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Ekologia stała sie ̨ najbardziej adekwatnym społecznym fenomenem na masowa ̨ skale w krajach, które znajduja ̨ sie ̨ w postindustrialnej fazie. Staje sie ̨
także sprawa ̨ wieku dla Kapitału i Państwa.
Musimy wie ̨c przyjrzeć sie ̨ temu, co walka ekologiczna oznacza zarówno
dla tych, którzy sa ̨ w nia ̨ zaangażowani/ne, jak i dla Państwa i Kapitału, które
pracuja ̨ nad zachowaniem swoich interesów.
Ekologiczna walka aż do teraz nakierowana była na znajdywanie “alternatywnych” rozwia ̨zań potrafia ̨cych odbudować równowage ̨ w niszcza ̨cej relacji człowieka wobec natury oraz złamać logike ̨ technologicznego rozwoju
opartego na dewastacji i pla ̨drowaniu.
Pomimo, iż aspiracje ekologów sa ̨ prawidłowe, żaden/na z nich nie kwestionuje struktury władzy, ale wre ̨cz przeciwnie - staja ̨ sie ̨ dla niej użyteczni,
pozwalaja ̨c zaprezentować ja ̨ w bardziej krytycznym i atrakcyjnym przebraniu. Gdy jest odseparowana od kwestii społecznej, ekologia staje sie ̨ doskonała ̨ okazja dla Władzy do budowania ogromnych projektów społecznej integracji, wyzyskuja ̨c konsensus proletariackich mas wobec ekologów.
Ekologiczny humanitaryzm tych, którzy protestuja ̨ przeciwko szalonemu
marnotrawieniu surowców gdy miliony umieraja ̨ z głodu, nie dotyka w najmniejszym stopniu postindustrialnych interesów Kapitału. Staje sie ̨ to dla
niego inicjatywa ̨ do poprawienia jego własnego poziomu produkcyjnego i organizacyjnego, które tak cze ̨sto pozostaja ̨ w tyle za innymi poziomami przemysłowego rozwoju.
Czy Kapitał stał sie ̨ wie ̨c ekologiczny? W przeciwieństwie do ekologów sa ̨dzimy, że tak. W obecnym czasie Kapitał szuka nowych technologii do przełamania braku równowagi, który wcia ̨ż istnieje w przetwarzaniu surowych materiałów. Dzieje sie ̨ to poprzez wzrastaja ̨ca ̨ racjonalizacje jego instrumentów
produkcji. To bez wa ̨tpienia zatrzymuje na jakiś czas ekologiczna ̨ destrukcje
planety, poprawiaja ̨c eksploatacje zasobów także dzie ̨ki recyklingowi gór odpadów, jakie leża ̨ nieużywane. Bardziej technologicznie zaawansowane kraje
sa ̨ daleko do przodu w tym kierunku, zmierzaja ̨c ku stworzeniu światowego
rynku poła ̨czonego z lekka ̨ technologia ̨ i ekologia ̨, która reprezentuje nowe
granice dla Kapitału.
W przemysłowo zaawansowanych krajach, to Państwo inicjuje wielkie
kampanie nt. problemów ekologicznych, jako że może wycia ̨gna ̨ć wielkie
korzyści z przemysłu, który produkuje instrumenty do ograniczania zanieczyszczenia. Innym powodem jest to, że w ten sposób Państwo może
zagwarantować szersza ̨ kontrole ̨ nad społeczeństwem, poprzez zaangażo2

wanie wielkich mas, które uczyniły z tego ich jedyna ̨ forme ̨ społecznego
zaangażowania.
Rozwój ekologicznej technologii staje sie ̨ sposobem dla bardziej zaawansowanych państw na wzrost zależności od nich przez gospodarczo słabsze
kraje i wpływanie na ich przyszły rozwój. W tym leży potrzeba Państwa i
mie ̨dzynarodowego kapitału na inwestowanie milionów dolarów w finansowanie ekologicznych programów.
Ekologiczne kampanie stwarzaja ̨ prawdziwa ̨ ekologiczna ̨ kulture ̨, nawet w
szkołach gdzie w tej chwili istnieja ̨ już specjalne kursy na ten temat. To bardziej poste ̨powi i wyczuleni politycy sa ̨ tymi, którzy te programy wspieraja ̨,
nigdy nie omijaja ̨c okazji na podkreślenie swojego zaangażowania i wskazania na cie ̨żkie sejmowe bitwy, które tocza ̨ przeciwko konserwatystom.
Ekolodzy podaja ̨ re ̨ke ̨ Kapitałowi i Państwu. Zieloni, jak też ich rytualne
protesty, wydaja ̨ konstruktywne propozycje oparte na “alternatywnych rozwia ̨zaniach”. W ten sposób graja ̨ oni role “lojalnej opozycji” do systemu, nie
uświadamiaja ̨c sobie, że czyni to z nich elementy zaangażowane w jego rozwój. Ich akcje służa ̨ dominacji. (…)
Zieloni chca ̨ dać dominacji ludzka ̨ twarz, dlatego uważaja ̨, że jest w porza ̨dku, gdy ich projekty sa ̨ finansowane przez Państwo lub przez te same
struktury, które niszcza ̨ nature ̨. Teraz wchodza ̨ w lokalne samorza ̨dy, co daje efekt taki, iż Państwo jest w stanie rozszerzyć swoja ̨ dominacje ̨ nawet na
najbardziej peryferyjne rejony.
Kto może mieć jakikolwiek interes w projekcie wymierzonym w nakłonienie Kapitału do porzucenia jego szalonego rozwoju w kierunku tzw. “cie ̨żkiej” technologii, zaste ̨puja ̨c ja ̨ “lekka ̨” i ekologiczna ̨, jeśli nie ci, którzy chca ̨
uchronić obecny system społeczny?
Nie interesuje nas rozwój Kapitału, czy to cie ̨żkiego czy to lekkiego. Interesuje nas jedynie zniszczenie Kapitału jako systemu, razem z aparatem
państwowym na całym świecie, który go wspiera.
Ekologiczny spektakl chce, byśmy uczestniczyli w tym systemie śmierci,
chca ̨c przybić nas do trwaja ̨cej sytuacji przeżycia. Poddajemy sie ̨ temu z rezygnacja ̨, kiedy promujemy ekologiczne bitwy z nieuchronna ̨ śmiercia ̨ planety.
Konieczne jest zrobienie czego wie ̨cej. Gwałtowna konfrontacja z istnieja ̨cym porza ̨dkiem jest dla nas żywotna ̨ koniecznościa ̨. W tym rozumieniu
proponujemy umieszczenie ekologicznej walki na powstańczej bazie.
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Ekologia jest ważna tylko wtedy, jeśli jest rozumiana w ramach radykalnego procesu transformacji, jako że jest to jedyny sposób, w jaki może być
użyta do przyspieszenia końca społeczeństwa dominacji.
Mamy wie ̨c dwie drogi: pierwsza zaczyna sie ̨ od zniszczenia relacji z władza ̨ w celu osia ̨gnie ̨cia równego, wolnego, ekologicznego społeczeństwa; druga ogranicza sie ̨ jedynie do ocalenia planety od kompletnego zniszczenia. Jeśli wybierzemy ta ̨ pierwsza ̨, zawsze znajdziemy towarzyszy/ki, którzy wespra ̨ nasze inicjatywy. Jeśli wybierzemy druga ̨, ci towarzysze/ki be ̨da ̨ widzieć w nas wrogów.
My też jesteśmy za ekologia ̨ i przeciwko wszystkim rodzajom zanieczyszczenia w kontekście wymagaja ̨cym totalnego przewrotu we wszystkich relacjach i wartościach, na których oparty jest system.
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