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W Stanach Zjednoczonych liberalna opozycja wobec Donalda Trumpa, skupiła sie ̨w du-
żej mierze na krytyce jego działań w sprawie pandemii COVID-19. Miliony ludzi zarzuciły
mu, że nie zrobił on wystarczajac̨o dużo, by powstrzymać rozwój wirusa. W Europie rza-̨
dy wiek̨szości państw zdecydowały sie ̨ na wiec̨ej przeciwdziałań, lecz ich zaangażowanie
spowodowało wśród ludzi niepokój wynikajac̨y z innego powodu.

Wiek̨szość interwencji aparatów państwowych skupiła sie ̨ na rozwoju funkcjonowania
policji, zamiast pomocy ludziom w potrzebie i próbie zażegnania kryzysu gospodarczego.
Na poczat̨ku prezydentury Joe Bidena, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy wierzymy, że
jakakolwiek władza postawi ludzkie życie ponad kapitalistycznym systemem i jakmożemy
odpowiedzieć rzad̨owi, kiedy zwiek̨sza on inwigilacje w życie obywateli, pod pretekstem
ochrony naszego życia.

Niepokój w południowej Europie rozpowszechnił sie ̨ za sprawa ̨działań obywateli Serbii
w lipcu ubiegłego roku. Pojawiły sie ̨ tam zamieszki ze wzgled̨u na niewymierne ogranicze-
nia oraz wprowadzenie godziny policyjnej w tymże kraju. Druga fala rozwoju pandemii
Koronawirusa sprawiła, że zamieszki zaczeł̨y być widoczne również na ulicach Neapolu, w
dniu 23 października. Była to odpowiedź obywateli na wzrost zachorowań i kolejny lock-
down zarzad̨zony przez włoskie władze. Zamieszki bardzo szybko rozpowszechniły sie ̨ w
całych Włoszech i zainspirowały podobne działania wśród obywateli Hiszpanii i Słowenii,
w dniu 5 listopada.

W mied̨zyczasie, demonstracje majac̨e na celu odmrożenie gospodarki w USA, stały sie ̨
bronia ̨skrajnej prawicy i miłośników teorii spiskowych, aby promować kapitalistyczne ce-
le. Problemw Europie wydaje sie ̨bardziej skomplikowany. Tak jak ruch Żółtych Kamizelek
we Francji, wiek̨szość protestów w południowej Europie motywuje do działania mieszanke ̨
składajac̨a ̨ sie ̨ z ludzi apolitycznych, biednych, faszystów, lewaków i anarchistów. Niektó-
rzy walcza ̨ o wpływy, które pozwoliłyby im dowodzić protestami w przyszłości, inni po
prostu reaguja ̨ na skutki wirusa, fatalny stan gospodarki oraz policje, która nie ma przed
soba ̨ żadnych strategii i aspiracji.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie niemalże 250 tysiec̨y ludzi zmarło w konsekwencji cy-
nicznych działań rzad̨u, było bardzo prosto wprowadzic dychotomie ̨ pomied̨zy samoorga-
nizacja,̨ protestowaniem i życiem po jednej stronie oraz rzad̨em, kapitalizmem i śmiercia ̨
po drugiej stronie. W Europie jest to dużo bardziej skomplikowane, ponieważ centrystycz-
ne rzad̨y prezentuja ̨ inny podział. Zestawiaja ̨ one prostote ̨ w działaniu, posłuszeństwo i
życie wraz z nieposłuszeństwem, protestowaniem i śmiercia.̨ Łac̨za ̨ one wolność z nieod-
powiedzialnościa,̨ pomimo że sprawia to, że życie dla biednych ludzi staje sie ̨ znacznie
trudniejsze. Normalizuja ̨ one również daleko idac̨e i inwazyjne formy kontroli ze strony
państwa. Ukazuje to drażliwe pytania, z którymi prawdopodobnie bed̨a ̨musieli zmierzyć
sie ̨ również obywatele Stanów.

W poniższej cześ̨ci artykułu, anarchiści mieszkajac̨y na południu Europy – w Hiszpanii,
północnych oraz południowych Włoszech, Słowenii i Grecji, podziela ̨ sie ̨ raportami doty-
czac̨ymi tego, jak polityka rzad̨u dotyczac̨a pandemii odbija sie ̨ na społecznościach. Prze-
każa ̨ nam oni również relacje z działań i reakcje ludzi.
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Hiszpania
Hiszpania była jednym z pierwszych państw, w których COVID-19 wymknał̨ sie ̨ spod kon-
troli, ze wzgled̨u na ogromne wpływy sektora turystycznego na gospodarke,̨. Działania
państwa hiszpańskiego, które rozpoczeł̨y sie ̨w połowie marca, polegały na surowym lock-
downie, który miał na celu uziemienie ludzi w domach. Lockdown był egzekwowany w ry-
gorystyczny sposób, policja rozdała setki tysiec̨y wysokich mandatów oraz doprowadziła
do tysiec̨y aresztowań. Liczba ludzi zainfekowanych szybko spadła, ale wcześniej dopro-
wadziła do śmierci 30 tysiec̨y osób. Powodem w dużej mierze był beznadziejny stan hisz-
pańskiej służby zdrowia oraz duża ilość ludzi mieszkajac̨ych pod jednym dachem w wielu
domach, co jest w Hiszpanii codziennościa.̨

Hiszpania, która jest postfaszystowskim krajem, przedstawiła działania kontrastujac̨e z
działaniami Stanów Zjednoczonych. W Stanach federalny rzad̨ nie podjał̨ zbyt wielu dzia-
łań w sprawie pandemii, co było swego rodzaju podjec̨iem ‘nekropolitycznej interwencji’ i
zaniedbaniem strukturalnym. Wiaz̨ało sie ̨ to ze śmiercia ̨ ogromnej ilości ludzi biednych i
mniejszości etnicznych. W Hiszpanii rzad̨ uznał pandemie za szanse na wzmocnienie scen-
tralizowanej siły. Przynajmniej przez miesiac̨, Hiszpania zamieniła sie ̨ w państwo policyj-
ne, każac̨e ludzi za każde wyjście na zewnat̨rz, chyba że pokazali zezwolenia na wyjście z
domu, na zakupy czy wyprowadzanie psa.

Podejście hiszpańskiego rzad̨u w sprawie wirusa zmieniło sie ̨ dramatycznie na przeło-
miemaja i czerwca, podczas gdy liczba ofiarwUSA dobijała do 100 tysiec̨y. Polityka Stanów
obniżyła poprzeczke ̨ dla innych krajów i za sprawa ̨ swoich działań, uśpiła opinie ̨ publicz-
na.̨ Corazwiek̨sze liczby ofiar przestały robić na ludziachwrażenie i zaczet̨o akceptować ta ̨
sytuacje,̨ co doprowadziło do znacznego pogorszenia sie ̨ zdrowia obywateli. W Hiszpanii,
w której rzad̨za ̨ lewicowe władze, prawica zaczeł̨a buntować sie ̨ przeciwko „zniewoleniu”.
W przestrzeni publicznej pojawiło sie ̨ miejsce na debate ̨ dotyczac̨a ̨ uznania służby zdro-
wia za priorytet, ponieważ koalicja socjalistów oraz Podemosa skupiła sie ̨ na działaniach
oszczed̨nościowych i nie pozostawiła zbyt dużej cześ̨ci funduszu na rozwój służby zdrowia.

Konsekwentnie, w maju i czerwcu, rzad̨ zaczał̨ promować szybka ̨ i pochopna ̨ decyzje ̨
dotyczac̨a ̨ wielkiego odmrożenia gospodarki i ponownego otwarcia wielu gałez̨i biznesu.
Wprowadzili oni również tylko pozorne środki prewencji polegajac̨e na obowiaz̨ku nosze-
nia masek. Jednym z głównych powodów, dla którego został zarzad̨zony restart gospodar-
ki, było rozpoczec̨ie sezonu turystycznego. Jest to gałaź̨ gospodarki, która odpowiada za
12% PKB Hiszpanii, jest to wiek̨szy wpływ na gospodarke ̨ niż w każdym z krajów Unii Eu-
ropejskiej i aż 5 razy wiek̨szy niż w USA.

W sierpniu, kiedy to ilość zgonów spowodowanych przez wirusa zaczeł̨a spadać do 0,
zarażenia zaczeł̨y znowu rosnać̨, głównym powodem miał być powrót dzieci i młodzieży
do szkół. W tym momencie mieliśmy w Hiszpanii w pełni rozwiniet̨a ̨ druga ̨ fale ̨ pandemii,
która rozrastała sie ̨niemalże najszybciej na całym świecie. Ilość śmierci była na razie niska,
ale w wiek̨szości miejsc, oddziały intensywnej terapii były już przeciaż̨one.

Madryt okazał sie ̨epicentrum drugiej fali korona wirusa w Hiszpanii. Przed interwencja ̨
scentralizowanego rzad̨u, lokalna prawicowa władza, zarzad̨ziła selektywny lockdown w
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mieście. Był on wymierzony głównie w biedniejsze dzielnice, tak samo, jak przy pierw-
szej fali. Żołnierze zostali wysłani na ulice w celu pomocy w egzekwowaniu obostrzeń. To
wyznaczyło precedens polegajac̨y na wymierzaniu różnych środków bezpieczeństwa na
poszczególne klasy społeczne.

W drugiej połowie października rzad̨ zadeklarował stan wyjat̨kowy z możliwościa ̨ prze-
dłużenia go aż do maja 2021 roku. Obejmował on godzine ̨ policyjna,̨ zamkniec̨ie sektora
gastronomii i w niektórych regionach zakaz przemieszczania sie ̨ pomied̨zy gminami.

W mied̨zyczasie wsparcie rzad̨owe było wyjat̨kowo nieudolne. Pracodawcy mogli wy-
korzystywać pandemie ̨ jako pretekst do zwolnienia pracowników. Po zwolnieniach
rzad̨ deklarował wypłacanie zasiłków dla ludzi, którzy ucierpieli przez COVID-19, jednak
system okazał sie ̨ niewydolny przy wysokiej liczbie poszkodowanych, a to sprawiło,
że mnóstwo osób zostało pozbawionych przychodu na wiele miesiec̨y. Wielu praco-
dawców użyło tego programu jako wymówke ̨ do zwolnienia pracowników walczac̨ych o
swoje własne prawa.

Prawica zmobilizowała sie ̨ i zaczeł̨a osad̨zać imigrantów zarobkowych, znajdujac̨ych za-
trudnienie na farmach, jako główna ̨ przyczyne ̨ rozwoju wirusa. Pojawiły sie ̨ przypadki
podpalania obozowisk takich pracowników. Eksmisje mieszkańców nieprzerwanie maja ̨
miejsce w dużych miastach i wpływaja ̨ na życie setek ludzi każdego miesiac̨a.

Stanwyjat̨kowy i eksmisje posłużyły jako zapalnik, który rozpoczał̨ niewielkie zamieszki
w Barcelonie, Madrycie, Burgos i niektórych mniejszych miastach. Wiele dużych sklepów
zostało obrabowane. Skrajna prawica pojawiała sie ̨ na niektórych z tych protestów, a na-
wet organizowała niektóre z nich. To sprowokowało debate,̨ któramiała rozstrzygnać̨ dyle-
mat, czy społeczeństwo powinno niezależnie wyjść na ulice i wykopać z protestów skrajna ̨
prawice,̨ czy oddać dowodzenie skrajnej prawicy, ponieważ ona była na ulicach pierwsza.

W każdym razie wciaż̨ panuje wzgled̨ny spokój w społeczeństwie, chociaż pod maskami
kryjemy mnóstwo złości i desperacji.

Włochy: Perspektywa z Południa
„Nie staliśmy sie ̨»Agambenami« w jedna ̨noc, wciaż̨ wierzymy, szczególnie pa-
trzac̨ na to, co sie ̨dzieje, że to nie jest zwykła grypa. Pierwszym zadaniem, któ-
rym musimy sie ̨ zajać̨, jest zadbanie o nas samych i otoczenie, żeby epidemia
sie ̨nie rozwijała. To czas do stwierdzenia, że zdrowie jest problemem społecz-
nym a bunt to pierwszy symptom pokazujac̨y, że nadszedł czas na zmiane”̨.

–Infoaut, przetłumaczone dla Enough14.

Dla naszych towarzyszy, cześ̨ciowe zapoznanie z tematem
23 października 2020 roku, wybuchły demonstracje w Neapolu, była to reakcja na zapo-
wiadane zamkniec̨ie gospodarki i cześ̨ciowe lockdowny oraz godziny policyjne, w świetle
zwiek̨szajac̨ych sie ̨ zakażeń koronawirusem.
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Nawiaz̨ujac̨ do Noi Non Abbiamo Patria, demonstracje był nastep̨stwem wcześniejszych
akcji antylockdownowych które miały miejsce na północnych przedmieściach miasta. Od
tego momentu, władza zarzad̨ziła godziny policyjne w całym kraju oraz zamkniec̨ia wielu
sektorów gospodarki. Te działania maja ̨bardzo niewiele sensu i sa ̨bardziej rygorystyczne
niż ograniczenia wprowadzone przy pierwszej fali.

23 października, kompozycja ludzi, która wyszła na ulice, była wyjat̨kowo różnorodna,
podobnie jak przy innych wybuchach antyneoliberalnej aktywności, np. podczas Ruchu
Żółtych Kamizelek we Francji. To ułatwiło mediom i rzad̨owi zniesławienie grup, które
wyszły na ulice. To również tłumaczy, że w krajach bloku wschodniego, w których socja-
lizm został zniesiony, albo inaczej, ugiał̨ sie ̨przedwładza ̨etatystów i hierarchia ̨– ogromne
liczby ludzi powiaz̨anych ze wszystkimi opcjami politycznymi i pracownicy nie mogły być
już utożsamiane z żadna ̨ pojedyncza ̨ opcja ̨ polityczna ̨ i zaszufladkowane przez media.

Po tej intensywnej nocy zamieszek i walk z policja,̨ niepokój przeniósł sie ̨do wielumiast
we Włoszech. W wiek̨szości przypadków, tak jak we Florencji, demonstranci znów byli z
wielu opcji politycznych. W całym kraju, faszyści próbowali wykorzystać moment, żeby
zostać zauważonym. W Rzymie I Katanie (dwa historyczne pola walki faszystów), faszyści
usilnie okupowali główne place w miastach, ale zostali zmuszeni do odpuszczenia
i zmieszania sie ̨ z tłumem przez grupy antyfaszystowskie, w tym również radykalna ̨
lewice ̨ (głównie pod postacia ̨ partii Potere al Popolo), anarchistów, komunistów i ludzi
zwiaz̨anych z miastem, takich jak np. właścicieli sklepów i kawiarni w centrum miasta.

Otwarte przestrzenie i place, stały sie ̨ głównym polem starć w konflikcie, na pewnym
etapie walki o zmiany w rzad̨zie. Kiedy faszyści uciekali sie ̨ do przemocy i aktów chuli-
gańskich oraz próby zwrócenia na siebie uwagi, wiek̨szość protestujac̨ych demonstrowała
przeciwko rzad̨owym oszczed̨nościom, neoliberalizmowi i państwowej przemocy.

Patrzac̨ na to, jak skomplikowana jest natura demonstracji i jakim sukcesem moga ̨ po-
chwalić sie ̨ faszyści (newsy na ich temat dominuja ̨ na pierwszych stronach gazet w całym
kraju), chcielibyśmy zakomunikować całemu światu, co i kto może rozwinać̨ swoje skrzy-
dła, kiedy sytuacja zwiaz̨ana z koronawirusem sie ̨pogorszy, a rzad̨owe oszczed̨ności ‘stanu
wyjat̨kowego’ bed̨a ̨ trwały nadal.

W wielu przypadkach, prawica bed̨zie zarzucać liberalnym systemom niewydolność i
bed̨zie starać sie ̨zbudować na tym swoja ̨pozycje.̨ Jak widzieliśmy już weWłoszechw prze-
szłości, polityczna przemoc, nadzór, oszczed̨ności i wewnat̨rz europejskie zamykanie
granic, tworza ̨ pole do popisu dla faszystów, zyskujac̨ych wielu zwolenników i dużo
poparcia, tak jak miało to miejsce przy budowaniu sie ̨ partii Casa Pound i Forza Nouva.

Nasze intencje zwiaz̨ane z tym artykułem sa ̨ dwojakie. Po pierwsze, celujemy w poka-
zanie, że historyczne i materialne wpływy, a do tego oszczed̨nościowe i agresywne repre-
sjonowanie rewolucyjnych ruchów staja ̨ sie ̨ katalizatorem dla zamieszek i niepokoju, któ-
rych świadkiem jesteśmy właśnie teraz. Po drugie, uważamy, że nie możemy dopuścić, aby
faszyści zyskiwali na instytucjonalnej legitymizacji i wspieraniu protestów dotyczac̨ych
lockdownu.

Wierzymy, że najwiek̨sza siła protestów ulicznych, polega na tym, że sa ̨ one określone
mianem „qualunquista”, czyli „niezdecydowanych”. Ma to oznaczać, że tłum nie jest zra-
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dykalizowany ku którejkolwiek ze stron. Jest to (we Włoszech) efekt historycznego wyja-
ławiania znaczenia takich określeń jak „komunistyczny” oraz „socjalistyczny” przez dzie-
siat̨ki lat współpracy lewicowych polityków z rzad̨zac̨ymi strukturami władzy. To również
nastep̨stwo prawie 20 lat ‘proletariatyzowania’ wielu pracowników, tak jak miało to miej-
sce w 2008 roku, kiedy odbywał sie ̨ kryzys ekonomiczny, szczególnie na południu Italii,
gdzie niedostatek miejsc pracy był tuszowany za okleina ̨ przyjaznych turystom fasad.

COVID-19 we Włoszech
Po wyczerpujac̨ych miesiac̨ach, kiedy to ubiegłej wiosny trumny wypełniły ulice wiek̨szo-
ści miast na północy, , lato weWłoszech było zdecydowanie spokojniejsze – pod kat̨em epi-
demiologicznym, ale również ekonomicznym. Zamkniec̨ia i obostrzenia zostały niemalże
zniesione, kluby i restauracje mogły być otwarte. Ilość zakażonych była niska, ale do kraju
nie przyjechało zbyt wielu turystów, co okazało sie ̨ fatalne w skutkach dla wielu miast,
które przez lata stawały sie ̨ otwartymi parkami rozrywki przez działania neoliberal-
nych władz.

Nie zostały zbudowane żadne infrastruktury i zabezpieczenia, majac̨e na celu zabezpie-
czyć ludzi przed wirusem i konsekwencjami ekonomicznymi. Śledzenie kontaktów ludzi
zarażonych było niewydajne, a służba zdrowia nie otrzymała odpowiedniego logistycz-
nego i ekonomicznego wsparcia, które było obiecane przez polityków. Szkoły również
nie były przygotowane na powrót uczniów, ale mimo to, studenci zostali wysłani do klas,
aby uczestniczyć w nauczaniu stacjonarnym.

Regionalne i krajowe administracje zainwestowały środki w przyciag̨niec̨ie turystów do
kurortów wypoczynkowych. Ludzie otrzymywali bonusy wakacyjne, do wydania we Wło-
szech. Kiedy przyszedł wrzesień, nikt nie był przygotowany na staniec̨ie twarza ̨ w twarz
z druga ̨ fala ̨ zachorowań. W połowie października liczba osób zakażonych znowu wzrosła.
Kryzys zdrowotny, po raz kolejny przekroczył wydajność służby zdrowia i władze ogłosiły
zamkniec̨ie wielu gałez̨i biznesu. Wmniej niż 2 tygodnie, ponownie ludzie zostali zdani sa-
mi na siebie. Domowa przestrzeń przerodziła sie ̨w przychodnie albo i szpitale z członkami
rodziny, którzymusieli zajmować sie ̨chorymi najbliższymi, bez otrzymania żadnychwska-
zówek jak przetrwać ten cież̨ki okres. Przestrzeń społeczna stała sie ̨ ogniskiem zakażeń i
tylko praca była dozwolona.

Teraz ludzie musza ̨ zmierzyć sie ̨ z dylematem: pracuj, jedź i umieraj po cichu we wła-
snym domu albo umrzyj przez represje i głód z powodu obostrzeń zwiaz̨anych z Covid.
Notowania i statystyki dotyczac̨e ubóstwa szybuja ̨ w góre ̨ z zatrważajac̨ym tempem. Lu-
dzie, na których najbardziej odbija sie ̨ kryzys ekonomiczny to przede wszystkim: pracuja-̨
cy bez umów, ludzie z niepełnosprawnościami, imigranci oraz samotnematki (szczególnie
od czasu, gdy ilość osadzonych meż̨czyzn urosła w ciag̨u ostatniej dekady), oraz rodziny,
które straciły przychody. To sa ̨ włoscy obywatele, którzy dołac̨zaja ̨ do protestów i żad̨aja ̨
redystrybucji budżetu.

Na ten moment, po aktualizacji artykułu, ilość ludzi zakażonych we Włoszech jest wiek̨-
sza niż na wiosne.̨ 5 listopada, we Włoszech zanotowano 445 śmierci, to najwiek̨sza liczba
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od 23 kwietnia, a ludzie przygotowuja ̨ sie ̨ na kolejna ̨ porcje ̨ protestów, pomimo regional-
nych lock downów i rzad̨owych ograniczeń.

Odpowiedź władzy i instytucji politycznych
Masowemedia i polityczne instytucje, po demonstracjach szybko potep̨iły ludzi protestuja-̨
cych na ulicach i przypieł̨y immiano faszystów, kryminalistów albo nawet członkówmafii
Gomorra w Neapolu.

To sytuacja podobna do tej, podczas której politycy i liberalne media, rozpowiadały mi-
ty dotyczac̨e zamieszek po śmierci George Floyda w USA. Dotyczyły one ‘zewnet̨rznych
propagandzistów’ i były tylko wymówka ̨ do jeszcze gorszego i bardziej agresywnego trak-
towania protestujac̨ych. To trwało aż domomentu powyborczego, kiedy różnej maści ‘eks-
perci’ szerzyli bzdury, a policja w wielu miastach organizowała sie ̨ w celu agresyw-
nego tłumienia zamieszek i masowych aresztowań. Prasa w mied̨zyczasie straszyła
wszystkich zła ̨ Antifa.̨ Sa ̨ to działania majac̨e na celu podsycić podziały i nieufność w
społeczeństwie.

Zamiast przypisywania demonstrantów do jakiejkolwiek opcji politycznej albo ideolo-
gii, wywiad z Dinamo Press, opisuje główne zmartwienia protestujac̨ych w Neapolu 23 paź-
dziernika:

„Masy ludzi, które wyszły na ulice ubiegłej nocy, obwiniaja ̨państwowe i lokal-
ne władze o aktualny stan rzeczy. Zamiast wykrzykiwania „Wirus nie istnie-
je”, wielu wolało krzyczeć „Co wyście kurwa zrobili przez lato, żeby go opa-
nować?”. Wiek̨szość ludzi nigdy nie zobaczyła pienied̨zy, które były im obie-
cywane. Neapol ma swoja ̨ epidemiologiczna ̨ pamieć̨, ubiegłej wiosny, nawet
najwiek̨si sprzedawcy i dealerzy zniknel̨i z ulic. Ludzie byli już wykończeni,
pandemia w Neapolu dochodziła do krytycznego momentu, pod kat̨em ekono-
micznym i społecznym. Ponadto, drugie uderzenie wirusa było zapowiedziane,
ale rzad̨ nie przygotował naszej służby zdrowia na wzrost zachorowań i wszy-
scy wydaja ̨ sie ̨ teraz być zaskoczeni”.

Lokalne i państwowe władze dyskutuja ̨ i debatuja ̨ na temat tego, czy to zdrowie społe-
czeństwa, czy fundusze sa ̨ ważniejsze, oddzielajac̨ przy tym jedno od drugiego. Do tego
gadaja ̨ o tym, że pracownicy służby zdrowia, którzy już i tak sa ̨ wykończeni, musza ̨ być
skłonni do kolejnych poświec̨eń w trudnej sytuacji, my twierdzimy, że to oczywiste, że
ekonomia i służba zdrowia musza ̨ iść w parze.

„My bardzo dobrze wiemy, że to my, bed̨ac̨y na samym dole łańcucha, zapłaci-
my najwiek̨sza ̨ cene ̨ za ten kryzys. Jest on spowodowany globalna ̨ ekonomia,̨
prywatyzacjami, destrukcja ̨ środowiska i przeistaczaniem zdrowia w towar.
Dbanie o nas samych oraz najbliższych, którzy stracili prace,̨ jak i tych, któ-
rzy sa ̨zagrożeni utrata ̨domu, znaczy, że nie możemy ignorować owych powo-
dów kryzysu. To znaczy, że musimy walczyć razem z nimi, bo tak długo, jak
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zarzad̨zanie w kryzysie, bed̨zie w rek̨ach polityków, tak długo jedynymi oso-
bami, które maja ̨ na cokolwiek wpływ, bed̨a ̨ szefowie wielkich korporacji. To
my bed̨ziemy natomiast tymi, którzy licza ̨ ofiary i zachorowania w naszych
statystykach, niezależnie czy bed̨zie to spowodowane wirusem, czy głodem.”-
Słowa z portalu Infoaut.

Faszystowska okupacja placów miejskich i odpowiedź Antify
W Rzymie, przy trzech różnych wydarzeniach w tygodniu zaczynajac̨ym sie ̨ poniedział-
kiem, 26 października, faszyści zgromadzili sie ̨na dwóch głównych placach, były to Piazza
del Popolo i Campo de Fiori. Było ich niewielu, za to okropnie agresywnych. Policja spa-
cyfikowała te grupy, aresztujac̨ kilka osób. W Katanii (Sycylia) i w bardziej zdecydowany
sposóbwe Florencji, faszyści próbowali przywłaszczyć sobie przekaz na niektórych demon-
stracjach, ale cież̨ko określić jaki odsetek tłumu stanowili. W Neapolu istotnie trudno było
ich nawet zauważyć.

Niemożliwym jest ocenić, jak ważna ̨ przestrzenia ̨ dla Włochów sa ̨miejskie place (z wło-
skiego: „piazza”, sa ̨ to swego rodzaju spore ilości wolnej przestrzeni w tłocznych miastach,
w Polsce byłoby to coś na kształt rynków w dużych metropoliach- dop.red). Wszystkie pla-
ce, w każdej dzielnicy, działaja ̨ jako bufor pomied̨zy życiem prywatnym a publicznym. W
miastach jak Neapol, piazza funkcjonuja,̨ jako coś, co osłabia granice mied̨zy tymi dwoma
określeniami. Walter Benjamin powiedział o Neapolu już dawno temu: „tak jakby pokój
gościnny pojawiał sie ̨ na ulicy, z fotelami, z sercem, z ołtarzem, tylko jest tam znacznie
głośniej”.

Podczas ostatnich tygodni, restrykcje dotkneł̨y małych przedsieb̨iorców, którzy czes̨to
zatrudniaja ̨ pracowników „na czarno”. Dwie funkcje tych placów sie ̨ połac̨zyły. Jednym z
nich był ich klimat, na który składali sie ̨ pracownicy okolicznych barów i sklepów, lokato-
rzy okolicznych mieszkań i ci, którzy sped̨zali tam czas, a drugim szeroko rozpoznawalne
historie każdego z tych miejsc. Pracownicy robiac̨y na piazza na czarno, urzed̨nicy, bar-
mani, niewielcy przedsieb̨iorcy, właściciele biznesów, rodziny emigrantów, bojówkarze z
lewej i prawej strony, wszyscywyszli na place, abywalczyć o państwowe działania na rzecz
ochrony obywateli.

W Neapolu demonstracje wciaż̨ przyciag̨ały do siebie ludzi z różnych środowisk, dużo
nieokreślonej młodzieży, ludzi maszerujac̨ych z banerami Extinction Rebellion, pracowni-
ków bez umów, organizatorów Potere al Popolo, kobiety, które maszerowały w imie ̨ wal-
ki z dyskryminacja ̨ płciowa ̨ w miejscach pracy, ale także rodziny, imigranci, sprzedawcy.
Wszyscy starali sie ̨wywrzeć presje ̨ na lokalnej administracji.

W Rzymie w sobote,̨ 31 października, na ulicach można było ujrzeć działania różnych
środowisk lewicowych, w tym: autonomicznych bojówkarzy, imigrantów, sporo Kurdów i
młodych ludzi. Frekwencja policji była bardzo wysoka, natomiast demonstrujac̨y nie dopu-
ścili do eskalacji przemocy, co z pewnościa ̨zburzyło oczekiwaniamediów, którym zależało
na nowych nagłówkach.
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Pomimo prowokacji uzbrojonej policji i medialnej propagandy, wydarzenia w Rzy-
mie, pokazały możliwość przyjec̨ia przez protestujac̨ych adekwatnego nastawienia.
Kiedy było to wymagane, tłum ludzi ukazywał swoja ̨ powstańcza ̨ energie,̨ lecz w in-
nych sytuacjach protestujac̨y wykazali sie ̨ spokojem i powściag̨liwościa.̨ Nie piszemy
tego, żeby potep̨ić ani namawiać do „pokojowych protestów”, ale rozumiemy, że takty-
ki, które możemy stosować, zależa ̨w dużej mierze od kontekstu i sytuacji. Demonstranci
musza ̨ być zdolni do podejmowania decyzji.

Niezależnie od tego, czy to dobrze, czy źle, zainteresowanie mediów wydarzeniami z 31
października było minimalne.

Nadchodzac̨e batalie
Kolejne protesty, zgromadzenia i akcje sa ̨zaplanowane na nastep̨ne kilka tygodni, kiedy to
na całym półwyspie maja ̨ zostać wprowadzone lockdowny. Cież̨ko jest przewidzieć, co sie ̨
stanie, ale jedno jest pewne: wszystko, co sie ̨wydarzy, nie bed̨zie zależnie tylko od politycz-
nych instytucji ani teorii ideologicznych. To bed̨a ̨ różnorodne i autonomiczne protesty i
musimy pogodzić sie ̨ ze wszystkimi wadami i zaletami z tego wynikajac̨ymi.
Potrzeba powstrzymania rozwoju wirusa, który tak jak wszystkie kapitalistyczne kry-

zysy, powiek̨sza dysproporcje i pozytywnie wpływa na brutalność i agresje obywateli, tak
jak i aparatu państwa, musi zostać przemyślana i zrozumiana w konspekcie różnic
wynikajac̨ych z podziału klasowego. Władze wciaż̨ bed̨a ̨ demonizować ludzi wycho-
dzac̨ych na ulice, jednocześnie odmawiajac̨ im opieki zdrowotnej i środków pomocy,
potrzebnych do przetrwania w tym trudnym okresie.

Sytuacja w Neapolu, tak jak we Włoszech i we wszystkich zakat̨kach świata, jest skom-
plikowana i dynamiczna. Problemy zaczna ̨ sie ̨ mnożyć, kiedy przyjdzie zima, koniecz-
ne bed̨zie myślenie o demonstracjach przez pryzmat antykapitalistyczny. Nawet jeśli
nie wszyscy uczestnicy protestów wychodza ̨ z takich poglad̨ów. Właśnie dlatego w arty-
kule pojawia sie ̨ ten krótki akapit. Ma on na celu obalić mit, mówiac̨y o tym, że wszyscy
ludzie wychodzac̨y na ulice sa ̨ „negujac̨ymi” (określenie, którego używa sie ̨ do nazywania
ludzi niewierzac̨ych w wirusa we Włoszech), a raczej sa ̨ ludem walczac̨ym o swoje życie i
przyszłość.

Włochy: Perspektywa z Północy
Neapol, 23 października. Wrzask, bunt i punkt zwrotny: ta noc była pełna walki wywoła-
nej przez kolejne obostrzenia oraz koniec akceptacji kolejnego lockdownu. To odbiło sie ̨
echem we wszystkich wiek̨szych włoskich miastach w ciag̨u ostatnich kilku tygodni. Mo-
mentami mogło wydawać sie,̨ że to pojedynczy zryw, a momentami silny znak, oznajmia-
jac̨y nadchodzac̨e zmiany.

Wszystkie środki bezpieczeństwa wdraż̨one przez rzad̨ wiosna ̨ były przymusowe: lock-
down, ograniczenie przemieszczania sie ̨ po kraju, kary finansowe za niestosowanie sie,̨
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poszerzone uprawnienia policji do zatrzymywania i legitymowania ludzi i tym podobne.
Lud zaakceptował wszystkie te obostrzenia. Była to wspólna praca i wyrzeczenia, którym
poddaliśmy sie ̨ dla dobra ogółu. Jedynym wyjat̨kiem był jeden tydzień w marcu, kiedy od-
był sie ̨gwałtowne bunty, które wstrzas̨neł̨y wszystkimi wiez̨ieniami w kraju. 14 skazanych
zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach. Po pierwszych słowach sprzeciwu na Sycylii
rzad̨ przyznał dodatki finansowe dla pracowników i biznesów, które ucierpiały ze wzgle-̨
du na COVID-19. Ludzie wiedzieli, że musza ̨przeczekać ten cież̨ki okres. To podejście było
jednak tylko tymczasowe.

Żadne strukturalne wsparcie w celu pomocy ludziom, którzy stracili przez wirusa, nie
zostało wprowadzone. Każda premia od rzad̨u tylko powiek̨szała dług publiczny. Zarówno
fundusz naprawczy z Unii Europejskiej, jak i duże wydatki tworzac̨e deficyt finansowy, to
były tylko przejściowe rozwiaz̨ania.Wiadome było, że w kapitalistycznym systemie, be-̨
da ̨one niemożliwe do utrzymaniaw dłuższej perspektywie. Celem było raczej ratowa-
nie organizmu socjoekonomicznego, zamiast ratowania ludzkiego życia. Paradygmat
poświec̨enia.

Druga fala zachorowań na koronawirusa mocno uderza we Włochy, staje sie ̨ to powoli
jasne, że nie bed̨ziemy w stanie uratować wielu żyć, ale i ekonomii kraju. Ogromny kryzys
puka do drzwi, jedyne wyjście, jakie ma teraz rzad̨, to opóźnienie skutków, które niesie
ze soba ̨wirus. Moga ̨ to zrobić za pomoca ̨mieszanki środków bezpieczeństwa i pozornych
lockdownów, ponieważ nie sa ̨ oni w stanie wymyślić żadnej alternatywy. Rezultatem jest
polityczna strategia, polegajac̨a na dmuchaniu w chmury, żeby zmienić pogode,̨ to wyjat̨-
kowo naiwne i desperackie.

To wyjaśnia, dlaczego ludzie traca ̨wiare ̨w jakiekolwiek działania państwa. Sa ̨ oni zmu-
szeni dowyboru, wyboru pomied̨zy chronieniem swojego zdrowia a zapewnianiem podsta-
wowychwarunkówdo życia dla siebie i swoich rodzin. Stało sie ̨to jasne, że nie jestmożliwe
egzekwowanie obu tych opcji podczas pandemii.

Zainicjowaneprzezwłaścicielimałych biznesów, spontanicznewybuchy agresji przeciw-
ko obostrzeniom, przybrały inna ̨ forme ̨w każdymmieście, z wieloma wspólnymi cechami
na północy. W Mediolanie i Turynie, 26 października i we Florencji 30 października, po-
jawiły sie ̨ dwuznaczne głosy, zachec̨ajac̨e do wyjścia na ulice i złamanie ograniczeń. Nie
miało to żadnego uwarunkowania ideologicznego, w demonstracjach mieli wystep̨ować
przedstawiciele wszystkich grup społecznych. W Turynie grupa młodych demonstrantów
splad̨rowała kilka luksusowych sklepów. Zdjec̨ie przedstawiajac̨e wybita ̨ szybe ̨ w sklepie
Gucci stał sie ̨ ikoniczne dla protestów. WMediolanie wiek̨szość aresztowanych to była nie-
pełnoletnia młodzież. We Florencji, na ścianach pojawiły sie ̨ napisy o treści „Dajcie nam
przyszłość”. We wszystkich tych miastach, niepokój wzbudzały wielogodzinne starcia z
policja.̨ Był to główny cel demonstrantów.

Wiele powiedziano na temat młodzieży z przedmieść wielkichmiast, bez wahania może-
my określić ich kluczowymi graczami podczas tych szalonych nocy buntu. Te młode ekipy,
były najbardziej energiczne, bezczelne i wyszczekanew stosunku do policji, ale było wśród
nichmnóstwo ultrasów, chuliganów i prawdopodobnie faszystów. Ci jako grupa, nie odgry-
wali jednak aktywnej roli w protestach i pojedyncze jednostki zostały zepchniet̨e w tłum
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wielokulturowej społeczności.Kiedy prawica organizowała swoje narady i zbiorowiska,
te młode ekipy unikały ich, co sprawiło, że zostali oni odizolowani. Na północy, wła-
ściciele sklepów i lokalni biznesmeni, nie mieli aż takiego wpływu na forme ̨ demonstracji.

Wydaje sie,̨ że na północy doświadczyliśmy przedsmaku nadchodzac̨ego kryzysu, ale te
pojedyncze wybuchy buntu nie doczekały sie ̨ żadnej kontynuacji. To może być spo-
wodowane tym, że za tymi ruchami nie szła żadna ideologia, ani nie była to zorga-
nizowana przez nikogo grupa. Mied̨zy tymi ludźmi nie było odpowiedniego przepływu
informacji oraz trzeba przyznać, że zostali skutecznie stłumieni przez policje.̨

Wciaż̨ możemy natknać̨ sie ̨ natomiast na kolejne podrygi dotyczac̨e buntu. Nie wiado-
mo skad̨ one sie ̨ biora,̨ wynikaja ̨ z różnych inicjatyw i nigdy nie możemy być pewni, w
jaki sposób bed̨a ̨przebiegać. Jest to pouczajac̨a lekcja, świadczac̨a o tym, że zgromadzenia
na ulicach, zwoływane przez bojówkarzy, nie ciesza ̨ sie ̨ teraz wielkim zainteresowaniem.
Czasami one powołuja ̨ sie ̨ tylko na siebie i sa ̨ konserwatywne.
Niektórzy twierdza,̨ że obecny kontekst protestów daje faszystom okazje ̨ do na-

brania rozped̨u. Rozpatrujac̨ sytuacje ̨ z innej perspektywy, jest wiele możliwości. Moż-
na stwierdzić również, że możliwy jest kompletnie inny scenariusz, stworzył sie ̨ bardzo
podatny grunt do: reagowania na problemy zwiaz̨ane z gospodarka,̨ zwiek̨szyła sie ̨
empatia i ludzie zaczel̨i bardziej cenić interakcje z innymi ludźmi, pomiesiac̨ach roz-
łak̨i oraz zrozumienie przez wiele osób, że wykorzystywanie przestrzeni publicznej
jako areny politycznej, ma duży potencjał. Ruchy społeczne powinny wyjść ze swojej
strefy komfortu i stanać̨ naprzeciw wyzwaniom obecnych czasów, oferujac̨ wiedze ̨ specja-
listyczna ̨ zamiast stałych rozwiaz̨ań.

Słowenia
Słoweński rzad̨ oficjalnie potwierdził pandemie ̨ 12 marca 2020 roku, ustanawiajac̨ podsta-
wy prawne umożliwiajac̨e wprowadzenie pierwszej fazy lockdownu. Nastep̨nego dnia, pra-
wicowy rzad̨ został oficjalnie zaprzysież̨ony. Jednym z pierwszych ich działań, było wpro-
wadzenie autorytarnych środków, majac̨ych na celu kontrole ̨ populacji, pod pretekstem
próby kontrolowania rozwoju koronawirusa. Obostrzenia obejmowały zakaz poruszania
sie ̨ mied̨zy gminami, zakaz demonstrowania, zakaz spotykania sie ̨ z innymi oraz rozsze-
rzone uprawnienia policji.

Anarchiści i ruch antyautorytarny zareagował natychmiastowo. Akcjewspólnotowe roz-
pierzchły sie ̨ po całej stolicy Słowenii, Lublanie. Ten ruch doprowadził do momentu kul-
minacyjnego 24 kwietnia, kiedy to miały miejsce pierwsze demonstracje. W tym czasie
wiek̨szość północnej półkuli była jużw głeb̨okim lockdownie. Lublana była jednym z pierw-
szych miasta na świecie, w którymwybuchły demonstracje podczas ery koronawirusa. Na-
stap̨iło 6 miesiec̨y burzliwych, cotygodniowych protestów. Była to najdłuższa antyautory-
tarna mobilizacja w historii Słowenii.

Od 24 kwietnia, protesty odbywały sie ̨ co tydzień, równolegle z innymi działaniami do-
tyczac̨ymi różnych tematów takich jak walka o środowisko i ruch pro-choice. Poczat̨kowo
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demonstracje miały forme ̨mas krytycznych, jednak policja przygotowała sie ̨na tłumienie
tego typu protestów. Forma działania sie ̨ zmieniła. Tak jak w wielu zakat̨kach świata, po
surowych represjach, demonstracje skupiły sie ̨ na walce z policja.̨

Anarchiści przejel̨i inicjatywe,̨ żeby ukształtować swoja ̨ narracje ̨wokół tych protestów.
Przybrały one kierunek antykapitalistyczny, antyfaszystowski i solidarnościowy. To
pozostawiło niewiele przestrzeni dla fanatyków teorii spiskowych i prowokatorów
zwiaz̨anych ze skrajna ̨ prawica.̨Wiosenna fala protestów, skutecznie powstrzymała au-
torytarny nacisk nowego rzad̨u, odrzucajac̨ społeczna ̨ klaustrofobie,̨ która została przez
rzad̨ narzucona. Jednym z najcenniejszych osiag̨nieć̨ protestów, było odrzucenie narracji
narzuconego indywidualizmu i izolacji poprzez kwarantanne.̨ Przez odbywajac̨e sie ̨ pro-
testy, kolektywizm stał sie ̨ ponownie możliwy.

Po miesiac̨ach wzgled̨nego spokoju w trakcie lata, we wrześniu i październiku sytuacja
epidemiologiczna zaczeł̨a znowu sie ̨ pogarszać. Po dekadach neoliberalnej prywatyzacji
służba zdrowia nie była gotowa na wyzwania, które pojawiły sie ̨wraz z koronawirusem.

20 października, słoweński rzad̨ ogłosił godziny policyjne od 21:00 do 6:00. Było to
pierwsze działanie, narzucajac̨e godziny policyjne od drugiej wojny światowej, kiedy
to faszyści narzucili godzine ̨ policyjna ̨ na okupowanych terenach Jugosławii.

Słowenia nie jest wyjat̨kiem, obostrzenia zostały wprowadzone we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Nic dziwnego, że widzimy je w państwach z autorytarna ̨ tradycja ̨podsy-
cania i prowokowania oporu – we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Belgii. Kiedy europejskie
kraje doświadczyły drugiej fali pandemii, z prywatyzacja ̨ i upadkiem państwowej służby
zdrowia, musza ̨teraz zmagać sie ̨również z nadchodzac̨ym kryzysem ekonomicznym i spo-
łecznym. Ludzie traca ̨ swoje prace, domy i godność na masowa ̨ skale.̨ W odpowiedzi rzad̨y
wprowadzaja ̨coraz wiec̨ej narzed̨zi umożliwiajac̨ych kontrole ̨obywateli, tak jakby zdawa-
ły sobie sprawe ̨ z nadchodzac̨ych protestów.

Godziny policyjne w Słowenii weszły w życie wraz z kilkoma innymi ograniczeniami.
Obejmowały one zakaz podróżowania pomied̨zy gminami, próbe ̨ nadania armii wiek̨-
szych uprawnień, ograniczenia dotyczac̨e zgromadzeń publicznych, wprowadzenie
śledzenia osób zainfekowanych przez telefon i wysokie kary za jakiekolwiek działania
zwiaz̨ane z protestami. Państwo stara sie ̨ nie skupiać widoku na kontroli. Tak jak każda
totalitarna władza, oni namawiaja ̨ nas do pilnowania swoich przyjaciół, sas̨iadów, jedno-
cześnie piet̨nujac̨ tych, którzy zachorowali na wirusa. Wiek̨szość z tych działań nie ma do
czynienia z walka ̨z wirusem, ich zadaniem powinno być walczenie o utrzymywanie gospo-
darki w ryzach.

Odmomentuwprowadzenia godziny policyjnej, wielemiast ponownie ożyło nocna ̨pora,̨
od palac̨ych sie ̨ śmietników, graffiti i rac, po skandowanie haseł i zgromadzenia. Walka,
której doświadczaliśmy przez 6miesiec̨y, przybrała kolejny obrótwraz z nowymzestawem
autorytarnych obostrzeń.

5 listopada w Lublanie wybuchły zamieszki. Poczat̨kowo internetowa grupa Anonymous
namawiała do przyjścia na demonstracje tego dnia, prawicowe media jednak skupiły sie ̨
na odstraszaniu wszystkich organizacji, które potencjalnie mogłyby dołac̨zyć sie ̨ do
protestów. Tłumy, które zebrały sie ̨ na demonstracji, były zróżnicowane i składały sie ̨ w
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dużej mierze z ludzi, którzy nie byli zaangażowani w żadne wcześniejsze działania. Tym
razem na ulicach pokazała sie ̨wkurwiona młodzież i robotnicy. Walka trwała kilka godzin
i odbywała sie ̨ w atmosferze antypolicyjnej. Zamieszki nie zdarzaja ̨ sie ̨ czes̨to w Słowenii.
Ostatni raz, kiedy policja użyła armatki wodnej, miało miejsce w 2012 roku, podczas dzia-
łań które zmusiły ówczesny rzad̨ do rezygnacji. Tylko anarchiści podnieśli swój głos, żeby
zwrócić uwage,̨ że te zamieszki to forma wyrazu gniewu wielu ludzi. Inne grupy, które
wspierały poprzednie protesty, na ten moment dystansowały sie ̨ od demonstracji, na któ-
rych miały miejsce akty przemocy.

Zamieszki odbyły sie ̨w sytuacji, w której mobilizacja ludzi była już praktycznie wyczer-
pana. Zamiast wskrzeszać zamieszki, logicznym ruchemwydaje sie ̨ teraz wykorzysta-
nie gniewu, który widzieliśmy na protestach w celu zjednoczenia sie ̨ z ludźmi, którzy
ledwo daja ̨ sobie rade ̨w tym trudnym okresie.Moglibyśmy połac̨zyć te dwie siły, kiedy
już pomożemy sobie nawzajem.

Grecja – Listopad w lockdownie
Oświadczenie radia Fragmata:

Grecja jest teraz w pełnym lockdownie, to obejmuje brak swobody przemiesz-
czania sie.̨ Istnieje tylko kilka powodów, dla których obywatele moga ̨ opuścić
domy. Aby dostać pozwolenie na wyjście na zewnat̨rz, trzeba wysłać SMS-a
na rzad̨owy numer telefonu i pokazać potwierdzenie policji w razie kontroli.
Mimo to szkoły pozostaja ̨otwarte, co przeczy całej idei lockdownu dla bezpie-
czeństwa.
Podczas pierwszego lockdownu, który miał miejsce na przełomie marca i
kwietnia, liczba osób zarażonych wynosiła średnio 150-200 dziennie, obecnie
liczby wahaja ̨ sie ̨ pomied̨zy 2000 a 2500. Łóżka na oddziałach intensywnej
terapii zapełniaja ̨ sie ̨ w zatrważajac̨ym tempie. Wine ̨ można zrzucić na elity
biznesowe, które zażad̨ały otwarcia granic dla turystów w sierpniu. Oczywiste
było to, że niewiele osób zdecyduje sie ̨ na wypoczynek w Grecji. Odnotowano
90% spadek przychodu w gałez̨i turystycznej, ale niewielka ilość ludzi, która
zdecydowała sie ̨na wakacje w Grecji, rozprzestrzeniła wirusa jeszcze bardziej.
Reżim Nowej Demokracji kontynuował ciec̨ia w budżecie przeznaczonym na
służbe ̨ zdrowia, na szpitale i personel. Przeznaczyli oni zaoszczed̨zone pienia-̨
dze na renowacje miast, wiez̨ień i wsparcie finansowe policji. Zwiek̨szyli oni
również budżet wojskowy w świetle napiet̨ej sytuacji pomied̨zy Grecja ̨ a Tur-
cja.̨ Pomimo tego, że w biednych dzielnicach zbudowano przyjemne fontanny
i oświetlenie, na ulicachwciaż̨ szerzy sie ̨narkomania i bezdomność. Transport
publiczny nie został przystosowany do standardów pandemii. Metro i autobu-
sy sa ̨ przepełnione, co uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Doty-
czy to głównie tych, których nie stać na dojazd do pracy samochodem. Prio-
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rytetem rzad̨u jest oczywiście zwalanie winy na obywateli, twierdza ̨oni, że to
ludzie sa ̨ odpowiedzialni za wzrastajac̨a ̨ ilość osób chorych.
Wielu wieź̨niów rozpoczeł̨o głodówki w formie protestu skierowanego w po-
lepszenie warunków sanitarnych i higieny w zakładach karnych. Chca ̨oni być
chronieni przed wirusem. Pomimo tego, że wiez̨ienia dostały spory zastrzyk
gotówki, całe zasoby zostały przeznaczone na zatrudnienie nowych pracowni-
ków i podniesienie ich pensji.
Bezdomni cały czas musza ̨ zmagać sie ̨ z wysokimi karami, aresztowaniami i
wysiedleniami ze swoich prowizorycznych obozów. Państwo używa wirusa ja-
ko wymówki. Policja niedawno zaatakowała ludzi w ośrodku socjalnym. Byli
to wolontariusze zbierajac̨y pożywienie dla potrzebujac̨ych. Obecny lockdown
trwa od 17 listopada i prawdopodobnie zostanie przedłużony do dnia 6 grud-
nia. Ten dzień jest greckim świet̨em oporu od czasu zabójstwa Alexandrosa
Grigoropoulosa w 2008 roku. Rzad̨ twierdzi, że jego własnym priorytetem jest
zniesienie lockdownu przed Bożym Narodzeniem, żeby ludzie mogli zrobić za-
kupy i wydać pieniad̨ze. To jedyna forma wolności, która ̨ oni akceptuja.̨
Podobnie jak w wielu innych miejscach na świecie, naukowcy proponuja ̨
lockdowny, nie uwzgled̨niajac̨ losu ludzi żyjac̨ych w ubóstwie i niepewnych
warunkach w kapitalistycznym systemie. Wszystko jest zamkniet̨e, tak wiec̨
mnóstwo pracowników walczy o przetrwanie. Osoby uznawane za niezbed̨ne,
czyli takie funkcje jak nauczyciele, dostawcy, kurierzy, pracownicy sklepów,
nie otrzymali żadnej podwyżki. Sa ̨ oni zmuszeni do inwestowania we własny
sprzet̨ ochronny, modlac̨ sie ̨ by utrzymali zatrudnienie w branży uznawanej
za „nieistotna”̨, żeby nie musieli narażać swojego zdrowia za marne pensje.
Czekamy, aż społeczeństwowkońcuwybuchnie. Czekamy, aż ludzie stwierdza,̨
że maja ̨ tego dość. Zdajemy sobie sprawe ̨ z niebezpieczeństw zwiaz̨anych z
koronawirusem, ale nie akceptujemy oportunistycznych sloganów o „prawie i
porzad̨ku” obowiaz̨ujac̨ych w obecnej sytuacji. Nie maja ̨one nic wspólnego ze
zwalczaniem wirusa.
Nie możemy powiedzieć, że nie odczuwamy depresyjnej aury. Dni sa ̨ krótsze i
zimniejsze a przyszłość jest ponura. Jeśli wyciag̨niemy z tego okresu jakaś̨ lek-
cje, to bed̨zie ona mówiła o tym, że system, którego wszyscy jesteśmy cześ̨cia ̨
– rozpada sie.̨ Ludzie powinni zdać sobie sprawe,̨ że państwo nie jest w stanie
nas bronić, ono prowadzi do naszego upadku.
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