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Bardzo czes̨to spotykam sie ̨ z opinia ̨ o tym, że praca na etacie jest stanem
do którego daż̨a ̨wszyscy, którzy chca ̨pracować.Wostatnich latach powstało
określenie „umowy śmieciowe”, które zawiera w sobie wszystkie inne formy
zatrudnienia poza umowa ̨ o prace.̨ Pracodawcy zamiast umowy o prace ̨ za-
trudniaja ̨ pracowników na umowe ̨ – zlecenie, umowe ̨ o dzieło lub zmuszaja ̨
nawet do współpracy po założeniu działalności gospodarczej. W stereotypo-
wym myśleniu ogółu, wszystkie wspomniane formy zatrudnienia, uważane
sa ̨ za coś o wiele gorszego od umowy o prace.̨

Od razu należy rozczarować optymistów, umowa o prace ̨ nie zapewnia w
ogóle żadnej stabilności zatrudnienia, pracodawcy moga ̨ trzy pierwsze umo-
wy zawrzeć z pracownikiem na czas określony, później okazuje sie,̨ że kolej-
na umowa nie jest podpisywana i wracamy do punktu wyjścia. Podczas trwa-
nia umowy o prace ̨na czas określony pracodawca może rozwiaz̨ać umowe ̨ z
wielu powodów np. z powodu likwidacji stanowiska pracy.

Z punktu widzenia człowieka poszukujac̨ego wolności umowa o prace ̨ jest
jednym z elementów znacznie ja ̨ ograniczajac̨a.̨ Taka forma zatrudnienia
szczegółowo określa nasza ̨ zależność od korporacji, szczegółowo określa
również podległość wobec przełożonych. W korporacji możemy robić tylko
to, na co korporacja nam pozwoli, nasi przełożeni z kolei na bieżac̨o mówia ̨
nam co mamy robić każdej chwili w pracy. Nie ma tu wiele miejsca na
indywidualność, pozostaje szybko nauczyć sie ̨ zasad życia w korporacji i
jeszcze szybciej wykonywać polecenia przełożonych.

Czy wolność kończy sie ̨ wraz z zatrudnieniem na etat? Chcemy otrzymy-
wać świadczenia, traktujac̨ je jako nasze prawa, dajac̨ w zamian swoja ̨wolna ̨
wole ̨ i indywidualność. Ważnym pytaniem jest, w jaki sposób uzyskać w tym
przypadku kompromis, ale czy takiego kompromisu chcemy, co jesteśmy w
stanie dać za comiesiec̨zny przelew wynagrodzenia na konto. Widać w tym
miejscu pewien dualizm, chcemy być wolni, ale chcemy również podporzad̨-
kować sie,̨ aby mieć spokój egzystencji. Niepokojac̨ym spostrzeżeniem jest
to, że z całych sił chcemy przez całe życie uciec od wolności w strukture ̨kor-
poracji, że nic nie pozostało, poza jak najszybszym oddaniem samego siebie
w rec̨e systemu. Można na to patrzeć w ten sposób, że ideały wolności sa ̨dla
jeszcze nie zatrudnionych, później niepostrzeżenie zasady ulegaja ̨ zmianie,
młodzi anarchiści zakładaja ̨białe kołnierzyki i wszystko ulega zmianie. Jako
skrupulatni kierownicy i bogaci prezesi buduja ̨ poteg̨e ̨ korporacji. Jak dużo
znacie pieć̨dziesiec̨ioletnich anarchistów, pozostajac̨ych poza systemem?

Etat kusi ludzi wolnych, aby wolnymi być przestali. Sam nie dajac̨ w sumie
niczego, nie daje stabilizacji, nie daje pewności, a tak go dużo osób odbiera,
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zmienia ludzi wolnych w elementy obecnego systemu gospodarczego opar-
tego na pieniad̨zu. Każdy powinien sam zadać sobie pytanie jak dużo siebie
może dać systemowi i jak dużo powinien pozostawić dla siebie. W wolności
zawarty jest także ten, jakże dla niej ważny wybór. Miejmy jednak na uwa-
dze wybierajac̨ dla siebie, co zyskujemy, co też tracimy, jacy byliśmy i jacy
jesteśmy, jacy bed̨ziemy po naszych wyborach.
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