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Społeczeństwo, które w 1989 r. z nadzieja ̨ witało upadek ”realnego socja-
lizmu” zostało okrutnie zawiedzione w swej naiwnej wierze w ustrój parla-
mentarny i kapitalizm. Dziś ludzie widza ̨ wokół siebie nierówności społecz-
ne, ned̨ze, korupcje i bezkarność policji. Jednocześnie ludzie, przyzwyczaje-
ni przez autorytarny systemu do bierności, nie sa ̨w stanie samemu znaleźć
żadnego racjonalnego wytłumaczenia tego stanu rzeczy. W tej sytuacji pró-
buja ̨ uwierzyć tym, którzy twierdza,̨ że wine ̨ za to ponosi ”tajny spisek Ży-
dów, komunistów i masonów”. Jest to sprawdzona prosta teoria - nie wyma-
ga wiek̨szego wysiłku umysłowego. Naiwni wierza ̨wiec̨, że gdy dojda ̨do wła-
dzy ”prawdziwi Polacy” to wszystko bed̨zie w porzad̨ku, a nasz kraj zmieni
sie ̨w raj na Ziemi. Zmienia sie ̨kolejna ekipa - polityczni idole dorywaja ̨sie ̨do
koryta, a ludzie nadal sa ̨ okradani. Przyczyna ̨ społecznego i gospodarczego
kryzysu nie jest fakt, że władze ̨ objeł̨a jakaś ”mafia złych ludzi” lecz jest nia ̨
sama struktura systemu kapitalistycznego oraz scentralizowanej parlamen-
tarnej ”demokracji”. Politycy manipuluja ̨ ludźmi nie dlatego, że sa ̨ ”Żydami
lub komuchami” lecz dlatego, że polityka w scentralizowanych systemach
panowania jest właśnie sztuka ̨tworzenia sztucznych podziałówmied̨zy ludź-
mi, żerowania na przesad̨ach i skutecznej manipulacji.

Rzad̨zac̨y establishment okrada nas ponieważ każda władza jest źródłem
nieuchronnej deprawacji i uczy pogardy wobec ludzi ”z dołu”, którzy sa ̨zwy-
kła ̨ ”ciemna ̨masa”̨ potrzebna ̨ do oddawania podatków i wrzucenia kart wy-
borczych. Od czasu do czasu organizowane sa ̨”igrzyska dla ludu” - nagłaśnia-
nia jakieś afery, wzniecany nacjonalizm, kampanie wyborcze itp. Wszystko
potrzebne jest do odciag̨niec̨ia uwagi, by ludzie nie zobaczyli jak im rzad̨zac̨y
chleb kradna.̨

Dlatego stworzyliśmy Porozumienie Anarcho-Syndykalistów, aby prze-
ciwstawić sie ̨samowoli władz, wyzyskowi pracowników, a także by wspierać
wszelkie inicjatywy prowadzac̨e do buntu pokrzywdzonych przez obec-
ny system panowania. Aby prowadzić walke,̨ która nie stworzy nowych
rzad̨ów, lecz pomoże w samoorganizacji społeczeństwa, funkcjonujac̨ego
na podstawie samorzad̨ów, w których ludzie dobrowolnie stworza ̨ własne
struktury oparte na współpracy i niezależnej inicjatywie. Społeczeństwa, w
którym zniesiony zostanie podział na rzad̨zac̨ych i rzad̨zonych, a jedynym
ograniczeniem wolności jednostki bed̨zie prawo każdego innego człowieka
do wolności.
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KONIEC PODZIAŁU NA WŁAŚCICIELI I
PRACOWNIKÓW
Wistniejac̨ym systemie społecznym - kapitalizmie - aby przeżyć, pracownicy
musza ̨ofiarowywać swój czas, zdolności i energie ̨pracodawcom dla których
sa ̨ tylko kosztem produkcji, podobnie jak weg̨iel czy stal. Pracodawcy, me-
nadżerowie, gracze giełdowi, wszyscy oni należa ̨ do klasy społecznej, która
żyje w luksusie dziek̨i harówce pracowników, cały dochód który uzyskuje za-
wdziec̨za ich wysiłkom. Natomiast ci, którzy ten zysk wypracowali, czyli za-
trudnieni, otrzymuja ̨ z tego tytułu upokarzajac̨e ochłapy w postaci pensji (o
wiele niższe od wartości tego co wytworzyli). Tak powstaje piramida władzy,
która dzieli społeczeństwo na antagonistyczne klasy i nie pozwala zażegnać
konflikty interesów. Ten system przez wyzysk pracy daje biznesmenomwła-
dze ̨ decydowania o tym co bed̨zie produkowane i jak bed̨zie produkowane,
ale kosztami ich pomyłek w pierwszej kolejności obarcza podwładnych. Sy-
tuacje ̨ pogarsza fakt, że zatrudnieni szantażowani widmem bezrobocia i ne-̨
dzy, coraz cześ̨ciej godza ̨ sie ̨ na każde narzucone przez właścicieli warunki
pracy. W efekcie wiek̨szość pracowników zostaje wped̨zona w stan upadlaja-̨
cej zależności od humorów i nastrojów swoich szefów, którzy staraja ̨ sie ̨ im
wpajać nawyki służalczości i bierności, co nie pozostaje bez wpływu na inne
sfery życia (stad̨ uległość społeczeństwa wobec agresji i korupcji kolejnych
ekip rzad̨owych).

Przymus ekonomiczny okazuje sie ̨skuteczniejszy i dotkliwszy od pałki czy
bata, a stosowanie przez państwo przemocyw ograniczonym zakresie wywo-
łuje złudne wrażenie wolności. Należy podkreślić, że ten złodziejski system
ogłupiania i niewolenia ludzi nie poddaje sie ̨ żadnym próbom łagodzenia je-
go skutków przez państwowe, reformy. Wobec chciwości ”ludzi interesu” i
sprzedajności urzed̨ników wszystkie gwarancje praw socjalnych i pracowni-
czych, staja ̨ sie ̨ zwykła ̨ papierkowa ̨ fikcja.̨ W ten sposób nieskuteczność no-
welizacji Kodeksu pracy (nagminnie i bezkarnie łamanego przez biznesme-
nów) i kruchość praw socjalnych, ujawniaja ̨potrzebe ̨walki o całkowite znie-
sienie władzy pracodawców. Jeśli wolność ma cokolwiek znaczyć dla prze-
ciet̨nego człowieka, to musi obejmować również miejsca pracy.

Dlatego jesteśmy za oddaniem wszystkich prywatnych i państwowych za-
kładów pracy w rec̨e samorzad̨ów pracowniczych, które przejma ̨pełna ̨ kon-
trole ̨ nad produkcja,̨ dystrybucja ̨ i sfera ̨ usług oraz ustala ̨ reguły zarzad̨za-
nia zgodne z potrzebami pracujac̨ych. Jednym słowem, w warunkach pełnej
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centralizm państwowy przez federacje ̨ autonomicznych grup powia-̨
zanych interesami społeczno-ekonomicznymi; wolny rynek przez go-
spodarke ̨nastawiona ̨na zaspokajanie potrzeb społecznych i zarzad̨za-
na ̨ przez samorzad̨y pracownicze; a wojsko i policja przez powszech-
ne uzbrojenie obywateli i dobrowolnie tworzone grupy samoobrony.
Społeczeństwa, które reguluje swoje sprawy na zasadach wzajemnej
ugody i swobodnej umowy.

6. Celem Porozumienia Anarcho-Syndykalistów nie jest zdobycie władzy
lub kontrola nad społeczeństwem lecz edukacja i pomoc przy orga-
nizowaniu samoobrony przeciw władzy eksploatujac̨ej nasza ̨ prace,̨
ograbiajac̨ej nas i wciaż̨ pozbawiajac̨ej nas wolności. Jesteśmy również
przekonani, że żadna elitarna grupa, partia, a tym bardziej ślepa
wiara w przywódców, nie zastap̨ia ̨ tego co można osiag̨nać̨ dziek̨i
rozbudzeniu samodzielnej inicjatywy zwykłych ludzi (skupionych
w zwiaz̨kach zawodowych, stowarzyszeniach lokatorów, grupach
samopomocy, wspólnotach lokalnych, itp.) pragnac̨ych życia bez
strachu przed szefami, ned̨za ̨ i państwem.

7. Popieramywszystkie starania prowadzac̨e do poszerzenia swobód i po-
prawy warunków życia. Inspiracje dla naszej działalności czerpiemy
z tradycji i doświadczeń walki rewolucyjnego anarcho-syndykalizmu.
Jeśli zgadzasz sie ̨ z naszymi zasadami, to zapraszamy do współpracy!
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wnet̨rzny i obcy. Najlepsza ̨ gwarancja ̨ zbiorowego bezpieczeństwa jest zasa-
da świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Dla skoszarowanej armii, stwarza
sie ̨ sztuczne warunki deformujac̨e osobowość poborowych, życie grup samo-
obronny o wiele bardzie odzwierciedla realne potrzeby i warunki kraju. Ze
wzgled̨u na swój charakter pozostana ̨one w bezpośrednich zwiaz̨kach z lud-
nościa ̨ i zapobiegna ̨ każdej próbie zamachu na wolność obywateli. Pamiet̨aj-
my, że to właśnie oddziały partyzanckie, a nie regularna armia, pokonały
najwiek̨sze poteg̨i militarne świata, czyli USA i Rosje,̨ podczas wojen wWiet-
namie, Afganistanie i Czeczenii.

CELE I ZASADY
1. Opozycja wobec kapitalizmu i wszystkich państwowych struktur do-

minacji i eksploatacji służac̨ych interesom kapitalistów, biurokratów i
polityków.

2. Opozycja wobec wszystkich form dyskryminacji i agresji: rasizmu,
nacjonalizmu, seksizmu, klerykalizmu, imperializmu, rabunkowej
eksploatacji przyrody itd. Uważamy, że państwo i kapitalizm sa ̨
odpowiedzialne za wystep̨owanie i rozwój tych społecznych patologii.

3. Opozycja wobec przymusu pochodzac̨ego odwładzy. Uważamy, że każ-
dy człowiek ma prawo do władzy tylko nad samym soba,̨ a wolność
jednostki znajduje swoje najpełniejsze potwierdzenie w wolności po-
zostałych ludzi.

4. Masowa akcja i oddolna rewolucja zastosowane przez pracowników
i najbiedniejszych stanowia ̨ droge ̨ obalenia kapitalizmu, państwa i
wszystkich form ucisku.

5. Odrzucamy możliwość wyboru wszelkich form stałej władzy: prezy-
denta, parlamentu, rzad̨u i partii politycznych. Pracownicy i grupy
społeczne najbardziej pokrzywdzone przez obecny system, posiada-
ja ̨ potencjał zdolny przeobrazić społeczeństwo przez obalenie mono-
poli ekonomicznych i wszelkich politycznych instytucji istniejac̨ych
na zasadzie przymusu. Celem jest powstanie społeczeństwa w którym
parlamentaryzm zostanie zastap̨iony przez demokracje ̨bezpośrednia;̨
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swobody pracownicy zorganizuja ̨ sie ̨ na swój sposób, wedle własnego gustu.
Oznacza to, demokracje na wszystkich poziomach struktury przedsieb̨ior-
stwa i całkowicie niepaństwowe uspołecznienie środków produkcji, surow-
ców i zasobów naturalnych. Aby odeprzeć zarzuty tych, którzy posad̨za ̨ nas
o propagowanie utopijnej, wymyślonej przy biurku idei, warto przypomnieć,
że proponowane przez nas rozwiaz̨ania, były treścia ̨ wielu pracowniczych
wystap̨ień.

Bezpośrednio przed zakończeniem II wojny światowej i zaraz po wojnie
polscy robotnicy przejmowali zarzad̨zanie zakładami, tworzac̨ tzw. ”komi-
tety fabryczne” (do czasu gdy rzad̨ upaństwowił gospodarke ̨ w 1947 r.). Po
październiku 1956 r. powstały rady robotnicze, które chciały obalić władze ̨
biurokracji oraz przejać̨ kierowanie gospodarka.̨ W latach 1980 -1981 wśród
działaczy ”Solidarności” pojawił sie ̨ postulat przekazania radom pracowni-
czym prawa do kierowania zakładami i cała ̨ krajowa ̨ ekonomia.̨ ”Autentycz-
ny samorzad̨ pracowniczy bed̨zie podstawa ̨ Samorzad̨nej Rzeczypospolitej”
- głosiła uchwała programowa I Zjazdu ”Solidarności”. Rewolucyjne plany
zniweczył stan wojenny. Ale już we wrześniu 1991 r. policja wysłana przez
”solidarnościowy” rzad̨ pacyfikowała załoge ̨białostockiego MPK, która ogło-
siła przejec̨ie zakładu wraz z całym majat̨kiem w użytkowanie i rozpocze-̨
cie pracy na własny rachunek. W październiku 1993 r. - po tygodniowym
strajku pracownicy PGR-u w Zegartowicach wymogli na władzy decyzje ̨ o
przekazaniu im w zarzad̨ majat̨ku gospodarstwa, w marcu 1995 r. w szcze-
cińskim ”Gryfrybie” strajkujac̨y uruchomili produkcje ̨ sprzedajac̨ wyprodu-
kowany towar. Z kolei we Francji w 1981 r. zwiaz̨ki zawodowe zorganizowa-
ły strajk generalny prowadzony pod hasłem: ”Władza w przedsieb̨iorstwie
w rec̨e załóg” Dla osiag̨niec̨ia tego celu bezużyteczny jest udział w wyborach
lub zabieganie o poparcie jakichkolwiek polityków którzy z natury rzeczy sa ̨
uzależnieni od niewybieralnychmagnatów finansowych, zarzad̨ów wielkich
firm, biurokracji państwowej, armii i policji, którzy nigdy (dobrowolnie) nie
zrzekna ̨ sie ̨ swojej własności, ani swojej władzy, ani praw chroniac̨ych ich
przywileje. Jedynie bezpośrednia walka (masowe strajki, gwałtowne demon-
stracje) prowadzona przez pracowników, którzy pozbyli sie ̨ ostatnich złu-
dzeń co do roli państwa i rzad̨u, daje możliwość usuniec̨ia przyczyn społecz-
nej niesprawiedliwości. Z chwila ̨ gdy lokalne strajki i protesty przerastaja ̨
w strajk generalny, obejmujac̨y zasieg̨iem cały kraj i paraliżujac̨y struktury
państwowe - nic nie staje na przeszkodzie by znieść system pracy najemnej,
a wszystkie przedsieb̨iorstwa przeszły we władanie pracowników. To zjawi-
sko przekształcania sie ̨ strajków w organizowanie życia ekonomicznego na
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zupełnie nowych podstawach, bed̨zie zapowiedzia ̨powstania społeczeństwa,
w którymwyzysk i panowanie człowieka na drugim człowiekiemnie bed̨a ̨już
możliwe. Praca przestanie być monotonna ̨ harówka ̨ wykonywana ̨ pod dyk-
tando i dla zysku biznesmenów, a stanie sie ̨ okazja ̨ do twórczego wykorzy-
stania naszych umiejet̨ności i wyobraźni z korzyścia ̨ dla jednostki i całego
społeczeństwa.

SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS
Jeśli stawiamy sobie za zadanie zbudowanie społeczeństwa w którym wszy-
scymaja ̨równe szanse rozwoju to powinniśmy odrzucić dogmat, który naka-
zuje podporzad̨kowanie sie ̨regułomwolnego rynku.Wprzeciwnym razie be-̨
dziemy świadkami nowych konfliktów i podziałów społeczeństwa w którym
przypadek zdecyduje o ned̨zy lub zamożności poszczególnych pracowników.
O ich dalszym losie przesad̨zi miejsce zatrudnienia: kwitnac̨a, pograż̨ona w
kryzysie lub w ogóle zlikwidowana gałaź̨ gospodarki. I nikogo nie wzruszy
fakt, ze to nie pracownicy lecz pracodawcy i sfery rzad̨zac̨e ponosza ̨ odpo-
wiedzialność za kondycje ̨ konkretnych zakładów i branż. Nic nie zmieni na-
tury reguł wolnego rynku, który rzad̨zac̨ sie ̨brutalna,̨ darwinistyczna ̨ logika ̨
nie pozostawia miejsca na sprawiedliwość, wywołujac̨ egoistyczne zachowa-
nia - i oto nawet u tych, którzy staraja ̨ sie ̨ żyć bardziej dla innych niż dla
siebie. Pracownik, który usiłuje stworzyć jak najlepsze warunki dla swojej
rodzinny jest zmuszony walczyć z innymi o to by zdobyć lepsza ̨ prace ̨ czy
wiec̨ej godzin nad liczbowych. Jednostki z konieczności traktuje sie ̨ nie jako
osoby lecz jako rzeczy. Jak narzed̨zia maksymalizacji czyjegoś zysku. Kurczy
sie ̨ lub w ogóle zanika miejsce na bezinteresowność - przyjaźń, serdeczność,
czy życzliwość w kontaktach z innym ludźmi.

Wolny rynek - nawet gdyby wszyscy zaczynali od tego samego - doprowa-
dzi do sytuacji w której niewiele osób sie ̨ wzbogaci, a wiek̨szość zbiednieje.
Jako rezultat powstanie przymus - ludzi z pienied̨zmi - uzyskaja ̨władze ̨ nad
tymi bez pienied̨zy, powróci praca najemna, a wraz z nia ̨ cykliczne kryzysy,
bezrobocie i państwo służac̨e ochronie interesów bogaczy. Kolejnym rezul-
tatem wolnorynkowej konkurencji (czyli wchłaniania i eliminacji kolejnych
firm) bed̨zie monopol prywatnych koncernów i korporacji, które narzuca-
jac̨ style życia, korumpuja ̨polityków i manipulujac̨ pragnieniami społeczeń-
stwa, bed̨a ̨ stale utrwalać swoje panowanie. Koncentracja kapitału stanie sie ̨
koncentracja ̨władzy. W tym obłak̨ańczym systemie nawet postep̨ technolo-
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lokalnym gdzie ich konsekwencje bed̨a ̨ zrozumiałe i widoczne. Jest stylem
organizacji, który chroni nas od błed̨ów popełnianych na duża ̨ skale,̨ nie
przeszkadzajac̨ równocześnie w swobodnym przepływie informacji, inspira-
cji oraz wymianie doświadczeń pomied̨zy różnymi społecznościami (a także
w realizacji wspólnych inwestycji).

Federalizm nie ma być społeczeństwem doskonałym, ale koncepcja,̨ spo-
łeczeństwa dynamicznego, otwartego, które nie tłumi inicjatywy jednostek
i może modyfikować sie ̨ przez wole ̨ osób go tworzac̨ych.

ROZBROJENIE WŁADZY, UZBROJENIE
SPOŁECZEŃSTWA
Poddawani otep̨iajac̨ej tresurze i ideologicznej indoktrynacji młodzi ludzi
służac̨y w armii wielokrotnie byli kierowani przez swoich dowódców do wal-
ki z własnym społeczeństwem (w 1923 r. wojsko strzelało do strajkujac̨ych
robotników w Krakowie, w latach 30-tych pacyfikowało strajki chłopskie, a
PRL-owskie rzad̨y używały go przeciw zbuntowanym obywatelom - w 1956
r. w Poznaniu, w 1970 r. na Wybrzeżu i podczas stanu wojennego) i nadal po-
zostaja ̨ dla nieuzbrojonych obywateli śmiertelnym zagrożeniem. Dla każdej
władzy armia jest ostatnia ̨ deska ̨ ratunku i ostatnim gwarantem sprawowa-
nia rzad̨ów w sytuacji gdy udrec̨zone społeczeństwo zdecyduje sie ̨ usamo-
dzielnić i powiedzieć dość monopolowi państwa.

Poborowych tresuje sie ̨w koszarach, szczuje ”starych” przeciw ”młodym”,
a wszystko po to, by pozbawić ich godności, od uczyć myślenia i uczynić po-
słusznymi każdemu rozkazowi O tym, że ta akcja odmóżdżania przybiera na
sile świadczy ciag̨le wzrastajac̨a liczba samobójstw w wojsku i dezercji. Jedy-
nym sposobemna unikniec̨ie tych zagrożeń jest rozwiaz̨anie armii i rozdanie
broni zwykłym ludziom, tak by społeczeństwo mogło sie ̨ bronić samo przed
przestep̨cami i rzad̨ami (na wzór Boliwii z lat 1952 - 1962).

Przyczyna ̨wiek̨szości przestep̨stw poza czynnikami ekonomicznymi (dra-
styczne różnice mied̨zy bogatymi a biednymi, którzy sa ̨ skazani na ”lizanie
dobrobytu przez szybe”̨) i całym systemem rywalizacji wyzwalajac̨ym agre-
sje ̨ jest również społeczna obojet̨ność i brak odpowiedzialności za swoje oto-
czenie. Dla tych, którzy chca ̨ napadać i grabić ludzi prawdziwa ̨ przeciw wa-
ga ̨ moga ̨ być tylko dobrowolnie tworzone grupy samoobrony sas̨iedzkiej, a
nie interwencja policji, która przez bandytów postrzegana jako czynnik ze-
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kich. Na forum rad przedstawiane bed̨a ̨ stanowiska wszystkich struktur, to-
czyć sie ̨ bed̨a ̨ dyskusje i wypracowywane bed̨a ̨wspólne programy działania,
a w rek̨ach poszczególnych społeczności pozostanie ich zatwierdzenie lub
odrzucenie. Prawdopodobnie powstana ̨ również ponadregionalne zgroma-
dzenia branżowe, składajac̨e sie ̨ z przedstawicieli rad zakładowych, które
miałyby charakter wyłac̨znie konsultacyjny dla autonomicznych przedsie-̨
biorstw. W ten sposób ludzie zajmujac̨y sie ̨ polityka ̨ zawodowo bed̨a ̨ zasta-̨
pieni przez rady zawodowców, a państwowa polityka siły przez pokojowa
działalność gospodarcza ̨gmin. Wyższość tego rozwiaz̨ania polega na tym, iż
zarówno poszczególni członkowie społeczności, jak i ich delegaci moga ̨ ła-
two i całkowicie orientować sie ̨we wszystkich funkcjach swej gminy. Każdy
działa i decyduje o rzeczach, które go dotycza.̨

FEDERALIZM
Jedynie społeczeństwo posiadajac̨e elastyczność zdecentralizowanych
wspólnot może dostosować sie ̨ do nieuniknionych ludzkich słabości, gdyż
tam gdzie wielkie systemy państwowe kierowane sa ̨ przez jedna ̨ władze ̨
centralna ̨ jej szaleństwa pociag̨a za soba ̨ ogólne nieszcześ̨cia. Okazuje sie,̨
że jedna wielka struktura decyzyjna (parlament, rzad̨) nie jest w stanie
sprostać coraz wiek̨szemu zróżnicowaniu i rozszerzeniu zakresu koniecz-
nych do podjec̨ia decyzji (o tym, że społeczeństwo nie potrzebuje państwa,
mogli sie ̨ przekonać mieszkańcy terenów dotkniet̨ych powodzia ̨ w lipcu
1997 r., którzy doświadczyli nieudolności władz nie potrafiac̨ych sprostać
sytuacji i skuteczności spontanicznie powstałych wspólnot mieszkańców
walczac̨ych z żywiołem). System centralistyczny wywiera zgubny wpływ na
społeczeństwo, przez to, że podkopuje a wreszcie całkiem unicestwia poczu-
cie odpowiedzialności jednostki. Ten kto jest zmuszony słuchać rozkazów
z góry, niezależnie od tego czy sie ̨ z nimi zgadza czy też nie - ten przenosi
również odpowiedzialność za swoje czyny na tych, od których otrzymuje
rozkazy. Z tych też wzgled̨ów centralizmowi, przeciwstawiamy federalizm,
pozwalajac̨y zastap̨ić państwo i wszystkie jego mechanizmy administra-
cyjne przez kolektywy, wspólnoty i samorzad̨y tworzone z własnej woli
przez jednostki i grupy mieszkańców. Federalizm jest forma ̨ dobrowolnego
współdziałania w oparciu o porozumienia różnorodnych autonomicznych,
samorzad̨zac̨ych sie ̨ grup, które łac̨za ̨ sie ̨ dla podniesienia skuteczności
swoich poczynań. Federalizm umożliwia podejmowanie decyzji na szczeblu
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giczny jest niekorzystny dla zwykłych ludzi ponieważ oznacza konieczność
zwolnienia wielu pracowników.

Zyski ze stałego wzrostu wydajności pracy przechwytywane sa ̨ przez
biznesmenów. Kapitalizm jest również ogromnym marnotrawstwem bo-
gactw wytworzonych przez społeczeństwo. Logika wolnego rynku nakazuje
niszczenie ”nadwyżek” żywności lub innych towarów, celem utrzymania
wysokich, zyskownych cen tych produktów (nawet jeśli tuż obok umieraja ̨
z głodu tysiac̨e ludzi, których nie stać na zakupy). Bezwzgled̨na rywali-
zacja wymusza obniżanie kosztów produkcji m.in. przez oszczed̨zanie na
bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników (np. dyrekcja kopalni ”Niwka-
Modrzejów” oszczed̨zała na aparatach tlenowych, co kosztowało życie 6
górników - ratowników, w lutym 1998 r.).

Ten sam system leży u podstaw katastrofalnych dla przyrody zachowań
biznesu i zwykłych ludzi. Pozwala prywatnemu i państwowemu inwestoro-
wi traktować lasywyłac̨znie jako ”fabryki drewna” oraz niszczyć, przekształ-
cać, betonować każdy cenny przyrodniczy obszar jeśli tylko może w ten spo-
sób podwoić swoje zyski lub zdystansować konkurencje.̨ Dlatego rynek zale-
wany jest nietrwałymi, szybko zużywajac̨ymi sie ̨ towarami aby zmusić klien-
tów do ciag̨łego kupowania coraz to nowych produktów i napełniania kiesze-
ni ludzi interesu, wskutek czego nasza planeta zamienia sie ̨ w jeden wielki
śmietnik.W dodatkuwielki biznes blokuje rozwój ekologicznych technologii
ponieważ sam zarabia na tych bardziej szkodliwych. To wszystko prowadzi
nas do jednego wniosku: jak długo bed̨zie istnieć wolny rynek, tak długo roz-
prawianie o równości szans pozostanie zwykłym oszustwem i usprawiedli-
wieniem dla okradania społeczeństwa przez was̨ka ̨ elite ̨ cwaniaków. Alter-
natywe ̨ stanowi gospodarka administrowana bezpośrednio przez pracowni-
ków i nastawiona na zaspokajanie potrzeb społecznych. Współczesne środki
komunikowania sie ̨ umożliwiaja ̨ pełne dostosowanie produkcji do potrzeb
konsumentów (np. za pośrednictwem ankiet prezentujac̨ych różne modele i
rodzaje produktów), pozwola ̨ też bardzo szybko orientować sie ̨ w stanie za-
pasów i wykorzystywać je efektywnie. W praktyce oznacza to, że zrealizowa-
ny zostanie postulat pełnego zatrudnienia, nowe technologie przyczynia ̨ sie ̨
do urozmaicenia i skrócenia czasu pracy (warunek rozwoju samorzad̨ności),
a nadwyżki bed̨a ̨ źródłem dobrobytu całego społeczeństwa. Wszystkie towa-
ry pospolite i artykułu pierwszej potrzeby, bed̨a ̨darmowe i dostep̨ne dla każ-
degow ilościach ograniczonych tylko przez stan imożliwości gospodarki. Co
do towarów rzadkich, luksusowych, które trudno dostarczyćwnieograniczo-
nej ilości - moga ̨ być dzielone równo mied̨zy ludzi lub stać sie ̨ przedmiotem

7



handlu. Wszystkimwat̨piac̨ymw realizacje ̨ tego projektu wyjaśniamy, że na-
leży odróżniać to co w charakterze każdego człowieka wrodzone od tego co
jest wytworem warunków społecznych, gospodarczych i politycznych (jest
zmienne). Już sam fakt istnienia społeczeństw (obdarzonych pogardliwym
mianem prymitywnych), które nie znaja ̨ pojec̨ia rywalizacji i nierówności
ekonomicznych dowodzi tego jak fałszywy jest poglad̨ o istnieniu jednej nie-
zmiennej natury ”ludzkiej”. Jeśli wolny rynek tłumi uczucia solidarności, a
w zamian podsyca chciwość i zawiść (bed̨ac̨e źródłem wyniszczajac̨ej walki
o status i pozycje ̨materialna)̨ to z kolei społeczeństwo bezpaństwowe zmar-
ginalizuje tamte pojec̨ia i doprowadzi do przemiany w stosunkach mied̨zy-
ludzkich wykazujac̨ tendencje ̨ do równości i pomocy wzajemnej.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Warunkiem pogodzenia wolności jednostki z wymogami życia społecznego
jest zastap̨ienie parlamentaryzmudemokracja ̨bezpośrednia ̨oparta ̨na syste-
mie współpracy i bezpośrednich kontaktów mied̨zy członkami zbiorowości
(wolnymi od nadzoru polityków i państwa). Demokracja bezpośrednia jest
praktycznym zastosowaniem zasady iż ludzie sami najlepiej wiedza ̨ co jest
dla nich dobre i nie musza ̨ podlegać żadnej władzy, która by za nich decy-
dowała. Jest rozwiaz̨aniem, które umożliwia każdemu równy i nieskrep̨owa-
ny udział w podejmowaniu decyzji odnoszac̨ych sie ̨ do jego miejsca pracy,
społeczności w której żyje, gminy i regionu. W miejsce systemu gdzie poli-
tycy nie ponosza ̨materialnych kosztów swoich błed̨nych decyzji, zmuszajac̨
do płacenia społeczeństwo, proponujemy demokracje ̨w której zwykli ludzie
bezpośrednio odczuja ̨ pozytywne i negatywne skutki, dokonywanych przez
siebie wyborów, co stanie sie ̨ czynnikiem wyrabiajac̨ym poczucie odpowie-
dzialności i zainteresowanie sprawami publicznymi.

Głosowanie w bezpośredniej demokracji dotyczy zawsze konkretnego pro-
blemu i daje ludziomwładze określania kiedy i w jakich kwestiach biora ̨spra-
wywewłasne rec̨e (politycy okazuja ̨sie ̨zbed̨ni). Tak pojmowana demokracja
przyczynia sie ̨ do rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii, ponie-
waż nikt nie chce mieć w swoim sas̨iedztwie podejrzanych ”trujac̨ych” inwe-
stycji a nie może ich narzucać innym. Choć postanowienia dotyczac̨e grupy
jako całości podejmowane sa ̨ wiek̨szościa ̨ głosów, należy daż̨yć do osiag̨nie-̨
cia porozumienia i zgody wyrażonej swobodnie przez wszystkich uczestni-
ków dyskusji. Jednakże bywaja ̨sprawy, których niemożna rozstrzygać przez
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jakiekolwiek głosowanie. Każda uchwała wiek̨szości byłaby tu brutalnym po-
gwałceniem praw mniejszości. Ma to miejsce wówczas gdy wchodza ̨ w gre ̨
sprawy sumienia, obyczajów i przekonań. Niezwykle ważne jest aby każda
jednostka miała prawo do własnego wybranego przez siebie stylu życia. Tak,
by wszyscy ludzie (niezależnie od swojej płci, orientacji seksualnej, narodo-
wości, koloru skóry, religii czy fryzury), mogli żyć obok siebie na równych
prawach, szanujac̨ swoja ̨odmienność.Wprzeciwnym razie demokracja prze-
istoczy sie ̨ w dyktature ̨ nietolerancyjnej wiek̨szości. Musimy też zrozumieć,
iż powziet̨e uchwały, powinny być szanowane nie pod wpływem przymusu
zewnet̨rznego, ale z pobudek osobistej odpowiedzialności. Chcemy twórczo
wykorzystywać doświadczenia wolnościowych ruchów społecznych (takich
jak: rewolucja hiszpańska 1936 r., rewolucja weg̨ierska 1956 r., indiańskie
spółdzielnie rolnicze w Meksyku, ruch spółdzielczy w kraju Basków), któ-
re wykazały, że demokracja bezpośrednia funkcjonuje najlepiej w oparciu o
samorzad̨ ludzi pracy, odznaczajac̨y sie ̨ zniesieniem hierarchii, delegatami
wyposażonymi w ściśle wiaż̨ac̨y mandat i odpowiedzialnymi w każdej chwili
przed osobami, które ich wybrały. Delegatami wybieranymi tylko dla wdra-
żania celów sformułowanych przez zgromadzenia pracowników. Ich funkcja
stałaby sie ̨ czysto praktyczna i służebna, nie władcza (jak jest w przypadku
posłów, senatorów, ministrów i członków obecnego samorzad̨u terytorialne-
go).

Demokracja bezpośrednia niemoże trwale i dobrze funkcjonować bez rów-
ności warunków życiowych i pozycji wszystkich członków społeczności. Pro-
blem polega na tym, że nierówności społeczne sa ̨ przyczyna ̨ nie równych
możliwości różnych grup w przyciag̨aniu publicznej uwagi oraz oddziaływa-
niu na opinie ̨ publiczna.̨ W rezultacie powstaja ̨ rzad̨y elit finansowych, ma-
nipulujac̨e społecznymi nastrojami zgodnie w swoim prywatnym interesem.

Oczywiście, w każdym zbiorowym przedsiew̨ziec̨iu potrzebny jest podział
pracy, zarzad̨ techniczny i administracja. Z tym, że przez administrowanie
rozumiemy nie forme ̨ sprawowania rzad̨ów, lecz wykonywanie zadań jakie
powierza społeczność.Wśródmechanizmów zapobiegajac̨ych skupianiuwła-
dzy w rek̨ach jednostek, może obowiaz̨ywać rotacyjny system sprawowania
funkcji, a wszelkie przejawy zaped̨ów despotycznych zaowocuja ̨natychmia-
stowym odwołaniem osób, które dopuściły sie ̨ nadużyć.

Droga ̨ ku lepszej koordynacji działań wiek̨szych społeczności może być
tworzenie rad regionalnych i miejskich. Rady powstana ̨przez wysłanie dele-
gatów ze wszystkich samorzad̨ów robotniczych, zwiaz̨ków rzemieślniczych
przedstawicieli pracowników umysłowych, wolnych zawodów i rad studenc-
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