wed³ug zwi¹zkowców uczestnicz¹cych w demonstracji polityka wydawania du¿o pieniêdzy na firmy doradcze jest kontynuowana przez TP S.A. Za wysokie pensje kadr kierowniczych,
zad³u¿enie France Telecom i "hojnoæ" wobec firm konsultingowych maj¹ zap³aciæ swoimi miejscami pracy pracownicy.
W licie zwi¹zków skierowanym do ambasady francuskiej
czytamy: "W obliczu istniej¹cej w Polsce wysokiej stopy bezrobocia, wynosz¹cej niemal 20 procent oraz stale poszerzaj¹cego siê
krêgu osób ¿yj¹cych w ubóstwie i niedostatku, takie dzia³ania
musz¹ budziæ spo³eczny protest."
Trzeba zaostrzyæ ten protest. Bardzo popularny has³o na
demonstracji to: "Tylko strajk! Strajk! Tylko strajk!" Marek Kowalczyk, cz³onek Solidarnoci w Siedlcach powiedzia³ Pracowniczej
Demokracji: "Musi byæ strajk. Wiêkszoæ zwi¹zkowców zgadza
siê z tym."
Wród pracowników zapowiedziano referendum strajkowe w
sprawie strajku generalnego. Skuteczna obrona miejsc pracy
wymaga skutecznej formy walki - nale¿y wiêc powiedzieæ TAK w
referendum. W wielu bran¿ach dyskutuje siê o strajku i protestach. Najbardziej skuteczne by³oby skoordynowanie tych akcji:
kolejarzy, s³u¿by zdrowia, Telekomunikacji i innych grup w jednym
strajku generalnym przeciw zwolnieniom, ciêciom i prywatyzacji.

Podzielcie siê zyskiem ¿¹daj¹ górnicy!!!

W Katowicach w siedzibie Katowickiego
Holdingu Wêglowego górnicy z Solidarnoci
i Zwi¹zku Zawodowego Górników w Polsce
prowadz¹ okupacjê budynku. Protestuj¹cy
domagaj¹
siê
wyrównania
p³ac
w
poszczególnych kopalniach Holdingu oraz
podwy¿ki.
Holding zatrudnia obecnie oko³o 22 tysiêcy
osób. W ubieg³ym roku w zwi¹zku z wiatow¹
koniunktur¹ na wêgiel osi¹gn¹³ zysk w wysokoci 138 milionów z³otych.

Hutnicy broni¹ swojego zak³adu
- swoich miejsc pracy

Zwi¹zkowcy z Huty Szczecin s¹ oburzeni
postêpowaniem zarz¹du huty, któremu zarzucaj¹ dzia³anie maj¹ce na likwidacjê przedsiêbiorstwa. Huta ostatnio zmienia³a parê
razy w³acicieli, w koñcu trafi³a w rêce spó³ki
Malta Trading, która jest spó³k¹ córk¹ innej
firmy "Kronospan". Nowy w³aciciel wbrew
wczeniejszym
obietnicom
zarz¹du
zapowiedzia³ zwolnienia.
- Niezrozumia³e jest dla nas stanowisko
prezesa Leniaka, który niedawno zapewnia³, ¿e
bêdzie zwiêkszaæ zatrudnienie, bo jest tak
dobrze, a po zmianie w³aciciela nagle owiadczy³, ¿e bêdzie zwalnia³ - komentuje Bogus³aw
Terpi³owski, przewodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej
Komisji Zwi¹zkowej "Solidarnoæ 80".
Zwi¹zki za¿¹da³y od zarz¹du huty
wyjanienia sytuacji, w jakiej znajduje siê firma i
wycofania z zamiaru rozwi¹zywania umów o
pracê. Jeli ich ¿¹dania nie zostan¹ spe³nione
nie wykluczaj¹ strajku.

Bezsilna w³adza, bezw³adna
biurokracja - pracownicy sami
musz¹ walczyæ o swoje prawa

W Dêbicy trwa strajk okupacyjny w ch³odni
"Igloopol". W akcji bierze udzia³ oko³o 200
pracowników, którzy domagaj¹ siê niewyp³aconego od padziernika wynagrodzenia.
Sytuacja w "Igloopolu" by³a z³a ju¿ od
d³u¿szego czasu. W marcu ubieg³ego roku
zosta³a og³oszona upad³oæ zak³adu i wtedy pracownicy otrzymali zaleg³e wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych. Zak³ad pracowa³, ale firma mia³a
powa¿ne d³ugi, pracownicy nie dostawali wynagrodzenia od kilku miesiêcy, by³y tam ³amane

9

potencjaln¹ machinê do robienia zysku.
Jest to odzwierciedlone w strategicznych dokumentach Unii Europejskiej i wiatowej Organizacji Handlu
takich, jak np. Ogólna Umowa o Handlu w Us³ugach (GATS). Obroñcy prawa
do ochrony zdrowia dla wszystkich
maj¹, wiêc potê¿nych przeciwników.
Chc¹c z nimi wygraæ, trzeba zmobilizowaæ wszystkich pracowników i
potencjalnych pacjentów do ogólnopolskiego protestu, najlepiej ze strajkiem
generalnym jako punktem wyjcia.

prawa pracownicze. Zwi¹zkowcy wszczêli spór
zbiorowy z pracodawc¹, z³o¿yli skargê do Pañstwowej Inspekcji Pracy. W grudniu s¹d zmieni³
postêpowanie w stosunku do "Igloopolu" z
upad³ociowego na likwidacyjne, ale by³y w³aciciel zaskar¿y³ wyrok s¹du i w zwi¹zku z tym,
czekaj¹c na decyzjê s¹du, syndyk musia³ przerwaæ likwidacjê zak³adu. Wtedy biuro terenowe
GFS odmówi³o wyp³aty wiadczeñ dla pracowników.
W styczniu zdesperowani pracownicy podjêli
decyzjê o strajku. Utworzono Komitet Protestacyjny, w sk³ad którego weszli przedstawicieli
NSZZ "Solidarnoæ", "Solidarnoæ 80" i
zwi¹zków bran¿owych. Rozpoczêto strajk okupacyjny.
4 lutego odby³o siê w Warszawie spotkanie
Komitety Protestacyjnego, w którym uczestniczy³a v-ce premier Izabela Jaruga-Nowacka.
Pani minister zobowi¹za³a siê do powo³ania
zespo³u, który mia³by wyjaniæ zaistnia³¹ sytuacjê, wypracowaæ formy pomocy dla pracowników. Do tej pory nie wiadomo, czy taki zespó³ w
ogóle zosta³ powo³any, a przecie¿ strajkuj¹cy
pracownicy "Igloopolu" czekaj¹ na decyzje.

Protest w D¹browie Górniczej

"Czy jeste za czynn¹ akcj¹ protestacyjn¹ do
strajku w³¹cznie"- na takie pytanie
odpowiada³y salowe ze szpitala w D¹browie
Górniczej.
Referendum strajkowe zosta³o og³oszone w
zwi¹zku z konfliktem, który trwa w spó³ce
"Aspen" od kilku miesiêcy. Spó³ka ta przejê³a
blisko 100 pracowników szpitala i wkrótce potem
wypowiedzia³a im dotychczasowe warunki umów
o pracê w zakresie wynagrodzeñ i czasu pracy.
Zwi¹zkowcy skierowali sprawê do prokuratury, a
tak¿e do s¹du pracy, nieprawid³owoci
potwierdzi³a te¿ kontrola Pañstwowej Inspekcji
Pracy. W protecie przeciwko postêpowaniu pracodawcy zwi¹zkowcy z "S" dwukrotnie organizowali pikiety przed siedzib¹ szpitala.
"Solidarnoæ" szpitala wystosowa³a apel do
pracowników placówki i mieszkañców D¹browy
Górniczej o poparcie ewentualnego protestu. "W
obliczu dzikiej prywatyzacji, szybkiego i ³atwego
zysku dla firm prywatnych, przyk³ad salowych
mo¿e byæ kierunkiem do podobnych dzia³añ dla
zarz¹dzaj¹cych placówkami s³u¿by zdrowia
wobec innych grup zawodowych" - ostrzegaj¹
autorzy ulotki pracowników szpitala.

Str. 9: Joanna Puszwacka,
Ellisiv Rognlien

Solidarnoæ z Afryk¹
20. rocznica koncertu Live Aid

Pod koniec grudnia po³udniowa Azja
zosta³a nawiedzona przez olbrzymi¹
klêskê ¿ywio³ow¹- tsunami. Mordercza fala zabi³a ponad 300 tysiêcy
ludzi. Ca³y wiat prze¿y³ szok. Natychmiast zaczê³a nap³ywaæ pomoc
humanitarna, choæ niektóre pañstwa
robi³y to z wielkimi oparami (patrz:
Stany Zjednoczone).
Pieni¹dze nap³ynê³y nie tylko od
rz¹dów pañstw, lecz tak¿e od organizacji pozarz¹dowych i zwyk³ych ludzi.
Media czêsto wspomina³y o gecie
wielu hollywoodzkich aktorów, którzy
chêtnie przeznaczali dolary na ten
szczytny cel. Mniejsz¹ wagê przywi¹zywano jednak do imprez muzycznych, w których przecie¿ brali udzia³
nie tylko znakomici muzycy ( w styczniu
na charytatywnym koncercie w Cardiff
wyst¹pili miêdzy innymi U2 i Coldplay ),
ale tak¿e tysi¹ce ludzi, którzy przyszli
na spektakl muzyczny, by doskonale
bawiæ siê i jednoczenie wspomóc cierpi¹cych w Azji. Takie imprezy sprawiaj¹, i¿ s³uchacze s¹ bardziej wiadomi,
muzyka ³¹czy poszkodowanych i
pomagaj¹cych.
Tak w³anie rozumowa³ irlandzki
muzyk Bob Geldof organizuj¹c wielkie
koncerty Live Aid w lipcu 1985 roku.
Geldof chcia³ zwróciæ uwagê opinii pub-

kontynentem. Omijaj¹c zimnowojenne
uk³ady Bob Geldof zorganizowa³ niezapomniane koncerty, w których wyst¹pi³y
dziesi¹tki ówczesnych gwiazd muzyki
pop takich jak Elton John, Phil Collins
czy Paul McCartney. Do historii przejdzie koncert zespo³u Queen na Wembley, który zosta³ uznany przez samych
muzyków za ich najlepszy wystêp.
W tym roku mija dwudziestolecie
Live Aid. Mimo, i¿ run¹³ mur berliñski,
wiat nadal pozostaje podzielony, a
akcje na miarê koncertów z Filadelfii i
Londynu raczej siê nie zdarzaj¹.
Telewizja (czyli reklamodawcy) raczej
pragnie pokazywaæ igrzyska olimpijskie
lub operê mydlan¹, ale jak na z³oæ
ludzie organizuj¹ siê oddolnie, tak jak w
Porto Alegre w tym roku. "Pomoc", nie
tylko na ¿ywo jest ca³y czas aktualna!

licznej na problem g³odu w Etiopii - ju¿
samo logo tej akcji przedstawia³o gitarê
elektryczn¹ w kszta³cie kontynentu
afrykañskiego, ziemi zapomnianej
przez Zachód. Do dzi zreszt¹ Afryka w
mediach ograniczana jest jedynie do
wojen domowych, biedy i AIDS!
Ale jak dosz³o do samej akcji Live
Aid? W grudniu 1984 roku Bob Geldof
zebra³ znanych muzyków, by nagraæ
piosenkê wi¹teczn¹ - "Do They Know
It's Christmas" ("Czy oni wiedz¹,
¿e s¹ wiêta"). Singiel odniós³
wielki sukces, plasuj¹c siê na
pierwszych miejscach list przebojów. Sukces ten ca³kowicie
wykorzysta³ Geldof organizuj¹c
dwa wielkie koncerty odbywaj¹ce siê w tym samym czasie
(13 lipca 1985 roku) w Londynie
na stadionie Wembley i w
Filadelfii
na
stadionie
Kennedy'ego. Poprzez transmisjê telewizyjn¹ to niezwyk³e
wydarzenie mogli zobaczyæ
ludzie w 152 krajach (równie¿ w

jaruzelskiej Polsce!). By³ to niew¹tpliwie prze³om, wczeniej nie odby³ siê
koncert na tak¹ skalê. To w³anie
uczestnicy tych dwóch wielkich koncertów stworzyli niesamowity klimat
solidarnoci z cierpi¹cymi g³ód w
Afryce. Choæ akcja ta mia³a jedynie
dorany charakter, dziêki wystêpuj¹cym muzykom uda³o siê zebraæ 170
milionów dolarów, które zosta³y od razu
wydane na pomoc cierpi¹cym, g³ównie
w Etiopii. Od razu nasuwa siê
myl, ¿e to jedynie u³amek tego
co Etiopia winna by³a zachodnim bankom. Problem g³odu
oczywicie nie zosta³ rozwi¹zany, bo rozwi¹zaæ go nie mog³a
nawet najwiêksza akcja charytatywna. Zebrane pieni¹dze by³y
mieszne choæby w porównaniu
z wydatkami zbrojeniowymi czasów
Zimnej
Wojny
(czy
dzisiejszym bud¿etem militarnym USA). Jednak¿e akcja
Live Aid spowodowa³a, ¿e Afryka nie by³a ju¿ anonimowym

24.000
tyle ludzi umiera
codziennie na
wiecie wskutek
g³odu

Pod koniec zesz³ego roku ukaza³
siê zestaw 4 p³yt DVD dokumentuj¹cych Live Aid. Jest to niesamowita gratka dla fanów muzyki, gdy¿ wczeniej
wystêpy z lipca 1985 roku nie zosta³y
oficjalnie wydane. Wydawnictwo zawiera równie¿ dokument ukazuj¹cy
pracê nad ca³ym przedsiêwziêciem
Live Aid.
Maciej Bancarzewski

$12.000

MUZYKA PRZECIWKO WOJNIE

Antywojenne CD (2 p³yty) z nastêpuj¹cymi artystami:
* Ani Difranco* Public Enemy* Midnight Oil* Coldcut * Sia
* DJ DisOrientalist * Ginger Tom * Seize The Day
*Fun<da>mental * The Unpeople (John Pilger remix)
* Crass * Slovo * The Mark of Cain * Change * Billy Bragg
* Massive Attack * Ms Dynamite * GM BAbyz * Roots Manuva
* Chumbawamba * Alabama 3 * Laszlo Beckett * Torben & Joe
* Gurlifiend * Tariq Ali (Asian Dub Foundation remix)
* Persian Carpets * Mud Family * John Lester
* Pok & the Spacegoats * Nitin Sawhney* Bindi Blacher
TYLKO 30 Z£ - DOCHÓD PRZEZNACZONY
NA RUCH ANTYWOJENNY
Kontakt: Inicjatywa STOP wojnie - stopwojnie@go2.pl
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co sekundê. Tyle liczy³
bud¿et wojskowy USA
w 2004 r. - ca³y bud¿et
wojskowy liczy³
$400 mld

Chcesz wspó³pracowaæ z nami?

Pracownicza Demokracja organizuje siê w lokalnych grupach, które regularnie siê spotykaj¹. W spotkaniach tych uczestnicz¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ w swoim miecie, szkole, uczelni czy miejscu pracy. Odbywaj¹ siê na nich dyskusje o ró¿nych aspektach antykapitalizmu.
Organizujemy te¿ wiêksze spotkania publiczne pt. Forum Antykapitalistcyzne. Wszystkie
nasze spotkania s¹ otwarte. Aby spotkaæ siê z nami, zadzwoñ pod numer telefoniczny podany
pod miastem najbli¿ej Twojego miejsca zamieszkania.

FORA ANTYKAPITALISTYCZNE w najbli¿szym czasie:
Warszawa 22 lutego, godz. 18.30, Klub Le Madame, ul. Kola 12.
Szczecin 3 marca, info pod tel. 0503 683 207

Telefoniczny
kontakt w miastach

Warszawa
Uniwersytet:
0600 017220 (Asia)

Warszawa
Centrum:
Szczecin:

Sprzeda¿ gazety: rody,
godz. 15.00, "Grzybek" (ko³o Bramy Portowej)

0503 683 207 (Kuba)
e-mail: practroj@yahoo.com

Gdañsk

e-mail: pd-gdansk@o2.pl

Toruñ:

0501 415 018 (Maciek)

Olsztyn:

0502 163 922 (Kamil)

Lublin:

0507 744 420 (Anka)

Kraków:

648 50 45 (Andrzej)

Ostro³êka:

witkam5@wp.pl (Witek)

P³ock:

0694 601917 (Przemek)

Poznañ:

0602 308 355 (Gosia)

£ód:

0607 792 946 (Micha³)

Bia³ystok:

0501 541 731 (Marcin)

Kielce:

0604 49 73 30 (Micha³)

Sprzeda¿ gazety: czwartki, godz. 12.30 G³ówna Brama
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmiecie.
Spotkania we wtorki godz. 18.30, Klub Le Madame,
ul. Kola 12 (Nowe Miasto)
Sprzeda¿ gazety: soboty, godz. 13.00, Metro Centrum,
na du¿ym placu.
Spotkania we wtorki godz. 18.30, Klub Le Madame,
ul. Kola 12 (Nowe Miasto)

0697 108 550

Gdynia

Informacja o lokalnym dzia³aniu
Pracowniczej Demokracji

Sprzeda¿ gazety: co tydzieñ przy Neptunie w Gdañsku.
Wiêcej info: practroj@yahoo.com
Sprzeda¿ gazety: co tydzieñ przy Neptunie.
Wiêcej info: pd-gdansk@o2.pl
Sprzeda¿ gazety:
Plac Teatralny, rody godz. 12.00
Gazeta:
Warmiñska Biblioteka Wolnociowa
Grunwaldzka 23A
Gazeta/kontakt: telefonicznie

Kim Jestemy

Antykapitalizm
¯yjemy w wiatowym systemie kapitalistycznym. Kapitalizm
to system wyzysku, kryzysów i wojen w którym produkcja
zale¿y od konkurencyjnej walki o zysk a nie od ludzkich
potrzeb. Choæ to pracownicy tworz¹ spo³eczne bogactwo, nie
maj¹ oni ¿adnej kontroli nad produkcj¹ i dystrybucj¹ dóbr. W
pogoni za coraz wiêkszym zyskiem globalny kapitalizm,
uprawiany przez wsparte potêg¹ najsilniejszych i najbogatszych pañstw wiata korporacje, prowadzi do postêpuj¹cego
rozwarstwienia dochodów. Rosn¹ obszary nêdzy na wiecie,
przy jednoczesnym bogaceniu siê korporacji i znikomej
mniejszoci, kosztem bezwzglêdnej degradacji rodowiska
spo³ecznego i przyrodniczego.
Nie jest mo¿liwe stworzenie kapitalizmu z ludzk¹ twarz¹
poprzez parlamentarne reformy systemu. Kapitalizm musi
zostaæ obalony i zast¹piony innym sposobem organizowania
siê ludzkoci. Jestemy za stworzeniem spo³eczeñstwa, w
którym wiêkszoæ ludzi (a nie korporacje i banki oraz rz¹dy
us³u¿ne wobec tych instytucji) bêdzie decydowaæ o gospodarce, polityce i swoim otoczeniu. Spo³eczeñstwa bez nêdzy
i bezrobocia, gdzie gospodarka nie bêdzie s³u¿yæ gigantycznym zyskom niewielkiej grupy, lecz zaspokojeniu potrzeb
wszystkich. Aby osi¹gn¹æ tak¹ demokracjê potrzebna jest
pracownicza kontrola nad fabrykami, biurami i innymi
miejscami pracy.

Najszersza demokracja
System taki nazywamy pracownicz¹ demokracj¹ lub socjalizmem oddolnym. Nie ma on nic wspólnego z re¿imami
dawnego Bloku Wschodniego, które byly tylko inn¹ form¹
kapitalizmu - biurokratycznym kapitalizmem pañstwowym.
Demokracja parlamentarna jest niewystarczaj¹ca i
uboga. Obecna demokracja ma charakter pozorny - o
kierunkach polityki i tak decyduj¹ interesy najbogatszych.
Dzisiejsze struktury parlamentu, wojska, policji, s¹downictwa
i aparatu zarz¹dzania nie mog¹ byæ przejête i wykorzystywane przez pracowników. Prawdziwa demokracja musi
opieraæ siê na pracowniczych komitetach delegatów, jakie
wiele razy powstawa³y w historii, m.in. Miêdzyzak³adowe
Komitety Strajkowe w okresie pierwszej Solidarnoci lub
rady robotnicze podczas rewolucji w 1905 r. i 1917 r. Istotnymi zasadami takiej oddolnej demokracji musz¹ byæ rednia
p³aca pracownicza dla wybranych przedstawicieli oraz mo¿liwoæ ich natychmiastowego odwo³ania. Do takich komitetów
przy³¹cz¹ siê równie¿ inne grupy spo³eczne, np. rolnicy, studenci, emeryci.
Solidarnoæ miêdzynarodowa
Kapitalizm jest systemem globalnym i mo¿na z nim wygraæ
tylko w skali wiata. Dlatego istotnym elementem naszego
dzia³ania jest solidarnoæ miêdzynarodowa. Przeciwstawiamy siê wszystkiemu, co dzieli i obraca zwyk³ych ludzi jednego kraju przeciwko drugim. Walczymy z rasizmem i
nacjonalizmem. Przeciwstawiamy siê militarnej, politycznej i
gospodarczej dominacji najpotê¿niejszych pañstw nad
wiatem, czyli imperializmowi. Popieramy wszystkie rzeczywiste ruchy narodowowyzwoleñcze.

Gazeta,spotkania/kontakt: telefonicznie
spotkania co weekend
Gazeta/kontakt: przez e-mail
Gazeta/kontakt: telefonicznie

Przeciw podzia³om
Popieramy prawo do obrony dla wszystkich uciskanych
mniejszoci. Walczymy przeciwko kontroli imigracji.
Jestemy za wieckim charakterem szkolnictwa i ca³kowitym
oddzieleniem Kocio³a od pañstwa. Jestemy za pe³n¹
spo³eczn¹, ekonomiczn¹ i polityczn¹ emancypacj¹ kobiet.
Walczymy przeciwko wszystkim formom dyskryminacji
homoseksualistów.

Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie
Gazeta/kontakt: telefonicznie

Prenumerata

Pracowniczej Demokracji
15 z³. (1 rok /11 nr.)

Zamów prenumeratê gazety dla swojej zak³adowej organizacji zwi¹zkowej

Przelij 15 z³ przekazem pocztowym na nasz adres
(PO BOX 12, 01-900 W-wa 118)

Pracownicza Demokracja
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Organizacja
Obalenie kapitalizmu i utworzenie wobec niego alternatywy
musi byæ dzie³em milionów. W ruchu oporu przeciw panuj¹cym chcemy organizowaæ polityczny kierunek wskazuj¹cy na
potrzebê zniesienia kapitalizmu i zast¹pienia go demokracj¹
pracowników. Taka polityka musi byæ oparta na masowym
dzia³aniu, na codziennych politycznych i ekonomicznych
walkach.
Dzia³amy wewn¹trz ruchu pracowniczego, antykapitalistycznego i antywojennego. Uwa¿amy, ¿e zwi¹zki
zawodowe s¹ niezbêdne w walce o ekonomiczne i polityczne
prawa pracowników. Szeregowi zwi¹zkowcy musz¹ jednak
dzia³aæ wewn¹trz nich tak¿e niezale¿nie od liderów
zwi¹zkowych. Popieramy ka¿d¹ walkê i strajk pracuj¹cych,
ka¿d¹ kampaniê przeciw dyskryminacji i niesprawiedliwoci.
Przy³¹cz siê do nas! Dzia³aj razem z nami!

Pracownicza
Demokracja

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

Globalny protest
19 marca

WYCOFAÆ WOJSKA Z IRAKU
W dniach 19-20 marca odbêd¹
siê demonstracje przeciw
okupacji Iraku m.in.
w nastêpuj¹cych krajach:

Irak,
Palestyna,
Argentyna,
Brazylia, Indie,
USA, W³ochy,
Grecja, Irlandia,
Japonia,
Wlk. Brytania,
Turcja, Macedonia,
Cypr, Filipiny,
Australia,
Tajlandia,
RPA, Korea P³d.,
Sri Lanka,
Wêgry, Polska,
Kanada, Austria,
Meksyk,
Hiszpania,
Wenezuela,
Nowa Zelandia,
Holandia

PLAKATY, VLEPKI,
BAD¯ESY

Jeli chcesz przy³¹czyæ siê do organizowania demonstracji 19 marca i
zamówiæ plakaty, vlepki i bad¿esy,
mo¿esz skontaktowaæ siê z
Inicjatyw¹ Stop Wojnie:
stopwojnie@go2.pl,
tel. 0600 599 306
www.isw.w.pl

Cotygodniowa akcja zbierania podpisów przeciw okupacji Iraku: Warszawa, w ka¿d¹ sobotê od godz. 13 do
14.00 na placyku przed stacj¹ metra Centrum.
Podobne akcje maj¹ miejsce w innych miastach.

Wydarzenia antywojenne przed
demonstracj¹:
Warszawa 2 marca godz. 18.00:

Otwarte spotkanie
Irak: 2 lata okupacji - doæ krwi za ropê!
Klub Le Madame, ul. Kola 12 (Nowe Miasto).
Mówcy: prof. Maria Szyszkowska, Jane Hardy
ze Stop the War Coalition w Wlk. Brytanii i inni.
Wprowadzenie: Kazimiera Szczuka
Warszawa 10 marca:
Koncert antywojenny Make love, not war,
Klub Balsam.
Wiêcej info: stopwojnie@go2.pl

WARSZAWA
SOBOTA 19 MARCA
godz. 13.00

Pa³ac Kultury

(od str. ul. wiêtokrzyskiej)
Przemarsz pod Ambasadê USA
i Pa³ac Prezydencki

Organizowany jest transport z innych miast.

