
Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Anonim
Ratuj planete,̨ niszcz kapitalizm!

8.10.2019

https://wolnywroclaw.pl/serwis/publicystyka/
ratuj-planete-niszcz-kapitalizm/

pl.anarchistlibraries.net

Ratuj planete,̨ niszcz kapitalizm!

Anonim

8.10.2019



Nie bed̨e ̨pisał wielkich apelówmad̨rymi słowami. Nigdy nie studiowałem,
jestem zwykłym fizycznym pracownikiem.

Mam 30 lat, w domu gazówke ̨ “Ewa”, a w korytarzu pralke ̨ “Frania”, któ-
ra służy jako szafka. Oba te urzad̨zenia sa ̨ starsze ode mnie, gazówka działa
codziennie od kilkudziesiec̨iu lat, pralka jest używana, gdy psuje sie ̨ nowa
– kilkuletnia pralka kupiona za pół wypłaty. Telefony, narzed̨zia w warszta-
cie, telewizor, łopaty, taczki, ubrania… Za kilkanaście lat zostana ̨wyczerpa-
ne światowe zasoby srebra, złota i innych cennych minerałów (m.in. złoto
wykorzystuje sie ̨ do produkcji telefonów). Wymieniać moge ̨ tak samo długo,
jak każdy z Was. Wszystkie te przedmioty łac̨zy to, że mimo tego, iż możli-
wości sa ̨ coraz wiek̨sze, technologia rozwiniet̨a coraz bardziej – rzeczy robi
sie ̨coraz gorsze, by szybko sie ̨zepsuły, a reklama podsyci ludzi, by kupowali
nowe.

Produkuje sie ̨coraz wiec̨ej jednorazowych rzeczymimo tego, że od dawna
technologia daje możliwości robienia rzeczy nieśmiertelnych – jak żarówka
i miliony innych. Tymczasem w szalejac̨ym kapitaliźmie jest ważne to, by
produkować bez końca, eksploatować bez końca, sprzedawać i zarabiać bez
końca. Bez wzgled̨u na to, że środowisko jest zanieczyszczane, że nasze wnu-
ki prawdopodobnie przeklna ̨ nas za degradacje ̨ środowiska, zniszczenie po-
włoki ozonowej, globalne ocieplenie, zanik wielu gatunków, problemy z wo-
da ̨pitna.̨ Tymczasem promowane sa ̨bzdury, żeby wode ̨ oszczed̨zać, używać
ekologicznych opakowań, segregować śmieci itd. Nie neguje ̨ takich rozwia-̨
zań i sam je stosuje,̨ jednak zdaje ̨ sobie sprawe,̨ że to jest kropla w oceanie
potrzebnych zmian. W rzeczywistości 90% wody zużywane jest w przemyśle
i rolnictwie (spora cześ̨ć przy produkcji mies̨a), a tylko 10% przypada na ży-
cie codzienne. Tyle samo wody zużywaja ̨ wszyscy ludzie w swoich domach,
co pola golfowe1. Nie łudźmy sie:̨ gdy my na dole bed̨ziemy umierać z pra-
gnienia, pola golfowe nadal bed̨a ̨ nawadniane. A emisja dwutlenku weg̨la?
We Wrocławiu mamy już prawie tyle samo samochodów co mieszkańców,
wpływ wzrostu zages̨tnienia samochodowego jest ogromny: wiecznie zakor-
kowane ulice, smog i zanieczyszczenie powietrza utrzymujac̨e sie ̨ w zimie i
w lecie, smród i hałas. Ale nie wiele osób zdaje sobie sprawe ̨ z tego, że luk-
susowe rejsy statkami emituja ̨ tyle samo dwutlenku weg̨la co cały transport
w Unii Europejskiej2! A ty jeździsz dalej w tym smrodzie rowerem do pracy?
Pytanie jest retoryczne, ponieważ raczej nie pojedziesz podpalić luksusowe-

1 https://nowyobywatel.pl/2016/06/22/uluda-krotkiego-prysznica/
2 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,24914311,luksusowe-rejsy-niszcza-
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go statku, jedyne comożesz zrobić, to jechać jednośladem. To samo tyczy sie ̨
segregacji śmieci. W Stanach Zjednoczonych śmieci komunalne to tylko 3%
wszystkich odpadów3. W Europie jest podobnie. Oznacza to, że nawet jeśli
wyznajesz zasade ̨ zero waste (zerowa produkcja śmieci) dla środowiska nie
ma to wiek̨szego znaczenia. Czy to znaczy, ze masz zaprzestać tych działań?
Oczywiście, że nie! Wszelkie działania ekologiczne sa ̨ cenne jako przykład
dla innych ludzi, nie sa ̨ jednak zmiana ̨ społeczna,̨ nie sa ̨ rewolucja.̨

Uważam, że nie ma ratunku dla tej planety bez walki z kapitalizmem. Sys-
tem, gdzie własność prywatna i zysk za wszelka ̨ cene ̨ jest postawiona ponad
wszystkim innym, a planeta, zasoby naturalne czy po prostu zwykły człowiek
jest na samym końcu tej piramidy i nigdy nie bed̨zie troszczył sie ̨ o plane-
te,̨ gdyż codziennie musi walczyć o swój byt. Zachec̨am do włac̨zenia sie ̨ do
współpracy z grupami, które podnosza ̨ prawdziwy problem katastrofy eko-
nomicznej – czyli systemu, który opiera sie ̨ na osiag̨aniu ciag̨łego zysku nie
zważajac̨ na nic innego. Zapraszamy do Federacji Anarchistycznej, Młodzie-
żowego Strajku Klimatycznego, Wolnej Biblioteki, Zwiaz̨ku Syndykalistów
Polski, Obozu Dla Klimatu czy innych, które podnosza ̨ temat i nie boja ̨ sie ̨
otwarcie mówić o prawdziwych powodach katastrofy ekologicznej, zamiast
namawiać do korzystania z knajp, gdzie nie używa sie ̨ jednorazowych opako-
wań. Jeśli nie zjednoczymy sie ̨ w walce z wielkim kapitałem, wiedzmy, że w
kryzysie klimatycznym, to biedni umra ̨ pierwsi. Bogaci już teraz wykupuja ̨
sobie działki na najbezpieczniejszych terenach.

3 https://nowyobywatel.pl/2016/06/22/uluda-krotkiego-prysznica/
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