Pracownicza Demokracja
Globalny kryzys 20 lat po 1989 r.

Jak stworzyć antykapitalistyczną alternatywę?
20 lat temu, transformacją nazwano
wzbogacenie się szefów i zwiększenie
obszaru nędzy. Od 1989 r. wszystkie rządy
kontynuują “dzieło transformacji”.
Dziś kapitalizm jest w głębokim kryzysie w
Polsce
i
na
świecie.
W
kwietniu
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozował, że Polska gospodarka skurczy się w tym
roku o 0,7 proc. Byłaby to pierwsza recesja w
Polsce od 1991 r.
Działania antykryzysowe rządu Tuska polegają głównie na wykorzystywaniu kryzysu gospodarczego do przeforsowania środków szkodliwych dla większości społeczeństwa. Tusk ma
ogłosić kolejne cięcia socjalne po wyborach - cięcia te zwiększą bezrobocie.
Skutki kryzysu możemy zwalczać tylko
wtedy, gdy walka stanie się polityczna - w tym
sensie, że zmusimy rząd do działania zgodnie z
wolą pracowników. Potrzebujemy politycznej
walki opartej o masowe akcje.
Dlatego naszym hasłem jest:
Okupacja zakładów przeciw zwolnieniom!
Trzeba też też walczyć o inne polityczne
priorytety. M. in.:
* o wyższe płace pracowników i mniejsze
zyski i dywidendy superbogatych.
* o wyższe państwowe wydatki na szkoły
i szpitale.
* o opodatkowanie bogatych – likwidację
ulg podatkowych dla bogatych przeprowadzonych w ostatnich latach.
* o wycofanie wojsk z Afganistanu

Wspierajmy kampanię Polskiej
Partii Pracy
Ktokolwiek kiedyś uczestniczył w kampanii
wyborczej wie, że reakcja zwykłych ludzi jest
często bardzo negatywna. Ludzie postrzegają
polityków jako cynicznych karierowiczów, których nie obchodzi los niezamożnej części społeczeństwa. I mają rację.
Ale polityka to coś więcej niż bzdurne argumenty w studiu telewizyjnym lub billboardy finansowane przez biznesmenów.
Polityka to nie tylko wybory. Według słynnego antykapitalisty Karola Marksa walka polityczna jest walką klasową.
Na konwencji wyborczej Polskiej Partii Pracy
w Katowicach (16 maja) Olivier Besancenot z
francuskiej Nowej Partii Antykapitalistycznej trafnie powiedział, że prezydent Francji Sarkozy
uznaje pojęcie walki klas - z tym, że Sarkozy
znajduje się na przeciwnej stronie.
Tak samo jest w Polsce. Tusk i Lech
Kaczyński prowadzą walkę klasową przeciwko
nam.
Wybory są częścią tej walki. Ważne jest, by
w czasach wyborów promować ideę polityki
opartej na walce przeciw wyzyskowi, przeciw
wojnie i o ludzkie społeczeństwo bez nędzy i
przemocy.
Polska Partia Pracy prowadzi jedyną kam-

panię, która twardo stoi po stronie pracowników
i niezamożnych.
Partia powstała na bazie członków WZZ
"Sierpień 80" i głosi antykapitalistyczny program.
Jak powiedział Besancenot na konwencji
PPP: "Mamy te same cele - chcemy, by to kapitaliści płacili za kryzys, który spowodowali".
Na początku maja, gdy członkowie WZZ
"Sierpień 80" okupowali biura poselskie
Platformy Obywatelskiej, lider związku Bogusław
Ziętek, inaczej niż politycy sejmowi, otwarcie
oświadczył, że akcje te stanowiły element kampanii wyborczej PPP. "Tak - to jest nasza kampania wyborcza i wykorzystujemy ten przedwyborczy okres, żeby mówić o naszych żądaniach. W
Polsce o pewnych sprawach po prostu nie da się
rozmawiać w innych okolicznościach", powiedział.
Pracownicza Demokracja nie należy do
struktur Polskiej Partii Pracy, ale rozumiemy, że
każdy głos oddany na PPP pomaga przesunąć
punkt ciężkości polskiej polityki w lewo, w kierunku zwykłych ludzi.
Ale oczywiście wybory to nie wszystko. Sieci
aktywistów, którzy współpracują podczas kampanii, mogą także współpracować wokół strajków i demonstracji.

ALTERNATYWA WOBEC
KAPITALIZMU

organizować politycznie. Potrzebujemy szerokiej
lewicy na lewo od SLD i jej klonów, która może
przyciągnąć zwolenników społecznej sprawiedliwości, nawetjeśli nie uważają się za ludzi lewicy.
Potrzebujemy także marksistowskiej organizacji socjalizmu oddolnego, która może wzmocnić taką lewicę. Trafne analizy i liczebny rozwój
takiej organizacji przyczyni się do wzmocnienia
wszelkich ruchów oporu przeciw skutkom systemu i znalezienia sposobu na jego obalenie.

1981- 1989 - 2009
Zachód i Solidarność
"Prezydent Reagan może potępiać wypadki w
Polsce, ale wielu amerykańskich bankierów
uważa, że autorytarne rządy typu radzieckiego
są najlepszą gwarancją odzyskania 1,3 mld
dolarów, które pożyczyli Polsce".
Wall Street Journal 21 grudnia, 1981

Kuroń przeprasza
Jacka Kuronia, który przeprosił za lata neoliberalnej polityki po 1989 roku: "Spieprzyłem to.
Bo jeśli mamy dobrze ponad połowę ludzi
żyjących na poziomie minimum socjalnego, a
15 proc. na poziomie minimum egzystencji, to
nasuwa się pytanie: Do czego ma być ta zaimprowizowana przez nas gospodarka? Bo
wiadomo już, że nie do tego, żeby zaspakajać
różne społeczne dążenia lub potrzeby"
(Przekrój, 20 kwietnia, 2003 r.).

Jedno jest pewne, rządzący chcą by zwykli
ludzie zapłacili koszty ich kryzysu
Obecny kryzys znajduje się teraz w tle Eksperci-ignoranci
wszystkich argumentów o społecznych prioryte- Przesłuchanie w Kongresie byłego szefa
Rezerwy Federalnej, Alana Greenspana
tach.
Niektórzy twierdzą, że wystarczy regulować (październik 2008 r.). Oto fragment: HENRY
system. Owszem, system potrzebuje regulacji, WAXMAN szef komisji: Czyli odkrył pan, że
lecz nie może być skutecznie regulowany - pana poglądy, ideologia okazały się błędne?
ponieważ ogromne zasoby w rękach bogatych Że nie sprawdzają się? GREENSPAN:
pozwalają im znaleźć sposoby na ominięcie Dokładnie tak. I to jest właśnie powód, że
byłem tak zdruzgotany. Bo przez 40 lat albo
wszystkich reguł.
dłużej byłem przekonany, że działają
Potrzebne są głębsze zmiany.
Podczas strajków i demonstracji przekony- wyjątkowo dobrze.
wanie do następujących żądań wzmocni protesty i może doprowadzić do prawdziwych zmian. Stwierdzenie Leszka Balcerowicza 22 wrześPolityczna ingerencja już istnieje - z tym, że nia 2008 r. - "Nie mamy kryzysu wolnego
na korzyść bogatych. Żądamy politycznej inge- rynku, nie mamy kryzysu
rencji na korzyść pracowników, emerytów i nie- kapitalizmu".[!]
zamożnych ludzi w ogóle.
Mówimy nie nacjonalizacji w interesie wiel- KAPITALIZM NIE DZIAŁA kich korporacji - żądamy nacjonalizacji bez
DZIAŁAJ Z NAMI
odszkodowań wszystkich instytucji finansowych
oraz korporacji, które chcą zwalniać swoich pracowników.
Żądamy świadomego, społecznego planowania i demokratycznych decyzji o priorytetach
gospodarczych zamiast chaosu rynku.
Dążymy do jak największej demokracji w
miejscach pracy, by podważyć i w końcu obalić
Pracownicza Demokracja jest organizacją
dyktaturę szefów.
aktywistów, którzy dązą do zastąpienia systemu
By osiągnąć te cele trzeba się organizować opartego na pogoni za zyskiem społeczeństwem
z podobnie myślącymi ludźmi - czyli trzeba się
autentycznie demokratycznym

Artykuły o kryzysie kapitalizmu: pracowniczademokracja.org
Chcesz więcej info? Skontaktuj się z nami: pracdem@go2.pl

WSTĄP DO PRACOWNICZEJ DEMOKRACJI!
Kontakt: PO BOX 12, 01-900 W-wa 118, pracdem@go2.pl

