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Gdyby Marks żył, to pewnie zamieszkałby w andaluzyjskim miasteczku
Marinaleda, które nie odczuło skutków kryzysu i od 30 lat żyje pod rzad̨a-
mi tego samego burmistrza. Aby osiag̨nać̨ taka ̨ polityczna ̨ długowieczność,
godna ̨najwyższych kubańskich standardów, Juan Manuel Sanchez Gordil-
lo zaczał̨ od spraw najważniejszych: zapewnił mieszkańcom prawo domiesz-
kania, pracy, opieki zdrowotnej i edukacji.

Nie trzeba być wielkim geniuszem, żeby zrozumieć, że nasze rozwiaz̨ania się
sprawdzaja.̨ Chciwość pograż̨yła świat w kryzysie. Ludzie sa ̨zdziwieni, gdy widza ̨że
tu prawie nie ma bezrobocia i każdy ma swój dom. Ale to właśnie jest to normalne –
mówi 60 letni burmistrz.

Wszystko zaczeł̨o sie ̨ przed 30 laty, gdy mieszkańcy dosłownie potrakto-
wali hasło „Ziemia należy do do tych, którzy ja ̨uprawiaja”̨ i skonfiskowali 1,2 tys
ha leżac̨ych odłogiem.

Pociag̨neł̨o to za soba ̨ lata konfliktów, manifestacji i sad̨owych batalii, ale
grunt już nie wrócił do właściciela. Mieszkańcy założyli spółdzielnie ̨ i zbu-
dowali przetwórnie,̨ w której pracuja.̨ Zarabiaja ̨ skromnie, ale wszyscy po
równo, a władze pomagaja ̨ im na każdym kroku, choćby w budowie domów.

Gordillo, regularnie wybierany na swój urzad̨ co cztery lata, za sprawo-
wanie rzad̨ów nie bierze ani centa, utrzymuje sie ̨ z nauczycielskiej pensji.
Sprawuje swój urzad̨ nieprzerwanie od 1979 roku. I jest tak pewny swojej po-
pularności, że w miasteczku nie ma żadnego policjanta: Kiedyś był jeden, ale
postanowiliśmy zaoszczed̨zić na tym etacie, gdy przeszedł na emeryture.̨

Marinaleda jest może osobliwym miejscem, ale zaczyna być w mo-
dzie: chcac̨ pokazać, że niektóre marksistowskie pomysły sie ̨ sprawdzaja,̨
dziennik „The New York Times” zamieścił reportaż z tego miasteczka.
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