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Od pocza ̨tkowej rewolty w Ferguson ostatniego sierpnia do demonstracji w Oakland i
Berkeley ostatniego tygodnia, niszczenie mienia było centralne dla nowej fali walk przeciwko brutalności policji. Co jednak do czynienia z protestowaniem przeciwko brutalności
policji ma wandalizowanie firm i biznesów? Po co rozbijać szyby?
Po pierwsze, jak argumentowało wielu innych, dlatego że niszczenie mienia to efektywna taktyka. Pocza ̨wszy od herbatki bostońskiej po demonstracje przeciwko szczytowi Światowej Organizacji Handlu w 1999 roku w Seattle, niszczenie mienia było integralna ̨ cze ̨ścia ̨
wielu walk. Jest w stanie wywrzeć nacisk na oponentów lub pokarać ich przez wyrza ̨dzenie
szkód ekonomicznych. Może zmobilizować potencjalnych towarzyszy przez zademonstrowanie, że siły rza ̨dza ̨ce nie sa ̨ niezwycie ̨żone. Może naświetlić problemy, które w innym
wypadku byłyby tuszowane – na pewno nie toczylibyśmy ogólnokrajowej dyskusji na temat rasy, klasy i działań policyjnych, jeśli nie odważne czyny kilku wandali w Ferguson. W
końcu, komunikuje ona bezkompromisowa ̨ odmowe ̨ obecnego porza ̨dku, otwieraja ̨c przestrzeń, w której ludzie moga ̨ w końcu zacza ̨ć wyobrażać sobie inny.
Zarzuty o niszczenie mienia nie wygla ̨daja ̨ dobrze w życiorysie czy w kampanii do rady
miejskiej, ale być może to dobrze. Oznacza to, że polityczny wandalizm jest zwykle bezinteresownym czynem – a nawet kiedy nie jest, musi wystarczyć jako nagroda. Jest wie ̨cej
powodów by podejrzewać o ukryte motywy opłaconych aktywistów organizacji non-profit
i aspiruja ̨cych polityków, niż kwestionować motywacje wandali. To może tłumaczyć, dlaczego aktywiści i politycy tak ich oczerniaja ̨.
Witryny sklepowe reprezentuja ̨ segregacje ̨. Sa ̨ niewidzialnymi barierami. Tak jak wiele
rzeczy w tym społeczeństwie, jednocześnie oferuja ̨ widok na „dobre życie” i blokuja ̨ do
niego doste ̨p. W polaryzuja ̨cej ekonomii, witryny sklepowe szydza ̨ z biednych za pomoca ̨
towarów na które ich nie stać, statusu i bezpieczeństwa, którego nigdy nie osia ̨gna ̨. Dla milionów i milionów ludzi, zdrowe jedzenie, lekarstwa i inne dobra, których potrzebuja ̨, sa ̨ od
nich oddalone o cała ̨ klase ̨ społeczna ̨, przepaść, której nigdy nie przekrocza ̨, nawet gdyby
całe życie cie ̨żko pracowali – przepaść reprezentowana przez niecałe półtora centymetra
tafli szkła.
Rozbić witryne ̨ sklepowa ̨ to zakwestionować wszystkie granice, które przecinaja ̨ to społeczeństwo: czarny i biały, bogaty i biedny, wła ̨czony i wykluczony. Wie ̨kszość z nas przyzwyczaiła sie ̨ do całej tej segregacji, uważaja ̨c takie nierówności za oczywiste, biora ̨c je za
fakty życia. Rozbijanie witryn jest sposobem na przerwanie tej ciszy, rzucenie wyzwania
absurdalnemu przekonaniu o tym, że społeczny konstrukt praw własności jest ważniejszy
od potrzeb ludzi dookoła nas.
Jednym z reakcyjnych argumentów jest to, że wandale niszcza ̨ „swoje własne okolice”,
ale to nieszczery sposób mówienia o tych, których imiona nie pojawiaja ̨ sie ̨ na żadnych
z czynów. Rzeczywiście, kiedy deweloperzy mówia ̨ o „polepszaniu” tych okolic, maja ̨ de
facto na myśli wysiedlenie obecnej populacji. Problem w Ferguson i wsze ̨dzie, gdzie jest
podobnie, nie polega na tym, że zakłóca sie ̨ ekonomie ̨; problemem jest rutynowe funkcjonowanie samej ekonomii. W nape ̨dzanym zyskiem społeczeństwie, im wie ̨cej biedni ludzie
pracuja ̨ i płaca ̨ czynszu, tym biedniejsi be ̨da ̨ w porównaniu z tymi, którzy zyskuja ̨ na ich
pracy – sta ̨d pochodzi zysk. Nieszczerym jest winić tu ofiare ̨, tak jakby wie ̨cej uległości mo2

gło przynieść inny skutek. W piramidzie finansowej ktoś musi stanowić najniższy szczebel,
i od pocza ̨tku kolonizacji tak zwanych Ameryk, zawsze byli to czarni i bra ̨zowi ludzie.
Jak z kolei wskazali inni, kolonizacja, gentryfikacja, masowe inkarceracja i policyjne
morderstwa sa ̨ formami wypierania, wymazywania. Przyzwyczailiśmy sie ̨ do niekończa ̨cego sie ̨ dramatycznego zaburzania środowisk w których żyjemy – tak długo, jak nape ̨dzaja ̨ je kapitaliści i policja, nie biedni. To normalizuje wyalienowana ̨ relacje ̨ z miejskim
krajobrazem, aby całe okolice mogły być zrównane z ziemia ̨ i zasta ̨pione czym innym bez
mrugnie ̨cia okiem. Normalizuje to system społeczny, który sam w sobie był narzucony na
ziemi zaledwie przez kilka ostatnich wieków, sprawiaja ̨c, że najmniej zrównoważony styl
życia, jaki był kiedykolwiek praktykowany, wydaje sie ̨ ponadczasowy i wieczny. Wandalizm demonstruje, że zarówno obecne nastawienie wobec miejskiej przestrzeni i systemu
społecznego, które je determinuje, sa ̨ warunkowe i tymczasowe – że możliwym jest, nawet
z ograniczonymi surowcami, przetransformować przestrzeń zgodnie z inna ̨ logika ̨. Zarówno gentryfikacja i wandalizm to formy interwencji w miejski krajobraz – różnica jest taka,
że gentryfikacja jest odgórna, podczas gdy wandalizm jest oddolny.
To nie przypadek, że właśnie witryny sklepowe zostały obrane za cel podczas protestów przeciwko policyjnej przemocy. Biznesy, czy mie ̨dzynarodowe czy lokalne, sa ̨ baza ̨
podatkowa ̨, która finansuje policje ̨, a bez policji nie dałyby rady zgromadzić tak dużego
bogactwa kosztem wszystkich innych. W tej sytuacji, adresowanie protestów wprost do
policji jest niejasne, dlatego że policja odpowiada bezpośrednio przed właścicielami biznesów i politykami, nie opinia ̨ publiczna ̨. O wiele bardziej bezpośrednie jest obieranie na cel
ich szefów, samych kapitalistów. Spowoduj wystarczaja ̨ce szkody finansowe przez rozbite
szyby, a może dwa razy sie ̨ naste ̨pnym razem zastanowia ̨, do jakich działań policyjnych
wzywaja ̨.
„Ale jakiś biedny pracownik musi to posprza ̨tać”, zarzucaja ̨ świe ̨toszkowaci liberałowie,
kiedy widza ̨ osobe ̨ protestuja ̨ca ̨, która folguje sobie w alejach bogaczy. Każdy kto robił w
pracy fizycznej wie, że to same brednie. Wymienianie szyb czy zmywanie graffiti z fasady
jest niezgorsze niż jakikolwiek inny rodzaj pracy jaka ̨ można dostać w tym zakresie płac –
nie jest też tak, że ci pracownicy robiliby w innym wypadku coś przyjemnego i spełniaja ̨cego. Jeśli już, to wandalizm dostarcza pracy, oferuja ̨c dodatkowe możliwości zatrudnienia
dla pracowników sektora usługowego i pracowników budowlanych, których praca w innym wypadku nie byłaby potrzebna. Oznacza to, że nie możesz rozwalić kapitalizmu jedna ̨
witryna ̨ sklepowa ̨ po drugiej – ale próbuja ̨c możesz przynajmniej redystrybuować troche ̨
bogactwa niżej. Typowe dla liberalnych krytyków jest przedstawianie biednych jako ofiar
taktyk konfrontacyjnych, podczas gdy w rzeczywistości obawiaja ̨ sie ̨ oni o własny status i
komfort.
W bardziej paranoicznej wersji tej perspektywy, liberałowie, którzy zakładaja ̨, że wszyscy inni musza ̨ być zadowoleni z obecnego porza ̨dku tak samo jak oni, deklaruja ̨, że tylko
sama policja, oczywiście w przebraniu, rozwaliłaby witryny, które ma chronić. Jak inne
teorie spiskowe, i ta przypisuje cała ̨ sprawczość jednej niegodziwej sile, zaprzeczaja ̨c istnieniu i strategicznemu zmysłowi tych, którzy podejmuja ̨ przeciwko niemu działania.
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Wszystko to nie oznacza, że samo rozwalanie szyb wystarczy do zmiany świat. W ostatecznym rozrachunku, sabotaż i podpalenia sa ̨ strategiami wycofuja ̨cej sie ̨ armii – tych,
którzy wiedza ̨, że nie be ̨da ̨ utrzymywać danego terytorium na długo. Ruch wystarczaja ̨co
silny, aby był w stanie zachować terytorium, które przeja ̨ł od policji, nie musiałby niszczyć
czy palić czegokolwiek, tylko je transformować. Z drugiej strony, tak długo jak takie nierówności sie ̨ utrzymuja ̨, ludzie nieuchronnie be ̨da ̨ je atakować poprzez niszczenie mienia,
jak i za pomoca ̨ innych taktyk. Każdy, kto rzeczywiście pragnie ujrzeć koniec niszczenia
mienia, powinien spieszyć do zaprowadzenia końca samej własności. Wtedy, w końcu, jedynym powodem do rozbijania szyb byłoby szukanie wrażeń.
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