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7 czerwca 2013 na Wydziale Nauk Społecznych odbyła sie ̨ otwarta debata
pt. Komu potrzebny jest prekariat organizowana przez Koło Inicjatyw Spo-
łecznych Studentów przy współudziale Zwiaz̨ku Syndykalistów Polski sekcja
Wrocław.

Debate ̨ otworzył Mateusz Karolak prezentacja ̨ na temat znaczenia i in-
telektualnej historii samego terminu ”prekariat”. Mateusz wyróżnił i scha-
rakteryzował różne poziomy znaczeniowe terminu ”prekariat” - formalno-
prawny, egzystencjalny, ekonomiczny, makrostrukturalny i polityczny. Je-
go wystap̨ienie uzupełnił Adam Mrozowicki pokazujac̨ globalny wymiar zja-
wiska - ewolucji rozmiarów i struktury światowych zasobów siły roboczej.
Agata Krasowska zaprezentowała projekt prowadzonych badań nadmłodym
wrocławskim prekariatem obejmujac̨e szerokie spektrum osób niestabilnie
zatrudnionych (w tym samozatrudnionych). Badanie opiera sie ̨ na wywia-
dach biograficznych i dotyczy subiektywnego przeżywania sytuacji ekono-
micznej niestabilności. Nastep̨nie Łucja Łopatka przedstawiła i skomentowa-
ła fragmenty już przeprowadzonych wywiadów z dwiema osobami zakwali-
fikowanymi jako młodzi prekariusze (chłopakiem imajac̨ym sie ̨ najróżniej-
szych tymczasowych zajeć̨ oraz dziewczyny, która porzuciła prace ̨w korpo-
racji, żeby prowadzić własna ̨wegańska ̨ firme ̨ cateringowa)̨.

Zaprezentowane wyniki wywołały wśród zgromadzonych żywa ̨ dyskusje ̨
nadwyraźna ̨rozbieżnościa ̨mied̨zy teoria ̨- ukazujac̨a ̨prekarność jako źródło
opresji, wywołujac̨e lek̨, gniew i anomie ̨ a wyrażanym przez respondentów
wzgled̨nym zadowoleniem z życia i świadomym preferowaniem prekarności
ponad stabilna ̨ praca ̨ etatowa.̨ Jedni/e zrzucali istnienie tej rozbieżności na
karb młodego wieku respondentów (”Zobaczymy jak dojda ̨ do emerytury”)
inni/e zwracali uwage,̨ że nie można bezkrytycznie chwalić stałego etatu.
Cześ̨ć osób doszła do wniosku, że świadomość prekariatu może mieć swoje
korzenie w rewolucji obyczajowej lat 60tych i 70tych. Niejako w komentarzu
do tych dyskusji Tomasz Skoczylas przedstawił geneze ̨prekariatu z perspek-
tywy podmiotowości sprawczej samych pracownikówwskazujac̨ na istnienie
dwóch tendencji - rewolucji (osadzonej w ruchu ”odmowy pracy” i daż̨ac̨ej
do budowy świata poza Państwem i Kapitałem) i kontrrewolucji (która prze-
kształca sprzeciw wobec kapitalizm w nowa ̨siłe ̨produkcyjna ̨a odmowe ̨pra-
cy w prekarność).

Jako ostatni wystap̨ił aktywista Zwiaz̨ku Syndykalistów Polski z prezenta-
cja ̨na temat organizacji i walki prekariatu. Działacz ZSP przyznał, że młodzi
pracownicy nie ufaja ̨ partiom i zwiaz̨kom zawodowym i zaproponował po-
wrót do źródeł ruchu robotniczego w postaci stowarzyszeń pracowniczych
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stosujac̨ych prawne i poza prawne metody walki o poprawe ̨ bytu. Jako przy-
kład przedstawił ZSP opisujac̨ walke ̨ tej organizacji z agencja ̨ pracy Otto. W
dalszej dyskusji padło pytanie o polityczne konsekwencje istnienia prekaria-
tu i właściwe tej kategorii (klasie?) formy protestu. Po ogólnej konstatacji,
że - przynajmniej w Polsce - prekariat nie jest szczególnie skłonny do pro-
stestowania (jeśli nie liczyć krótkotrwałej mobilizacji przeciw ACTA), jeden
z uczestników debaty zwrócił uwage ̨na istnienie silnego ruchu Narodowego
kanalizujac̨ego społeczny gniew i dyskusja zeszła na problem Ruchu Narodo-
wego i jego potencjalnychmożliwość. Cześć uczestników/czek twierdziła, że
nacjonaliści maja ̨ duży (i groźny) wpływ na społeczeństwo wywodzac̨y sie ̨ z
nacjonalistycznego skrzywienia programów szkolnych formatujac̨ych świa-
domość młodzieży czemu przeciwstawiono teze,̨ że znaczenie Ruchu Naro-
dowego wyczerpuje sie ̨ w organizowaniu patriotycznych wydarzeń roczni-
cowych bez poważniejszych konsekwencji politycznych.
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