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Wielkie, scentralizowane podmioty gospodarcze naszych czasów, gdy roz-
wijaja ̨działalność gospodarcza ̨w jakimś regionie, nie robia ̨tego dla dobra je-
go społeczności. Wchodza ̨tam po to, żeby czym pred̨zej czerpać jak najwiek̨-
sze korzyści jak najmniejszym kosztem. Zainteresowane sa ̨„tworzeniem no-
wychmiejsc pracy” tylko o tyle, o ile praca ludzka jest tańsza od automatyza-
cji. Nie sa ̨zainteresowane zdrowiem jakiegokolwiekmiejsca na tej ziemi, czy
to gospodarczym, czy ekologicznym, czy ludzkim. A gdyby chcieć sie ̨ odwo-
łać lub złożyć zażalenie do którejś z tych wielkich korporacji w imieniu swo-
jej społeczności okazałoby sie ̨coś niesłychanego: że sa ̨one najwyraźniej zor-
ganizowane w celu uchylania sie ̨ od odpowiedzialności. W ich strukturach
pieniad̨z kraż̨y bez ustanku, aż wreszcie trafia do „udziałowców”, którzy sa ̨
— co znamienne — zbyt rozproszeni, niedoinformowani i niezainteresowani
by ponosić za cokolwiek odpowiedzialność. Ideałem nowoczesnego przedsie-̨
biorstwa jest być wszed̨zie (obecnym) i nigdzie (nie odpowiedzialnym).

Rysuje sie ̨ obecnie coraz wyraźniej możliwość świata w pełni podporzad̨-
kowanego ponadnarodowym korporacjom oraz rzad̨om i instytucjom oświa-
towym, które sa ̨na ich usługach — w ich interesie i kosztem nas wszystkich.
W tym świecie po prostu nie bed̨zie miejsca dla kultur, które chronia ̨przyro-
de ̨i szanuja ̨życie nawsi. Jak wskazuja ̨dotychczasowe doświadczenia, bed̨zie
to świat post-rolniczy. Ale, jak nas ostrzegano i jak coraz wyraźniej sie ̨ oka-
zuje, świat post-rolniczy musi też być post-demokratyczny i post-naturalny,
czyli jednym słowem bed̨zie to świat post-ludzki.

W stosunku do wsi i jej mieszkańców, zwolennicy tzw. gospodarki świato-
wej postep̨uja ̨wg nastep̨ujac̨ych zasad: uważaja,̨ że gospodarstwo rolne albo
las to to samo co fabryka; że troska o ziemie ̨ jest w rolnictwie czynnikiem
nieistotnym; że nie ma tu miejsca na sentymenty; że z praktycznego punktu
widzenia maszyna jest równie dobra jak człowiek; że licza ̨ sie ̨ tylko przemy-
słowe standardy produkcyjne, wydajność i rentowność; że gleba jest rzecza ̨
martwa;̨ że biologia roli może być spokojnie zastap̨iona chemia;̨ że przyroda
czy ekologia danegomiejsca niema żadnego znaczenia dla jego użytkowania;
że społeczność i dobrosas̨iedztwo sa ̨pozbawionewartości; że nowe technolo-
gie bed̨a ̨ dobroczynne w skutkach, bez wzgled̨u na uwarunkowane tradycja ̨
obawy o środowisko naturalne i społeczne. Mieszkańcy tylko pozornie trak-
towani sa ̨ inaczej. TWierdzi sie,̨ że rozwój gospodarczy przynosi im korzyści,
ale wiadomo już, że trzeba za nie drogo zapłacić. Nieznośnewarunki życia do
jakichmusza ̨sie ̨przyzwyczaić, kołowrót bezsensownej pracy zarobkowej po-
chłaniajac̨y im życie, ciag̨ła konkurencyjna walka wszystkich ze wszystkimi,
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Zasady te wywiedzione sa ̨ z politycznej i duchowej tradycji Zachodu, ze
wskazówek ekologów i niektórych rolników i zwykłego zdrowego rozsad̨ku.
Moga ̨wydawać sie ̨ radykalne, ale tylko dlatego, że współczesna gospodarka
narodowa niemal zupełnie ignoruje wzgled̨y ekologiczne i interesy miejsco-
we. Krokpo krokumożemy tworzyć alternatywe.̨ Tylko odnas zależyw jakim
świecie bed̨ziemy żyć my i nasze dzieci, i ich dzieci…
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sprawiaja,̨ że mówienie o postep̨ie jest w wielkim stopniu samooszustwem
popełnianym z rozpaczy.

Tymczasempolitycy i rzad̨zac̨e nimi gospodarcze grupy naciskuwloka ̨nas
coraz dalej, coraz pred̨zej w te ̨sama ̨strone.̨ Dla tych ludzi niema nic dziwne-
go czy niemożliwego w koncepcji nieograniczonego wzrostu gospodarczego
albo nieograniczonej konsumpcji w ograniczonym świecie. Uważaja,̨ że wie-
dza jest przedmiotem własności i narzed̨ziem władzy i że tak być powinno.
Uważaja,̨ że wykształcenie to przysposobienie do zawodu. Myśla,̨ że szczy-
tem ludzkich osiag̨nieć̨ jest dobrze płatna a niemec̨zac̨a praca. Myśla,̨ że upa-
dek rodziny i społeczności lokalnej sa ̨ wyzwoleniem. Publicznie chełpia ̨ sie,̨
że buduja ̨społeczeństwo ludzi sukcesu, ale w istocie ich celem jest radykalne
uszczuplenie grupy ludzi, których kiedyś zwykło sie ̨ szanować za ich prace:̨
rolników, drobnych przedsieb̨iorców, pracujac̨ych w domu.

Teoretycznie, w ramach mied̨zynarodowego, rzekomo wolnego rynku,
produkty płynać̨ bed̨a ̨ w sposób naturalny z miejsc, gdzie moga ̨ być naj-
lepiej wytworzone do miejsc, w których sa ̨ najbardziej potrzebne. Teoria
ta ignoruje fakt, że w ramach takiego rynku nastep̨uje ogromny wzrost
odległości mied̨zy producentem a konsumentem, który powoduje, z jednej
strony, absurdalny i niepotrzebny rozwój transportu, z wszystkimi jego
negatywnymi skutkami dla środowiska i tych z nas, pod których oknami
ped̨za ̨ codziennie TIR-y, a z drugiej — bezrobocie w krajach rozwiniet̨ych i
ned̨ze ̨ w Trzecim Świecie, wkrec̨onym w tryby produkcji dla potrzeb rynku
światowego. Teoria ta, pochodzac̨a od XIX w. ekonomisty Dawida Ricardo,
prowadzi do błed̨nych wniosków, gdyż oparta jest na błed̨nym założeniu,
że wzgled̨na ̨ wyższość jednego kraju nad innym w produkcji danych dóbr
można w pełni wyrazić w pieniad̨zu.

Coraz wyraźniej wyłania sie ̨ zupełnie nowy podział sił, które kształtować
bed̨a ̨ dalsze losy naszej cywilizacji. Istotna walka polityczna rozgrywa sie ̨
teraz w coraz wiek̨szym stopniu mied̨zy dawnymi elitami politycznymi, za-
równo z lewicy jak i z prawicy, mied̨zynarodowymi korporacjami i pozosta-
łymi zwolennikami gospodarki światowej z jednej strony, a nowa,̨ rosnac̨a ̨ i
wykształcajac̨a ̨ sie ̨partia ̨ społeczności lokalnej. Partia gospodarki światowej
jest duża (choć nie tak znowu liczna!), ma ogromnewpływy i nieograniczone
środki.

jest świadoma swoich celów i świetnie zorganizowana. Partia społeczności
lokalnej dopiero uświadamia sobie swoje istnienie. Jest szeroko rozproszo-
na, bardzo zróżnicowana, niewielka (choć potencjalnie bardzo liczna), słaba
(choć drzemia ̨w niej ogromne siły) i uboga (choć bynajmniej nie pozbawiona
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środków). Członkami partii społeczności lokalnej sa ̨ ludzie, którzy do walki
o byt podchodza ̨po sas̨iedzku, którzy nie wierza ̨by mogli sie ̨utrzymać i cie-
szyć dostatkiem kosztem innych; którzy nie wierza,̨ że może im sie ̨ dobrze
powieść za cene ̨ zwalczania, zniszczenia, sprzedania lub zużycia wszystkie-
go samemu. Ludzie chca ̨ ochraniać skarby przyrody i kultury i przekazać je
w spadku swoim dzieciom. Chca ̨ by pola i lasy świata rodziły obficie, a nie
były niszczone dla korzyści. Wiedza,̨ że demokracja i ochrona przyrody nie
dadza ̨sie ̨pogodzić z gospodarczym dyktatem ponadnarodowych korporacji.
Uważaja ̨ i wiedza ̨z doświadczenia, że to społeczność lokalna jest właściwym
miejscem i punktem odniesienia dla odpowiedzialnej pracy. Rozumieja,̨ że
żadna wspólnota interesów nie może być oparta na chciwości. Wiedza,̨ że
wszystko sie ̨ ze wszystkim wiaż̨e (np. że rolnictwo zwiaz̨ane jest z przyroda,̨
żywność — z rolnictwem, a zdrowie — z żywnościa)̨ i nie chca ̨ by te zwiaz̨ki
zostały zerwane. Wiedza,̨ że zdrowej społeczności lokalnej nie zastap̨i ani ry-
nek, ani przemysł rozrywkowy, ani infostrada.Wiedza,̨ że praca nie powinna
być ochłapem rzucanym bezrobotnym. Wiedza,̨ że praca jest koniecznościa ̨
i dobrem, powinna dawać satysfakcje ̨ i poczucie godności tym, co ja ̨ wyko-
nuja,̨ powinna być rzeczywiście pożyteczna i miła ludziom, dla których jest
wykonywana.

Członkami tej partii społecznej sa ̨ rodziny, świadomi konsumenci, rol-
nicy, ogrodnicy i działkowcy, właściciele i pracownicy małych sklepów
i drobnych przedsieb̨iorstw, pracujac̨y na własny rachunek, ekolodzy.
Tak naprawde,̨ przyświecaja ̨ jej tylko dwa cele: zachowanie miejscowej
odreb̨ności i lokalnego patriotyzmu, oraz odnowa, na zdrowych zasadach
kulturowo-ekologicznych, lokalnej społeczności i gospodarki.

Jeśli zaś członkowie jakiejś społeczności lokalnej chca,̨ żeby trwale pano-
wał w niej ład i dostatek, powinni przestrzegać nastep̨ujac̨ych zasad:

1. Przy każdej propozycji zmian pytać należy, jaki bed̨a ̨miały wpływ na
nasza ̨ społeczność, na nasz wspólny dobrobyt?

2. Ziemie,̨ wode,̨ powietrze i żywe stworzenie zawsze zaliczać trzeba w
poczet członków społecznośc

3. Trzeba zawsze patrzeć jakmiejscowe potrzeby zaspokoićmiejscowymi
środkami, w tym wzajemna ̨pomoca ̨ sas̨iedzka.̨

4. Zawsze dawać pierwszeństwo potrzebom miejscowym (a dopiero po-
temmyśleć o eksporcie towarów, najpierw do sas̨iednich społeczności,
potem dopiero do dalszych).
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5. Społeczność zrozumieć musi ostateczna ̨ absurdalność przemysłowej
doktryny zwiek̨szania wydajności pracy, o ile oznacza tomarna ̨jakość,
bezrobocie lub zanieczyszczenie środowiska.

6. Jeśli nie chce być tylko kolonia ̨ gospodarki narodowej albo światowej,
społeczność rozwinać̨ musi przetwórstwo produktów miejscowych w
odpowiedniej skali.

7. Musi też rozwinać̨ drobny przemysł i przedsieb̨iorczość.

8. Musi starać sie ̨wytworzyć jak najwiek̨sza ̨cześ̨ć zużywanej przez siebie
energii.

9. Musi starać sie ̨ zwiek̨szyć przychody (w jakiejkolwiek postaci)
wewnat̨rz społeczności i zminimalizować wydatki zewnet̨rzne.

10. Pieniad̨z powinien jak najdłużej kraż̨yć wewnat̨rz społeczności.

11. Jeśli ma być trwała, społeczność lokalna ̨ musi być stać na inwestowa-
nie w siebie: musi dbać o budynki, o czystość (nie zaśmiecajac̨ innych),
troszczyć sie ̨ o starszych, kształcić młodych.

12. Starzy i młodzi musza ̨dbać o siebie nawzajem. Młodzi musza ̨sie ̨uczyć
od starszych, niekoniecznie i nie zawszew szkole. Społeczność poznaje
i pamiet̨a siebie sama ̨poprzez współżycie starych i młodych.

13. Uwzgled̨niać należy koszty obecnie ukrywane lub eksternalizowane i
w miare ̨możliwości odliczać je od przychodów.

14. Członkowie społeczności rozważyć powinni wprowadzenie lokalnego
pieniad̨za, założenie lokalnej kasy kredytowej, systemu wymiany bez-
gotówkowej itp.

15. Powinni też zawsze pamiet̨ać jak cenna jest pomoc sas̨iedzka — obec-
nie ponosimy ogromne koszta pozostawiajac̨ ludzi samym sobie w po-
trzebie.

16. Społeczności wiejskie powinny być zawsze zwiaz̨ane i zaprzyjaźnione
z pobliskimi społecznościami miejskimi.

17. Stabilna gospodarka rolna zależeć bed̨zie zawsze od lojalności miej-
skich konsumentów wzgled̨emmiejscowych wyrobów. Gospodarka lo-
kalna bed̨zie wiec̨ oparta raczej na współpracy niż na konkurencji
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