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Pytasz dlaczego nie ide ̨ na wybory?
Zacznijmy od tego, że system polityczny w którym żyjemy, określanymia-

nem demokracji, z demokracja ̨ nie ma wiele wspólnego. Demokracja ozna-
cza rzad̨y ludu, obecnie mamy rzad̨y nad ludem garstki osób które w swoim
mniemaniu zdolne sa ̨do podejmowania wszystkich, nawet najbardziej istot-
nych decyzji.

Co masz na myśli?
Zapomnij przez chwile ̨ o tym do czego sie ̨ przyzwyczaiłeś i do czego przy-

gotowali cie ̨ w szkole oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Otóż: państwa, sojusze, pakty i koalicje zawiaz̨ywane przez polityków w Eu-
ropie sa ̨ jak bańka mydlana, krucha na każdy dotyk. Bańka która powstała
dziek̨i nam, naiwnym praworzad̨nym wyborcom, dajac̨ym mandat tym sa-
mym politykom którzy nigdy nie działali w naszym interesie.

Co to znaczy czuła na każdy dotyk?
Głównie ekonomiczny, rozejrzyj sie ̨i zastanówod czego zależy stabilizacja

na Świecie? Nie mylisz sie,̨ od przepływu kapitału, realizacji polityki surow-
cowej, handlu i możliwości zbrojenia. To dominacja gospodarcza jest instu-
mentem służac̨ym sprawowaniu realnej kontroli nad państwami.

Przecież w takim razie nie mamy w tym żadnego udziału!
Niestety masz racje,̨ nie mamy żadnego i nigdy mieć nie bed̨ziemy. Wybie-

rajac̨ demokratycznie nawet najbardziej postep̨owych polityków, którzy w
swoich górnolotnych przemówieniach obiecuja ̨ złote góry, ulegamy mistyfi-
kacji wolności. Bo niestety tak samo jak od Ciebie, tak i od nich nic nie zależy.
Pozornie wszystko, faktycznie sa ̨marionetkami, sztafażami interesów tych,
którzy trzymaja ̨ kase.̨ Właścicieli korporacji.

Jak to? Przecież to politycy kontroluja ̨ władze ̨ i ustanawiaja ̨ prawa.
Szczególnie dziś, bardzo wyraźnie widać, że wszystko sie ̨ zmieniło, o si-

le nie decyduje już poziom uzbrojenia, choć ma spore znaczenie. Obecnie
karty rozdaja ̨finansiści i właściciele złóż surowcównaturalnych.Właściciele
multikorporacji, których stan posiadania czes̨to jest wielokrotniewyższy niż
niejednego państwa europejskiego. Pilnujac̨ własnych interesów sa ̨w stanie
kreować, powstrzymywać, modelować polityke ̨na poziomie centralnym, sa-
morzad̨owym i ponadnarodowym. Sprawdź ile tak naprawde ̨jest koncernów
posiadajac̨ych swoich lobbystów, czyje potrzeby sa ̨realizowane i kto na tym
zarabia. Nie trzeba daleko szukać przykładów, aby rozszyfrować mechani-
zmy zawłaszczania i ekspansywnej polityki dużychmied̨zynarodowych firm.
Choć by JeronimoMartins –właściciel dyskontówBiedronka, kontrolujac̨ych
80% sprzedaży w tym segmencie. Portugalska firma posiada jednocześnie
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udziały w Eurocash, z którego nota bene wyrosła. Poziom uzależnienia pro-
ducentów żywności jest na niebagatelnym poziomie. Obecnie rodzina Dos
Santos jest w stanie decydować, nie tylko ile produkty spożywcze w Polsce
moga ̨ kosztować, ale ile zostanie wyprodukowanych. Lobbowanie Portugal-
czykównapoziomie centralnym i samorzad̨owymrównież jest bez preceden-
su. Lokalizacje w centrach miast, zmiany w planu zagospodarowania prze-
strzennego, tak aby upakować nowy sklep na dawnym placu zabaw sa ̨aż nad
to czytelne.

Jak to sie ̨ dzieje?
Gospodarka jest obecnie kontrolowana przez 1% populacji. 99% ludzi na

Świecie musi grać w gre ̨ stworzona ̨ tak, aby wierzac̨ w złudzenie niezależ-
ności i stabilizacji realizować cel nadrzed̨ny. Cel jakim jest jeszcze wiek̨sze
bogacenie sie ̨ elit. Bez dwóch zdań jest to niesprawiedliwe, nie musisz tłu-
mić oburzenia. Pracujac̨, uczestniczac̨ w politycznej grze wyborczej, jesteś
pokarmem, paliwem i krwia ̨ tego tworu, podobnie jak politycy, z ta ̨ różnica,̨
że oni za to dostaja ̨w miesiac̨ tyle, ile cała twoja rodzina nie zarobi w rok.

Kto w takim razie jest w stanie to zmienić? My! Przecież wciaż̨ żyjemy,
umiemy pracować i odpowiedzialnie myśleć. Wciaż̨ możemy liczyć na siebie.
To jest nasza siła, MY SAMI. Wychodzac̨ ponad konstrukcje ̨ proponowana ̨
przez polityków, bazujac̨ na samoorganizacji, wyrywajac̨ autonomie ̨ po ka-
wałku. Myślac̨ o naszych sas̨iadach, rolnikach uprawiajac̨ych ziemie,̨ robot-
nikach i nauczycielach, myślimy o tworzeniu oddolnego społeczeństwa, w
którym jesteśmy wolni od strachu, że za chwile ̨ ktoś nas kupi, sprzeda i wy-
rzuci na śmietnik. Odzyskujac̨ wartości zawłaszczone przez „świet̨ych med̨r-
ców”, organizujac̨ sie,̨ zamiast wierzyć w obietnice wyborcze, stymulujemy
swój rozwój, przejmujemy kontrole ̨ nad praca ̨ i własnym życiem.

To jest właśnie anarchizm. Nie głosuje,̨ ale każdego dnia dokonuje ̨ wybo-
rów, wybieram Ciebie!

3


