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Podstawa ̨ każdego ruchu pracowniczego jest solidarność i szeroko pojet̨y
etos wspólnotowości. Bed̨ac̨ razem jesteśmy silni – możemy dokonać real-
nych zmian i pomóc innym pracownikom. Dlatego właśnie należy sie ̨ skupić
nad tym, kto i w jaki sposób rozbija nasza ̨ solidarność, kto siła ̨ czy strachem
próbuje pozbyć sie ̨ ducha buntu i walki o własny byt.

Państwo a zwiaz̨ki zawodowe
…Tym kimś jest państwo broniac̨e interesu najbogatszych. Państwo, które
korzysta z aparatu przymusu, aby zdławić postulaty najbardziej ciemież̨o-
nych pracowników. Ponieważ nie stoi po stronie poszkodowanych, biednych
– było towidoczne choćby przywymownej ignorancji RPOw sprawie pracow-
nic Biedronki i przegranej sprawy sad̨owej z Jeronimo Martins.

Władza państwowa walczy z ruchami społecznymi i pro-pracowniczymi
również w sposób bezpośredni, robi to rek̨oma policji czy, jak sie ̨ przyjeł̨o
mówić, aparatu represji. Problematyczne jest jednak to, że policjanci rów-
nież, przynajmniej prawnie, sa ̨ pracownikami i mówienie o „braku wspar-
cia” dla nich jest dość nieintuicyjne. Skupmy sie ̨wiec̨ nad tym, w jaki sposób
policjanci różnia ̨ sie ̨ od innych pracowników.

Policjanci sa ̨ jedyna ̨ grupa ̨ pracownicza,̨ która
ma legalna ̨ zdolność zabicia innego człowieka
podczas swojej pracy.
Gdyby pracownice Amazona czy Biedronki uszkodziły komuś układ oddecho-
wy za pomoca ̨gazu łzawiac̨ego, czekałaby na nie surowa kara. Inaczej jest w
przypadku policjantów, którzy nie wahaja ̨ sie ̨ przed takimi praktykami wo-
bec pokojowych protestów w Polsce i na całym świecie.

Co ciekawe, w wiek̨szości Stanów Zjednoczonych, zwiaz̨ki zawodowe poli-
cjantów były niegdyś nielegalne. Delegalizacja tych zwiaz̨ków motywowana
była obawa ̨przed zbrojna ̨ junta agentów państwowej przemocy.

Zwiaz̨ki zawodowe policjantów od lat rozwijały sie ̨w izolacji od ruchu pra-
cowniczego. Ta izolacja opierała sie ̨ na różnicy solidarności policji i innych
pracowników. Na całym świecie jednoczenie sie ̨ pracowników opiera sie ̨ na
walce klas,wprzypadkupolicjantów jest to solidarność instytucjonalna – dla-
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tego, bo policja jest cześ̨cia ̨ składowa ̨ systemu. To policja trzyma ten system
w ryzach.

Zwiaz̨ki zawodowe istnieja ̨ po to, by bronić ludzi.
Policja natomiast zawsze istniała, aby bronić własności i stawiać ja ̨ ponad
tych właśnie, o których zwiaz̨ki walcza.̨ Również programy zwiaz̨ków zawo-
dowych policjantów nie odzwierciedlaja ̨ potrzeb klasy robotniczej, a tylko
wyizolowanej grupy, jaka ̨ sa ̨ departamenty policji. Wymownym w tej spra-
wie sa ̨ np. wnioski NSSZP (Niezależny Samorzad̨ny Zwiaz̨ek Zawodowy Poli-
cjantów)w sprawie szczepień. Przewodniczac̨y Zarzad̨u GłównegoNSZZ Poli-
cjantów, Rafał Jankowski, nie raz już podkreślał, że policjantom szczepienia
należa ̨ sie ̨ przed innymi pracownikami. Sugerujac̨ że to policjanci powinni
otrzymać je tuż po medykach.

Wreszcie najważniejsza w sprawie zwiaz̨ków zawodowych policjantów
jest znowu władza instytucjonalna. Ponieważ policjanci ja ̨ posiadaja ̨ i z
niej korzystaja ̨ (spójrzmy chociaż na sprawe ̨ Igora Stachowiaka czy Adama
Czerniejewskiego). Zwiaz̨ki zawodowe policjantów działaja ̨ jak tarcza.
Chroniac̨ siły policyjne przed odpowiedzialnościa ̨ prawna ̨ za agresje,̨ siłe ̨ i
atakowanie innych pracowników czy protestujac̨ych.

Ruch pracowniczy niemoże i nie bed̨zie jednoczył sie ̨z organizacjami, któ-
re rozbijaja ̨ solidarność proletariatu. Dlatego właśnie policjanci atakujac̨y
nas,młodych, atakuja ̨pracowników, kobiety i protestujac̨ych, wiec̨ nigdy nie
bed̨a ̨ cześ̨cia ̨ naszego ruchu.
Z czarno – czerwonymi pozdrowieniami!
Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej
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