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Ameryka ¸aciƒska

Kryzys si´ pog∏´bia, opór spo∏eczny roÊnie
ateria∏y zamieszczone w tym speM
cjalnym wydaniu „Dalej!”* obrazujà
ogrom kryzysu i dewastacji spo∏eczno-gospodarczej w dzisiejszej Ameryce ¸aciƒskiej. Kryzys ten jest bezpoÊrednim
skutkiem globalizacji kapitalistycznej,
brutalnej polityki narzuconej krajom tego
regionu przez Mi´dzynarodowy Fundusz
Walutowy i Bank Âwiatowy oraz uleg∏oÊci
miejscowych rzàdów wobec ˝àdaƒ mi´dzynarodowych rynków finansowych.
Jednak w ostatnim roku wzrasta fala spo∏ecznego niezadowolenia w Ameryce ¸aciƒskiej, która ogarn´∏a ju˝ niemal wszystkie kraje regionu, i która rodzi nowe formy
oporu i samoobrony spo∏ecznej: na ulicy,
w zak∏adach pracy, na polu wyborczym.
Artyku∏ E. Herrery nie tylko opisuje rozmiary kl´ski spo∏eczno-gospodarczej, jaka wstrzàsn´∏a Urugwajem, lecz przedstawia równie˝ program opracowany
przez antykapitalistycznà lewic´ urugwajskà w odpowiedzi na t´ kl´sk´.
Tekst J. Martinez opisuje ciekawe doÊwiadczenia robotników argentyƒskich
z wprowadzeniem kontroli robotniczej,
wyjaÊnia istot´ i sens tej formy walki oraz
wskazuje na wyzwania, przed jakim dziÊ
stoi ruch robotniczy w Argentynie. Zamieszczamy równie˝ krótkie sprawozdanie z Argentyƒskiego Forum Spo∏ecznego, które mia∏o miejsce w sierpniu br.
(tekst E. Mancuso).
Jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ tegorocznej jesieni w Ameryce ¸aciƒskiej
sà wybory w Brazylii, które przykuwajà
uwag´ ca∏ego Êwiata, gdy˝ Lula, kandydat na prezydenta lewicowej PT (Partii
Pracowników), ma ogromnà szans´ na
odniesienie zwyci´stwa. Jednak z uwagi
na prawicowy zwrot kierownictwa tej partii, przedstawiamy tekst krytyczny opublikowany przez najwi´kszy nurt radykalny
dzia∏ajàcy wewnàtrz PT.
W ocenie redakcji Dalej! materia∏y zamieszczone w tym wydaniu specjalnym
nie tylko stanowià dowód spustoszenia,
jakie sieje dziÊ mi´dzynarodowy kapitalizm. Pokazujà one równie˝, ˝e opór wobec tego systemu przybiera na sile. Sàdzimy, ˝e walki obecnie prowadzone
w Ameryce ¸aciƒskiej powinny zainteresowaç i budziç refleksje tak˝e polskiej
lewicy.

* Wszystkie materia∏y zawarte w tym numerze stanowià skróty tekstów, które ukaza∏y si´ w czasopiÊmie „International Viewpoint”, angloj´zycznym miesi´czniku Czwartej Mi´dzynarodówki.
Kontakt dla subskrybcji: PO Box 112, Manchester M12 5DW, Wielka Brytania,
International_Viewpoint@compuserve.com (http://www.3bh.org.uk/IV/)
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Urugwaj

Scenariusz chaosu
Strajki powszechne studentów, urz´dników paƒstwowych i nauczycieli akademickich, okupacje wydzia∏ów uniwersyteckich i liceów; strajki robotników, bunt mieszkaƒców dzielnic najubo˝szych; spontaniczne „plàdrowanie” sklepów, aby zaspokoiç g∏ód, rozwój w ca∏ym kraju sieci garkuchni ludowych, protest drobnych ciu∏aczy,
okradzionych przez „corrallito” (zamro˝enie
wyp∏at
z
rachunków
oszcz´dnoÊciowych,
wprowadzone
w Argentynie w grudniu 2001 r.,
a w Urugwaju latem bie˝àcego roku),
delegacje
zwiàzków
zawodowych
i cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowych oblegajàce parlament podczas
g∏osowania nad ustawà bud˝etowà,
setki tysi´cy podpisów pod petycjami
przeciwko prywatyzacji paƒstwowych
przedsi´biorstw
telekomunikacji
i przetwórstwa ropy naftowej, demonstracje „caceroleos” (demonstracje,
podczas których bije si´ w patelnie –
w Argentynie znane jako „cacerolazos”), blokady dróg i mostów; protesty
lokalne przeciw od∏àczaniu podstawowych us∏ug (dost´pu do pràdu, wody,
telefonów). Tak dzisiaj wyglàda rzeczywistoÊç spo∏eczna Urugwaju.
Kryzys spo∏eczno-gospodarczy si´ga
g∏´boko, a efekt „zara˝enia” wynikajàcy
z kryzysu regionalnego, zapoczàtkowanego przez bunt argentyƒski, przyÊpiesza rozwój dzia∏aƒ zbiorowych i walk
spo∏ecznych.
„Scenariusz chaosu”, którego tak si´
obawia∏a lewica reformistyczna, sta∏ si´
faktem. Jego wynikiem jest klimat niestabilnoÊci politycznej i sprawdzian uk∏adu si∏ klasowych.
W tej sytuacji – w której ostateczny wynik tego sprawdzianu jest jeszcze sprawà otwartà – g∏ównym zadaniem lewicy
rewolucyjnej, socjalistycznej, jest upolitycznienie walk spo∏ecznych i masowego oporu oraz tworzenie antykapitalistycznej alternatywy programowej.
Kryzys neoliberalizmu
Bankructwo obecnego modelu nosi
wszystkie znamiona katastrofy gospodarczej i spo∏ecznej. W ciàgu niespe∏na
12 miesi´cy Urugwaj straci∏ 80% swoich
rezerw walutowych. Inflacja wynosi ponad 12%. Tylko ostatnie dwa miesiàce
przynios∏y spadek wartoÊci urugwajskiego peso o 40%.
Nie ma ˝adnych pozytywnych wskaêników gospodarczych. Tylko w czerwcu
wartoÊç wp∏ywów z eksportu spad∏a o
ponad 15%. Od poczàtku roku PKB
kszta∏tuje si´ ponad 10% ni˝ej, ni˝ w roku ubieg∏ym, a recesja gospodarcza
trwa ju˝ trzy lata.
Dramatyczna sytuacja spo∏eczna spowodowana latami polityki neoliberalizmu
jest bez precedensu w najnowszej historii Urugwaju: 200 tys. bezrobotnych
(16% ludnoÊci aktywnej zawodowo); 700

Ernesto Herrera*

tys. osób o „niepewnym zatrudnieniu”,
tysiàce osób zwolnionych z pracy w du˝ych przedsi´biorstwach przemys∏owych, w handlu, w wielkich sieciach „hipermarketów”; spadek p∏ac nawet
o 30% w niektórych dzia∏ach gospodarki, wzrost udzia∏u osób ˝yjàcych w n´dzy do ponad 25% spo∏eczeƒstwa
(z czego 45% to dzieci), ponad 200 tys.
osób tymczasowo zakwaterowanych
z powodu eksmisji – wobec braku mo˝liwoÊci uiszczenia czynszu.
JednoczeÊnie trwa akcja „ratowania” prywatnych instytucji finansowych, podczas
gdy przyj´to do wiadomoÊci krach banków paƒstwowych (75% wszystkich kredytów i depozytów). System „corrallito”
zastosowano wybiórczo – uderza on
w drobnych ciu∏aczy, posiadajàcych
w
bankach
paƒstwowych
wk∏ady
oszcz´dnoÊciowe nie wy˝sze, ni˝ 10 tys.
USD. Ârodki pieni´˝ne sà drenowane do
zagranicznych
banków
prywatnych.
Ostatnio przyj´to nowà ustaw´ – spe∏niajàcà warunki Ministerstwa Skarbu
USA i MFW – która zak∏ada ca∏kowità likwidacj´ urugwajskich banków paƒstwowych. Oznacza to równie˝ likwidacj´
wszelkiej suwerennoÊci ekonomiczno-finansowej.
Kryzys kapitalizmu i jego modelu neoliberalnego ma dziÊ nowy wymiar: jest nim
kolosalna utrata dochodów pracowniczych, likwidacja miejsc pracy, zabór
wk∏adów oszcz´dnoÊciowych drobnych
ciu∏aczy, a równoczeÊnie programowy
atak na banki i przedsi´biorstwa paƒstwowe, przy czym wszystkiemu temu towarzyszy „normalna” sp∏ata lichwiarskiego d∏ugu zagranicznego (przed wybuchem kryzysu Urugwaj sp∏aca∏ rocznie
700 mln USD).
Przegrana reformistów
Reformistyczna opozycja, stanowiàca
kierownictwo szerokiego frontu, jakim
jest Frente Amplio (dos∏. „Front Szeroki”,
obecnie najwi´ksza si∏a polityczna kraju,
liczàca 200 tys. cz∏onków), przyj´∏a strategi´ „dialogu” i „porozumienia”, jaka
przystoi „opozycji odpowiedzialnej”, lecz
teraz widzi, ˝e „scenariusz chaosu”, którego si´ tak obawia∏a, ogarnia ca∏y kraj.

Obecne wydarzenia wykazujà bankructwo polityczne reformistycznej strategii
„dialogu spo∏ecznego”, wspieranà tak˝e
przez kierownictwo zwiàzków zawodowych.
Niemniej ogrom kryzysu spo∏eczno-gospodarczego i rozmiary oporu ludowego
powodujà, ˝e dryfowanie do Êrodka sceny politycznej wi´kszoÊci Frente Amplio
budzi sprzeciw znacznej cz´Êci szeregowych zwolenników tej formacji oraz dzia∏aczy ruchów spo∏ecznych.
Na murach dzisiaj widniejà napisy: „[Prezydenta] Batlle i MFW wyrzuciç z rzàdu!”,
„˚àdamy
wczeÊniejszych
wyborów!”,
„Utworzyç ludowe i suwerenne Zgromadzenie Konstytucyjne!”.
Lewica rewolucyjna
Walka klas obecnie zaostrza si´ w Urugwaju, a ca∏e ˝ycie polityczne przyÊpiesza swoje tempo.
W ramach Frente Amplio dzia∏a nurt
mniejszoÊciowy – Corriente de Izquierda
(Nurt Lewicy, ∏àczàcy ró˝nych dzia∏aczy
z tradycji marksizmu – trockistów, komunistów, socjalistów – jak równie˝ dzia∏aczy z tradycji organizacyjnej „Tupamaros”
oraz nacjonalistów rewolucyjnych; wydaje
miesi´cznik „Corriente de Izquierda”).
Jakie sà zadania lewicy rewolucyjnej?
Po pierwsze – po∏àczyç i wyartyku∏owaç
ró˝norodne inicjatywy i doÊwiadczenia
wynikajàce zarówno z ruchów spo∏ecznego oporu, jak i z pracy wewnàtrz
Frente Amplio, w celu utworzenia jednolitego frontu lewicy.
Po drugie – odnowiç strategicznà perspektyw´ rewolucyjnà i socjalistycznà,
która by∏aby powiàzana z pilnym programem walki z g∏odem w ramach antykapitalistycznej i antyimperialistycznej strategii przejÊciowej; nie pozwoliç, aby bezrobocie i n´dza spowodowa∏y os∏abni´cie
ruchu robotniczego i ludowego.
Alternatywny program walki
Corriente de Izquierda ˝àda przeprowadzenia
natychmiastowych
wyborów
ogólnokrajowych, aby spo∏eczeƒstwo
mog∏o si´ wypowiedzieç i wymieÊç
z rzàdu prezydenta Batlle i przedstawi-
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cieli MFW. NieodpowiedzialnoÊcià by∏aby zgoda na to, aby rzàd nadal niszczy∏
kraj do czasu wyborów w 2005 r.
Potrzebny jest rzàd Frente Amplio,
rzàd robotników.
G∏ód nie pozwala na ˝adnà zw∏ok´. Dlatego te˝ Corriente de Izquierda wystosowa∏a apel o utworzenie „Krajowej Komisji do Walki z G∏odem”, proponujàc obszerny program ˝àdaƒ przejÊciowych –
spo∏ecznych, ekonomicznych i politycznych – o które walczy∏aby taka Komisja,
a tak˝e inicjujàc zak∏adanie ludowych
zgromadzeƒ dzielnicowych, które da∏yby
tej walce zorganizowany wymiar spo∏eczny i polityczny.
WÊród tych ˝àdaƒ sà m.in. nast´pujàce:
• natychmiastowe zniesienie podatków od
wynagrodzeƒ i emerytur robotniczych;
• natychmiastowe podwy˝szenie wynagrodzeƒ i emerytur robotniczych do poziomu 6000 USD rocznie oraz indeksacja tych wynagrodzeƒ i emerytur zgodnie z inflacjà;
• zamro˝enie cen, czynszów i op∏at za
us∏ugi publiczne oraz wprowadzenie
spo∏ecznej kontroli nad nimi;
• zniesienie podatku VAT od podstawowych produktów „koszyka rodzinnego”,
a tak˝e od Êwiat∏a, wody, gazu i us∏ug
telefonicznych;
• zaprzestanie praktyki odcinania pod-

stawowych us∏ug (Êwiat∏o, woda, gaz,
us∏ugi telefoniczne), a tak˝e zawieszenie op∏at za te us∏ugi tam, gdzie g∏owa
rodziny pozostaje bez pracy;
• zakaz zwolnieƒ zbiorowych;
• natychmiastowe wstrzymanie eksmisji;
• darmowy transport publiczny dla rodzin
eksmitowanych;
• bezp∏atna dostawa ˝ywnoÊci do jad∏odajni dzieci´cych i garkuchni ludowych
przez du˝e firmy supermarketów,
przedsi´biorstwa handlowe i wielkosieciowe restauracje, odpowiednio do ich
udzia∏u w rynku;
• zakaz eksportu mi´sa przez urugwajskie przedsi´biorstwa ch∏odnicze do
czasu opanowania sytuacji g∏odu –
przedsi´biorstwa te powinny zapewniç
codziennà darmowà dostaw´ dla jad∏odajni dzieci´cych i garkuchni ludowych;
• wielkie korporacje Sanguinetti, Manini
i Saman a tak˝e inne firmy eksportujàce ry˝, powinny zapewniç codziennà
darmowà dostaw´ dla jad∏odajni dzieci´cych i garkuchni ludowych;
• Conaprole, Parmalat i inne podobne
firmy powinny przekazaç mleko potrzebne dzieciom z dzielnic najubo˝szych – ka˝da firma odpowiednio do
udzia∏u w rynku;
• na∏o˝enie specjalnego podatku od zysków na banki prywatne i inne prywat-

ne instytucje finansowe, z przeznaczeniem wp∏ywów z tego podatku na zakup ˝ywnoÊci, odzie˝y i leków;
• zagospodarowanie wszystkich paƒstwowych gruntów rolnych na potrzeby
produkcji ˝ywnoÊci, zgodnie z wytycznymi Wydzia∏u Agronomii; rozparcelowanie gruntów nale˝àcych do wielkich,
zad∏u˝onych w∏aÊcicieli ziemskich;
• obni˝ka o 50% wynagrodzeƒ Prezydenta Republiki, ministrów, wysokich
urz´dników paƒstwowych, senatorów,
pos∏ów, cz∏onków korpusu dyplomatycznego, wysokiej rangi oficerów si∏
zbrojnych i policji, z przeznaczeniem
zaoszcz´dzonych Êrodków na zakup
˝ywnoÊci, odzie˝y i leków.
To nie ludzie pracy powinni zap∏aciç za
kryzys. Kryzys ten jest dzie∏em obecnego koalicyjnego rzàdu neoliberalnego,
MFW, Banku Âwiatowego, wielkich korporacji transgranicznych oraz ich krajowych partnerów kapitalistycznych. Jedynà wi´c s∏usznà drogà jest obarczenie
kosztami kryzysu samych kapitalistów
i imperialistów.
* Ernesto Herrera jest cz∏onkiem krajowego
kierownictwa Corriente de Izquierda i redaktorem miesi´cznika „Corriente de Izquierda”.
Jest tak˝e cz∏onkiem Zjednoczonego Sekretariatu Czwartej Mi´dzynarodówki.

Argentyna

Kontrola robotnicza zdobywa nowe
tereny Josefina Martinez*
rzàdów i instytucji oficjalnych, wzros∏a
ÊwiadomoÊç i pog∏´bi∏o si´ doÊwiadczenie ludu – wynik uczestnictwa w walce
masowej.
Zakwestionowanie „polityki w starym
stylu” znalaz∏o wyraz w haÊle „Oni wszyscy muszà odejÊç!”.
Jednak z dzisiejszej perspektywy dobrze
widaç ograniczenia tamtych dni. Nie
mo˝na by∏o zapobiec sytuacji, w której
stare partie, ratujàc si´ w chwili kryzysu,
zmontowa∏y nowy rzàd, wykorzystujàc
has∏o „Oni wszyscy muszà odejÊç!", do
dokonania kosmetycznych korekt, które
nic istotnego nie zmieni∏y.
Zniszczenie si∏ wytwórczych

dniach 19-20 grudnia 2001 r. rozpocz´∏a si´ nowa historia Argentyny.
Lud wyszed∏ na ulice ˝àdajàc jedzenia
i pracy, wtargnà∏ do supermarketów, zablokowa∏ drogi. Policja strzela∏a, lecz
morze protestujàcych, bijàcych w patelnie, wzbiera∏o i zala∏o ulice, prze∏amujàc
obl´˝enie si∏ porzàdkowych.
By∏o to wydarzenie arcywa˝ne. Zerwano
z konwencjonalnym ˝yciem na ulicy,
skumulowa∏o si´ niezadowolenie wobec
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W dzisiejszej Argentynie wszelkie dane
statystyczne tracà znaczenie: w ostatnich miesiàcach pó∏tora miliona ludzi do∏àczy∏o do warstwy „ubogich” – ju˝ 18
mln ludzi ˝yje poni˝ej minimum socjalnego, zwolnienia z pracy majà miejsce ka˝dej minuty ka˝dego dnia.
Kryzys gospodarczy poch∏ania wszystko: nie ma ˝ywnoÊci, nie ma mieszkaƒ,
nie ma zaopatrzenia dla szpitali, nie ma
wynagrodzeƒ dla robotników. Tymczasem w portach, na nabrze˝ach, czekajà
na eksport tysiàce ton zbo˝a i innych
produktów ˝ywnoÊciowych, czeka ropa
naftowa i gaz, czekajà wyroby stalowe,
wyroby w∏ókiennicze, materia∏y budowlane, kable – wszystko…

Tysiàce zak∏adów jest w stanie zapaÊci
finansowej. Odkàd premier Duhalde
przejà∏ ster nowego rzàdu, uby∏o kilkaset tysi´cy miejsc pracy. Zarobki spad∏y
o ponad 50%. Publiczna s∏u˝ba zdrowia jest w stanie agonalnym. Rozwija
si´ proces ogromnej destrukcji si∏ wytwórczych Argentyny.
Mamy do czynienia z ca∏kowitym kryzysem kapitalizmu argentyƒskiego. NieracjonalnoÊç tej sytuacji skazuje miliony
ludzi na n´dz´ a bankierzy szanta˝ujà
rzàd w sposób wr´cz go upokarzajàcy.
Kryzys ten nie jest kryzysem pewnego
„modelu” kapitalizmu, nie wynika z okreÊlonego „b∏´du” politycznego, lecz jest
efektem anarchii kapitalistycznego systemu produkcji w kraju zale˝nym.
Brak klasy robotniczej
jako „podmiotu spo∏ecznego”
Podczas wspomnianych dni przesilenia –
w dniach19-20 grudnia 2001 r. – robotnicy obserwowali bieg wydarzeƒ, uczestniczyli w nich, lecz nie jako samodzielny
podmiot spo∏eczny.
MarksiÊci majà ÊwiadomoÊç historycznej
si∏y klasy robotniczej, która jako jedyna
klasa ma potencja∏ rewolucyjnego przekszta∏cenia spo∏eczeƒstwa. MarksiÊci nie
sà zainteresowani dywagacjami na temat
„nowych podmiotów spo∏ecznych”, czy
te˝ bzdurami o „koƒcu pracy najemnej”.
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Ci, którzy w ten sposób chcieliby pogrzebaç klas´ robotniczà a jednoczeÊnie
skoƒczyç z ideà istnienia klas spo∏ecznych w ogóle, marnujà jedynie papier
i pieniàdze.
Tymczasem na poczàtku nowego wieku
kwestià najistotniejszà jest wkroczenie
na scen´ historycznà Argentyny ogromnej si∏y, jakà jest argentyƒska klasa robotnicza. Chodzi o jej wejÊcie na t´ scen´ w sojuszu z rzeszami biedoty tego
kraju, aby odtworzyç i stworzyç nowe
metody swej walki.
Setki fabryk okupowanych
W wyniku kryzysu gospodarczego pojawi∏o si´ nowe zjawisko: w obliczu groêby
bezrobocia wskutek zamykania fabryk,
robotnicy okupujà swoje zak∏ady pracy,
przejmujà maszyny i odmawiajà wyjÊcia.
W niektórych miejscach kadra zarzàdzajàca porzuci∏a zak∏ad, przesta∏a prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà. Jednak
robotnicy twierdzà, ˝e oni zak∏adu nie
opuszczà. Zaj´li ju˝ setki zak∏adów.
Gdy g∏´bokoÊç kryzysu narusza „normalne” funkcjonowanie kapita∏u, nieraz
pojawiajà si´ „marginalne” formy ekonomiczne, które nie w pe∏ni odzwierciedlajà potrzeby typowych stosunków kapitalistycznych – np. spó∏dzielnie robotnicze
lub oÊrodki wymiany towarów. W warunkach nieugi´tego prawa wartoÊci i konkurencji kapitalistycznej takie twory nie
mogà trwaç w nieskoƒczonoÊç. Jednak
z powodu dzisiejszego za∏amania gospodarczego takie formy wyrastajà w Argentynie jak grzyby po deszczu. Niektórzy w∏aÊciciele, z poparciem biurokratów
zwiàzkowych i KoÊcio∏a, promujà ide´
struktur „mieszanych”, w których spó∏dzielnie sà po∏àczone z konwencjonalnà
formà pracy najemnej. Jest to próba
przerzucenia kryzysu na barki robotników a zarazem próba powstrzymania robotników od przekroczenia, choçby
o krok, granic kapitalistycznego prawa.
Niemniej, obok zak∏adania spó∏dzielni widaç w Argentynie równie˝ i procesy zupe∏nie inne, które bezpoÊrednio zagra˝ajà
stosunkom kapitalistycznym. Przyk∏adami
tych procesów sà okupacje fabryk Ingenio
la Esperanza (w mieÊcie Jujuy), Baskonia

(Matanza), Impa, Panificacion 5 i Clinica
Junin (Kordoba) oraz Zanon i Brukman.
Gdy grupa robotników twardo obstaje
przy tym, ˝e zamierza produkowaç „bez
kapitalistów”, czy nie rodzi si´ nowa
ÊwiadomoÊç robotnicza, nowe doÊwiadczenie? Czy funkcjonowanie kapitalizmu
nie zostaje „odtajnione” wówczas, gdy
produkcja nie jest podporzàdkowana koniecznoÊci generowania zysków kapitalistycznych, lecz prowadzona jest zgodnie z potrzebami samych wytwórców?
W ostatnich miesiàcach dwa zak∏ady sta∏y si´ szczególnym punktem odniesienia
dla tych nowych procesów – fabryka wyrobów ceramicznych Zanon w mieÊcie
Neuquen i zak∏ady w∏ókiennicze Brukman w Buenos Aires. Produkcja odbywa
si´ tam pod kontrolà robotników a za∏ogi
walczà o nacjonalizacj´ zak∏adów lub ich
wyw∏aszczenie przez paƒstwo. Sam bieg
wydarzeƒ zmusza robotników do g∏´bszego zastanowienia si´ nad si∏à ruchu
robotniczego, gdy klasa robotnicza bierze w∏asny los we w∏asne r´ce.
Nowy znak firmowy:
'Pod kontrolà robotniczà'
Walka robotników fabryki wyrobów ceramicznych Zanon w Neuquen jest bezpoÊrednim przyk∏adem tego, co si´ zmieni∏o.
Od ponad czterech miesi´cy wyroby tej
fabryki majà nowe opakowanie, z nadrukiem „Pod kontrolà robotniczà”. Zak∏ad
ten posiada jednà z najbardziej nowoczesnych linii technologicznych do produkcji
porcelany w Ameryce Po∏udniowej. Unikatowy charakter akcji prowadzonej przez
za∏og´ tego zak∏adu objawia si´ spo∏eczeƒstwu na rozmaite drobne sposoby.
Przyk∏adowo – produkowana jest specjalna seria wyrobów ceramicznych poÊwi´cona ruchowi bezrobotnych w Neuquen.
Od wielu miesi´cy bezrobotni popierajà
walk´ robotników zak∏adu. Inna linia wyrobów zdobiona jest tradycyjnymi wzorami plemienia Mapuche, na czeÊç mieszkaƒców regionu, z którego pochodzi glina
wykorzystywana do produkcji.
Zak∏ad znajduje si´ pod presjà miejscowej
elektrowni, której winien jest 100 tys. peso

– choç tego problemu poprzednio nie mia∏
prywatny w∏aÊciciel zak∏adu, który winny
by∏ elektrowni 500 tys. USD. Podobnie
dzia∏a gazownia. Miejscowe w∏adze ˝àdajà interwencji si∏ bezpieczeƒstwa, wyrzucenia robotników. Organizacja mafijna,
dzia∏ajàca w zmowie z policjà, porwa∏a
jednego z nich, napada na innych, grozi.
Nawet obce paƒstwa w∏àczajà si´ w kampani´ przeciwko trzystuosobowej za∏odze
fabryki Zanon – ambasada w∏oska przes∏a∏a oficjalne pismo do rzàdu argentyƒskiego z ˝àdaniem, aby rzàd interweniowa∏ przeciwko robotnikom.
Dlaczego tyle ró˝nych si∏ dà˝y to rozprawienia si´ z grupà robotników, którzy po
prostu chcà pracowaç? Poniewa˝ robotnicy fabryki Zanon rzucili w∏adzom wyzwanie a w obliczu olbrzymiego kryzysu – inni
robotnicy mogà pójÊç za ich przyk∏adem.
1 maja br. odby∏a si´ manifestacja solidarnoÊciowa pod bramà fabryki Zanon.
Jedna z delegacji uczestniczàcych w manifestacji sk∏ada∏a si´ z robotników z zak∏adów w∏ókienniczych Brukman, które
znajdujà si´ w oddalonym o ponad 1200
km Buenos Aires. Zak∏ady Brukman,
w których nadal produkowana jest odzie˝,
tak˝e znajdujà si´ pod kontrolà za∏ogi.
Co to jest kontrola robotnicza?
Podstawà gospodarki kapitalistycznej
jest oddzielenie od siebie robotnika
i produktu jego pracy oraz brak kontroli
robotników nad warunkami swojej pracy.
„Alienacja [wyobcowanie] robotnika we
w∏asnym produkcie oznacza nie tylko to,
˝e jego praca staje si´ przedmiotem, bytem zewn´trznym, lecz i to, ˝e istnieje
poza nim, niezale˝nie od niego, jako coÊ
obcego, i ˝e staje si´ wobec niego samodzielnà pot´gà, ˝e ˝ycie, które da∏
przedmiotowi, przeciwstawia si´ mu
wrogo i obco.” (K. Marks, „R´kopisy
ekonomiczno-filozoficzne”).
Dalej Marks pisze:
„Wyobcowanie ujawnia si´ nie tylko
w koƒcowym wyniku, lecz i w samym akcie produkcji, w samej dzia∏alnoÊci produkcyjnej. Produkt jest przecie˝ tyko podsumowaniem dzia∏alnoÊci, produkcji.”
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Natomiast kontrola robotnicza podwa˝a
to wyobcowanie robotnika od produktu
jego pracy i dzia∏alnoÊci produkcyjnej.
Kontrola robotnicza stawia pytanie: kto
w fabryce ma w∏adz´?
Proces kontroli robotniczej mo˝e rozpoczàç si´ od spraw prostszych, np. poprzez kontrol´ robotników nad warunkami pracy, lub kontrol´ nad pewnymi
aspektami organizacji produkcji, aby poprawiç bezpieczeƒstwo pracy, czy te˝
poprzez ˝àdanie dost´pu za∏ogi do
ksiàg finansowych przedsi´biorstwa,
aby ujawniç manipulacje i tajne praktyki
finansowe wówczas, gdy kapitalista deklaruje, ˝e firma ju˝ nie ma Êrodków.
Kontrola w tych przypadkach rozumiana
jest jako monitorowanie tego, co si´
dzieje, czy te˝ walka o zmian´ sposobu
dzia∏ania tych, którzy sprawujà w∏adz´
w fabryce, czyli kapitalistów i dyrekcji.
W przypadku zak∏adów Zanon i Brukman, nie ma ju˝ tych, którzy wczeÊniej
zarzàdzali tymi fabrykami. W tych zak∏adach kontrola robotnicza osiàgn´∏a takie
stadium, ˝e obejmuje ona bezpoÊrednie
zarzàdzanie ca∏ym procesem produkcji,
∏àcznie ze sprzeda˝à wyrobów.
W fabryce Zanon robotnicy sami decydujà o tym, jak zarzàdzaç dzia∏alnoÊcià fabryki, podejmujà odpowiednie uchwa∏y
na ogólnych zebraniach ca∏ej za∏ogi oraz
na zebraniach poszczególnych dzia∏ów,
gdzie zapadajà decyzje w takich sprawach, jak ustalenie godzin pracy, przygotowanie produkcji nowych wyrobów ceramicznych, zdobywanie najlepszych surowców do produkcji, dzia∏anie s∏u˝by
ochrony zak∏adu itp.
Kontrola robotnicza ujawni∏a robotnikom
tajemnice wyzysku kapitalistycznego.
Przyk∏adowo – okaza∏o si´, ˝e prawdziwa rola kierowników i dyrektorów w tzw.
normalnych okresach nie polega∏a wcale
na kierowaniu procesem produkcji, lecz
przede wszystkim na utrzymywaniu despotycznej w∏adzy nad robotnikami i nad
ich pracà. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e w ciàgu dwóch dni roboczych za∏oga produkowa∏a wyroby ceramiczne o wartoÊci pieni´˝nej przewy˝szajàcej fundusz wynagrodzeƒ na ca∏y miesiàc. DoÊwiadczenie
to pokazuje, ˝e na poziomie zak∏adu robotnicy sà w stanie panowaç nad w∏asnym losem i rzàdziç samodzielnie.
Spó∏dzielnie czy kontrola robotnicza?
Jednak zarówno spó∏dzielnia, jak i fabryka okupowana przez za∏og´ i prowadzàca produkcj´ pod kontrolà robotniczà,
nie mo˝e dzia∏aç w nieskoƒczonoÊç jako
ma∏a wysepka na morzu kapitalistycznych stosunków produkcji.
W ca∏ej Argentynie jest mnóstwo przyk∏adów spó∏dzielni robotniczych, które
wprawdzie nie zgin´∏y od konkurencji
kapitalistycznej, lecz zmuszone zosta∏y
same narzuciç superwyzysk w∏asnych
robotników. Alternatywà jest upad∏oÊç
pod ci´˝arem d∏ugów zak∏adu lub
wskutek braku zbytu na jego wyroby.
Wyizolowana w Êwiecie stosunków kapitalistycznych spó∏dzielnia robotnicza
nie ma przysz∏oÊci, mo˝e ograniczyç
si´ jedynie do prób urzeczywistnienia

starych reformistycznych z∏udzeƒ na temat kapita∏u.
Ró˝nica mi´dzy spó∏dzielniami a przypadkami kontroli robotniczej w zak∏adach
Zanon i Brukman jest jasna. Ró˝nica
podstawowa – to poziom p∏ac: w fabryce
Zanon zarobki robotnicze majà priorytet,
za∏oga godne zarobki. W spó∏dzielniach
p∏ace sà g∏odowe.
W zak∏adach Zanon i Brukman robotnicy
odmawiajà przej´cia d∏ugów w∏aÊcicieli
i ˝àdajà upaƒstwowienia tych zak∏adów,
bez odszkodowaƒ dla w∏aÊcicieli, z zachowaniem kontroli robotniczej. Walka
o nacjonalizacj´ zak∏adów pod kontrolà
robotniczà stwarza wyjàtkowà mo˝liwoÊç
szybkiego zatrudnienia wi´kszej liczby
pracowników w okresie gigantycznego
wzrostu bezrobocia. Zarówno w zak∏adach Zanon, jak i Brukman, robotnicy
opracowali konkretne plany zwi´kszenia
zatrudnienia przy wykorzystaniu istniejàcego majàtku trwa∏ego zak∏adu.
Niewykorzystane moce produkcyjne sà
wynikiem kryzysu argentyƒskiego. Nacjonalizacja zak∏adów otwiera mo˝liwoÊç
oferowania pracy obecnym bezrobotnym
w ramach ogólnego planu produkcji. Czy
dana fabryka powinna produkowaç, czy
te˝ nie, jest kwestià, która nie powinna
byç podporzàdkowana interesom indywidualnych kapitalistów. Za pomocà planu
produkcji i programu robót publicznych,
jak równie˝ poprzez budow´ mieszkaƒ,
szkó∏ i szpitali, gospodarka mo˝e byç nakierowana na produkcj´ spe∏niajàcà potrzeby spo∏eczeƒstwa.
Natomiast spó∏dzielnie rzadko sà w stanie zatrudniç nowych pracowników a jeÊli to robià, to zawsze na gorszych warunkach. Nowi pracownicy nie stajà si´
cz∏onkami spó∏dzielni, lecz zostajà zatrudnieni przez istniejàcych cz∏onków-za∏o˝ycieli.
Robotnicy fabryki Zanon próbujà iÊç innà
drogà. Sojusz, który zawarli z ruchem
bezrobotnych MTD w Neuquen jest przyk∏adem ich podejÊcia: dà˝à oni do znalezienia pracy dla wszystkich. Za∏oga fabryki obecnie dyskutuje nad tym, jak dodatkowo zatrudniç 100 cz∏onków ró˝nych
organizacji bezrobotnych w regionie.
JednoÊç uciskanych
Sà sprawy, nad którymi nale˝y powa˝nie
si´ zastanowiç. Czy kontrol´ robotniczà
mo˝na utrzymywaç w nieskoƒczonoÊç?
Czy istnieje mo˝liwoÊç pokojowego,
ewolucyjnego mno˝enia przyk∏adów samorzàdu robotniczego, które stanowi∏yby
przeciwwag´ dla si∏y kapita∏u? Odpowiedzi na te pytania w pewnym stopniu
znajdujemy w brutalnej zmowie przeciwko robotnikom zak∏adu Zanon, w której
uczestniczà w∏aÊciciele, w∏adze regionalne i paƒstwowe, si∏y represji oraz biurokracja zwiàzkowa.
JeÊli zjawisko kontroli robotniczej nie rozprzestrzeni si´, obejmujàc przynajmniej
kilkaset fabryk nale˝àcych do g∏ównych
przedsi´biorstw przemys∏owych – jak robotnicy b´dà w stanie odpieraç ataki
swoich wrogów klasowych? Czy to zjawisko ma przed sobà przysz∏oÊç, jeÊli nie
b´dzie bronione przez innych robotników

regionu, przez organizacje bezrobotnych,
przez lokalnych mieszkaƒców, przez studentów, którzy wszyscy powinni uznaç
spraw´ za swojà w∏asnà?
Aby zbudowaç takà jednoÊç, konieczne
jest prze∏amanie barier pomi´dzy robotnikami a resztà spo∏eczeƒstwa oraz pomi´dzy robotnikami majàcymi i nie majàcymi zatrudnienia, które to bariery narzuca stary aparat zwiàzkowy.
Kontrola robotnicza mo˝e byç tylko pewnym epizodem w rozwoju procesu rewolucyjnego, mo˝e te˝ staç si´ wielkim doÊwiadczeniem, które przygotowuje robotników do walk w przysz∏oÊci. Ta dynamika
oznacza, ˝e w kontroli robotniczej nale˝y
widzieç niesamowicie intensywnà szko∏´
planowania ekonomicznego i walki antykapitalistycznej. Robotnicy sà w stanie
kierowaç ca∏à gospodarkà. ˚eby to zrobiç,
trzeba wyw∏aszczyç w∏aÊcicieli kapita∏u
i skonfrontowaç paƒstwo i si∏y represji kapitalistów. Konieczna jest równie˝ jednoÊç
robotników jako klasy z innymi uciskanymi
warstwami spo∏eczeƒstwa, za poÊrednictwem komitetów koordynacyjnych, które
wychodzà poza ciasne ramy starych
zwiàzków zawodowych.
„Samorzàdzenie kryzysem”
czy uspo∏ecznienie bogactw?
Jedynie dà˝enie klasy robotniczej do
przej´cia kontroli nad ca∏à gospodarkà,
do samodzielnego rzàdzenia ca∏oÊcià
produkcji i podzia∏u dóbr, stwarza nadziej´ godnej przysz∏oÊci dla wielkich
rzesz ludnoÊci. Eksperymenty z samorzàdnoÊcià, które nie kwestionujà ca∏oÊci kapitalistycznych stosunków spo∏ecznych, lecz usi∏ujà wykroiç „alternatywne”
enklawy gospodarcze z m´czarni wyzysku kapitalistycznego, mogà stworzyç
wy∏àcznie chwilowe i z∏udne nadzieje –
i sà skazane na niepowodzenie.
Wielka sprzecznoÊç kapitalizmu wynika
ze zderzenia racjonalnoÊci kapitalistycznych systemów planowania na poziomie
zak∏adu z anarchià kapitalistycznej produkcji jako ca∏oÊci. Na poziomie zak∏adu
planowanie opiera si´ na czystej tyranii
i na wyzysku robotników. Kontrola robotnicza podwa˝a w∏adz´ bur˝uazji. Anarchia kapitalizmu, zrodzona z produkcji
nap´dzonej ˝àdzà zysku poszczególnych kapitalistów a nie produkcji nakierowanej na zaspokojenie potrzeb spo∏ecznych, z jednej strony przynosi n´dz´,
z drugiej – nadprodukcj´. Na jednym
kraƒcu widzimy g∏ód milionów, na drugim
– prywatne zaw∏aszczenie ogromnych
bogactw wytwarzanych przez spo∏eczeƒstwo. Jedynie poprzez dà˝enie do obalenia ca∏oÊci stosunków kapitalistycznej
gospodarki mo˝na wyzwoliç nadziej´ na
godnà przysz∏oÊç nas wszystkich, która
∏àczy si´ z wizjà spo∏eczeƒstwa dobrowolnie zrzeszonych wytwórców – s∏owem, z wizjà spo∏eczeƒstwa komunistycznego.
* Artyku∏ ten ukaza∏ si´ w „International
Viewpoint” jako przedruk z pisma „Rebelion Internacional”.
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Argentyƒskie
Forum Spo∏eczne
Eduardo Mancuso*
rgentyƒskie Forum Spo∏eczne mia∏o
miejsce w Buenos Aires w dniach
A
22-25 sierpnia 2002 r. By∏a to pierwsza
wielka impreza w Ameryce ¸aciƒskiej wynikajàca z obecnej „globalizacji” Âwiatowego Forum Spo∏ecznego, w ramach
której przygotowane sà równie˝ Europejskie Forum Spo∏eczne i Azjatyckie Forum
Spo∏eczne. Temat przewodni argentyƒskiego Forum brzmia∏: „Kryzys modelu
neoliberalnego a wyzwania dla ruchu
Êwiatowego”. Organizacja forum by∏a
wzorowana na Forum Âwiatowym w Porto Alegre – liczne warsztaty, seminaria,
debaty oraz spotkania. W roli sponsorów
i organizatorów Forum argentyƒskiego
wystàpi∏o ponad 600 organizacji i ruchów
spo∏ecznych, zwiàzków zawodowych i organizacji pozarzàdowych.
Forum Argentyƒskie by∏o miejscem solidarnoÊci z walkami spo∏ecznymi tego kraju. Odby∏y si´ szerokie i pluralistyczne
dyskusje nie tylko na temat kl´ski polityki
neoliberalnej, lecz równie˝ na temat pojawiajàcych si´ w ca∏ym regionie i w skali
mi´dzynarodowej nowych form oporu
i nowych rozwiàzaƒ alternatywnych.

Forum zacz´∏o si´ w dniu 22 sierpnia od
pochodu z udzia∏em ponad 10 tys. ludzi,
który przeszed∏ ulicami Buenos Aires od
Plaza del Mayo do Plaza Houssay, na
którym to placu odby∏ si´ wiec otwierajàcy
Forum. ˚ycie Forum skupia∏o si´ w budynkach Uniwersytetu Buenos Aires, blisko placu Plaza Houssay a tak˝e na samym placu, gdzie trwa∏ samorzàdny, ca∏odobowy festyn – sta∏e miejsce spotkaƒ.
W Forum gremialnie uczestniczyli dzia∏acze zgromadzeƒ ludowych, w tym dzia∏acze ruchu „Barrios de Pie" i ruchów bezrobotnych (m. in. ruchu blokad dróg „piqueteros”), by∏o te˝ wiele m∏odzie˝y.
WÊród przedstawicieli innych krajów
Ameryki ¸aciƒskiej by∏a silna delegacja
z Boliwii, z przywódcà ch∏opskim Evo
Morales na czele (z Ruchu na rzecz Socjalizmu), który w ostatnich wyborach
prezydenckich w tym kraju zajà∏ drugie
miejsce, tu˝ za kandydatem zwyci´skim.
Obecni byli równie˝ rozmaici radykalni intelektualiÊci, znane osoby z ruchów demokratycznych,
dzia∏acze
spo∏eczni
i przywódcy polityczni, w tym m. in. – aby
wymieniç tylko kilku – zdobywca pokojowej nagrody Nobla Adolfo Perez Esquivel, sekretarz wykonawczy kontynentalnego instytutu badawczego CLACSO Atilio Boron, socjolog peruwiaƒski Anibal
Quijano, Meksykanka Ana Esther Ecena
z „Revista Chiapas”, francuski zwiàzko-

wiec Christophe Aguiton oraz by∏y
burmistrz Porto Alegre Raul Pont. W forum uczestniczyli równie˝ g∏ówni kandydaci opozycyjni w argentyƒskich wyborach prezydenckich: Elisa Carrio (ARI)
i lewicowy socjalista Luis Zamora (ruch
„Samostanowienie i WolnoÊç”).
Ameryka ¸aciƒska to chyba ten region
Êwiata, w którym w chwili obecnej najwi´cej zrobiono, aby przeciwstawiç si´ rozdrobnieniu walk spo∏ecznych, narzuconemu przez ofensyw´ neoliberalnà. Rewolta w Argentynie, odwrócenie zamachu
stanu w Wenezueli, szanse wyborcze PT
w Brazylii, mobilizacje masowe w Urugwaju, Paragwaju i Boliwii (w tym zablokowanie prywatyzacji) – te wszystkie wydarzenia Êwiadczà o tym, ˝e otwiera si´
nowy okres walk klasowych.
To z kolei wzmacnia rosnàcy ruch przeciwko kapitalistycznej globalizacji i sprzyja kszta∏towaniu si´ nowego internacjonalizmu, którego g∏ównym wyrazem w tej
chwili jest Âwiatowe Forum Spo∏eczne
w Porto Alegre. Argentyƒskie Forum Spo∏eczne by∏o kolejnym pasjonujàcym przyk∏adem procesu, który dzisiaj si´ rozwija.
* Eduardo Mancuso jest Koordynatorem
stosunków mi´dzynarodowych Urz´du
Burmistrza w brazylijskim mieÊcie Porto
Alegre.

Brazylia

Partia Pracowników (PT)
a wybory
W tym roku odbywajà si´ w Brazylii wybory: w dniach 6 i 27 paêdziernika zostanà
przeprowadzone pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich. JednoczeÊnie zostanà wybrani gubernatorzy stanów federalnych,
senatorowie
oraz
pos∏owie
federalni i stanowi (Brazylia sk∏ada si´ z 26
stanów oraz jednego okr´gu federalnego
wokó∏ stolicy). Luis Ignacio da Silva – „Lula” – kandyduje w wyborach parlamentarnych po raz czwarty z ramienia Partii Pra-

cowników (PT), z poparciem federacji
zwiàzków zawodowych CUT. Jednak
w przeciwieƒstwie do kampanii wyborczej
Luli w latach 1989, 1994 i (w pewnym stopniu) 1998, tym razem kampani´ cechujà
ust´pstwa wobec ˝àdaƒ pracodawców
a kierownictwo PT zawar∏o sojusz z prawicowà Partià Liberalnà (PL).
Poni˝szy materia∏ sk∏ada si´ ze skróconych
fragmentów obszernej deklaracji publicznej
w sprawie wyborów wydanej przez krajowe

cia∏o koordynacyjne Demokracji Socjalistycznej (DS), nurtu wewnàtrz PT skupiajàcego
zwolenników Czwartej Mi´dzynarodówki. Deklaracja ukaza∏a si´ w czasopiÊmie DS „Em
Tempo”. W ostatnich wyborach wewn´trznych
w PT, we wrzeÊniu 2001 r., lista wyborcza DS
zdoby∏a 14,86 proc. g∏osów (g∏osowa∏o na nià
30 441 cz∏onków partii), natomiast kandydat
DS na przewodniczàcego PT, by∏y burmistrz
Porto Alegre Raul Pont, zdoby∏ 17,53 proc.
g∏osów.

niepokojem Êledzimy kierunek kampanii
Z
wyborczej wytyczony przez wi´kszoÊç
kierownictwa naszej partii, zw∏aszcza w od-

stwa naszych kandydatów, lecz równie˝ na
takie ich zwyci´stwo, które umo˝liwi nam
wprowadzenie w ˝ycie naszego programu.
JeÊli nie zdob´dziemy poparcia dla naszych
propozycji podczas kampanii wyborczej, jeÊli
nie wyjaÊnimy, kim sà wrogowie ludu, jeÊli nie
zmobilizujemy spo∏eczeƒstwa i nie wska˝emy
jasno drogi do przodu, to wówczas staniemy
si´ zak∏adnikami tych wrogów ludu a w przypadku wygrania wyborów – nie b´dziemy
w stanie wyrwaç si´ z rozleg∏ej paj´czyny interesów i ograniczeƒ kszta∏tujàcych polityk´
neoliberalnà.
Taka partia jak nasza, która zobowiàza∏a si´
„zradykalizowaç istot´ demokracji”, musi
krzewiç wÊród spo∏eczeƒstwa pog∏´bionà
dyskusj´ nad naszym programem. Jedynie
wówczas mo˝na oczekiwaç mobilizacji mas
i wiarygodnoÊci spo∏ecznej, które sà nam potrzebne, aby zerwaç z logikà rynku, wygraç
wybory i rozpoczàç wdro˝enie naszego programu rzàdowego.
Zmiany, których pragnie wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa brazylijskiego, b´dà mo˝liwe tylko dzi´ki
szerokiemu ruchowi masowemu, który pozwoli
nam przejàç rzàd kraju i zapewni nam poparcie konieczne dla naszych prób przeforsowa-

nia przekszta∏ceƒ spo∏ecznych, politycznych
i gospodarczych. Musimy zatem ca∏kowicie jasno przedstawiç sprzecznoÊç pomi´dzy dwoma przeciwstawnymi przedsi´wzi´ciami politycznymi: z jednej strony, jest to projekt si∏ konserwatywynych i liberalnych, uto˝samianych
z obecnie panujàcym modelem spo∏eczeƒstwa,
projekt lansowany zarówno przez rzàd Fernando Henrique Cardoso, jak i przez opozycj´ bur˝uazyjnà, która chcia∏aby przeprowadziç reformy, nie odchodzàc jednak od istniejàcego modelu; z drugiej strony – jest to dà˝enie milionów robotników, m∏odzie˝y, bezrobotnych
i dzia∏aczy spo∏ecznych, m´˝czyzn i kobiet, do
zerwania z istniejàcym modelem spo∏eczeƒstwa. Zwyci´stwo naszego przedsi´wzi´cia politycznego nie zostanie zbudowane na podstawach dwuznacznych. Wymaga ono jasnych
wyborów, jasnych propozycji.

niesieniu do kampanii prezydenckiej i kampanii w pewnych stanach. Decyzja o zawarciu
sojuszu wyborczego z partià prawicowà –
z Partià Liberalnà – zniekszta∏cenie niektórych z najbardziej nam bliskich stanowisk
programowych, pogwa∏cenie demokracji wewn´trznej w naszej partii – sà to arcywa˝ne
problemy wobec roli, jakà PT chce odegraç
w spo∏eczeƒstwie brazylijskim.
Problemem podstawowym jest to, jak prowadziç kampani´ wyborczà w skomplikowanej
sytuacji „szanta˝u rynków”, aby kampania odnios∏a sukces zarówno elektoralny i polityczny,
a zarazem osiàgn´∏a historyczne cele naszej
partii: przej´cie rzàdu centralnego w celu rozwini´cia procesu rewolucji demokratycznej
w Brazylii, zgodnie z wizjà takiego spo∏eczeƒstwa, które – jak zawsze twierdziliÊmy – chcemy zbudowaç.
Musimy jeszcze raz powtórzyç: dla nas wybory powinny byç momentem otwartej walki
o spo∏eczeƒstwo innego rodzaju. Ta w∏aÊnie
walka mo˝e pozwoliç nam na zebranie si∏y
politycznej wystarczajàcej nie tylko do zwyci´-

Globalne zerwanie
z istniejàcym porzàdkiem
Naszym punktem politycznego odniesienia powinny byç uchwa∏y XII Zjazdu Krajowego PT
z grudnia 2001 r. a zw∏aszcza dokument pt.
„Koncepcja i wytyczne programu rzàdowego
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PT dla Brazylii”. Te „Wytyczne” przedstawiajà
„charakter demokratyczny i ludowy” naszego
programu rzàdowego i stwierdzajà, ˝e „nie ma
wàtpliwoÊci, ˝e rzàd demokratyczny i ludowy
b´dzie musia∏ zerwaç, w sposób rzeczywisty
i kompleksowy, z istniejàcym modelem, tworzàc podstaw´ alternatywnego modelu rozwoju”. W tym dokumencie nasza partia nie ˝ywi
˝adnych z∏udzeƒ co do post´powego charakteru brazylijskiej klasy panujàcej i deklaruje, ˝e
wdro˝enie naszego programu rzàdowego „b´dzie mo˝liwe jedynie pod warunkiem zbudowania nowej koalicji si∏, która zerwie z kolejnymi
uk∏adami konserwatywnymi, jakie od dziesi´cioleci zdominowa∏y kraj”.
XII Zjazd PT by∏ w ten sposób odzwierciedleniem tego, jak daleko zaszed∏ proces kwestionowania projektu neoliberalnego, zarówno
w Brazylii, jak i w skali mi´dzynarodowej.
W istocie rzeczy rozpocz´∏y si´ pozytywne
zmiany w perspektywach mi´dzynarodowych
walki klas. Rosnàca niestabilnoÊç gospodarcza i kolejne kryzysy podwa˝ajà wiarygodnoÊç
projektu neoliberalnego i wzniecajà opór, który
od czasu manifestacji w Seattle pod koniec
1999 r. przybra∏ charakter mi´dzynarodowy.
W Ameryce ¸aciƒskiej ˝yjemy w okresie nowych mobilizacji masowych i reorganizacji ruchów spo∏ecznych. „Argentinazo” (rewolta w Argentynie w grudniu ub. r.), kl´ska inspirowanego przez USA zamachu stanu w Wenezueli,
rozwój walk spo∏ecznych i instytucjonalna
obecnoÊç lewicy w Brazylii, rosnàce mobilizacje masowe w Urugwaju, rozprzestrzenienie
si´ walk w Paragwaju i Boliwii – to wszystko
jeszcze raz potwierdza poczàtek nowego
okresu walki klas.
Potrzeba konsekwentnych sojuszy
Partia socjalistyczna powinna zawsze szukaç
mo˝liwoÊci sojuszy, w tym sojuszy wyborczych, w oparciu o porozumienia programowe.
Co wi´cej – praktyczna mo˝liwoÊç utworzenia
rzàdu zdolnego do przeprowadzenia g∏´bokich
przekszta∏ceƒ spo∏ecznych wymaga spoistoÊci
programu i sojuszy w ramach szerokiej mobilizacji ludowej i kompleksowej demokratyzacji
spo∏eczeƒstwa. Sojusze wyborcze z partiami
centrowymi, centro-prawicowymi lub prawicowymi nie tylko nie dajà gwarancji takiej spoistoÊci, nie tylko nie sprzyjajà naszym mo˝liwoÊciom mobilizacji – takie sojusze uniemo˝liwiajà t´ spoistoÊç i przekreÊlajà te mo˝liwoÊci.
Rozszerzenie naszej polityki sojuszy na Parti´
Liberalnà i inne partie poza obozem si∏ ludowych i demokratycznych jest ca∏kowicie
sprzeczne z wy˝ej przedstawionymi wymogami. Taka postawa nie uwzgl´dnia historii naszej
partii, nie jest nawet uzasadniona jakimkolwiek
powa˝nym bilansem naszych zwyci´stw i pora˝ek wyborczych. Przeciwnie – wszystko, czego
do tej pory nauczyliÊmy si´, potwierdza ide´,
˝e partia socjalistyczna, demokratyczna, musi
odciàç si´ politycznie od prawicy i etycznie od
korupcji, ˝e zmiany, o jakie walczymy, wymagajà wspólnego wysi∏ku zjednoczonego obozu
demokratycznego, wspierajàcego projekt polityczny, który wyra˝a nadzieje i wol´ walki wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa.
JesteÊmy zatem ca∏kowicie przeciwni sojuszowi z Orestes Quercia (z centro-prawicowej partii PMDB) i z Partià Liberalnà. Sojusz
z PL jest zaprzeczeniem wszystkiego, o co
od poczàtku walczymy w PT.
Perspektywa socjalizmu
Kl´ska neoliberalizmu, zw∏aszcza w Ameryce
¸aciƒskiej, pokazuje nam, ˝e kapitalizm nie jest
˝adnym rozwiàzaniem. W jego granicach nie
da si´ osiàgnàç takiego rozwoju, którego chcemy – gospodarczo ugruntowanego, ekologicznie racjonalnego, spo∏ecznie sprawiedliwego.
Uwa˝amy, ˝e mo˝liwoÊç utworzenia rzàdu
nale˝y po∏àczyç z szerszym procesem przemian i z budowà socjalizmu. Takà postaw´

uzasadnia nie tylko historyczna polityka PT,
lecz równie˝ niektóre doÊwiadczenia partii na
poziomie samorzàdów lokalnych, m. in. doÊwiadczenia z w∏àczeniem zorganizowanych
grup spo∏eczeƒstwa w proces podejmowania
decyzji lokalnych.
Takà postaw´ uzasadnia równie˝ rozwój sytuacji mi´dzynarodowej, co zosta∏o jednoznacznie uj´te w „Wytycznych”, uchwalonych podczas XII Zjazdu partii w Recife:
„Bunty spo∏eczne wybuchajà ostatnio w ró˝nych krajach, zw∏aszcza w Ameryce ¸aciƒskiej, a przyk∏ad Argentyny stanowi najÊwie˝szy i najbardziej radykalny dowód skutków polityki narzuconej przez MFW. Rosnàca niestabilnoÊç gospodarki Êwiatowej i kolejne kryzysy
podwa˝ajà wiarygodnoÊç projektu neoliberalnego. Ta zmiana sytuacji Êwiatowej umo˝liwia
po∏àczenie obrony suwerennoÊci z walkà
o porzàdek Êwiatowy radykalnie odmienny od
tego, który jest obecnie budowany. SolidarnoÊç i internacjonalizm narodów nale˝y przeciwstawiç globalizacji kapita∏u i rynków. W tej
sytuacji kszta∏tujà si´ bardziej korzystne warunki dla obrony demokratycznego socjalizmu
i roÊnie mo˝liwoÊç poparcia w skali mi´dzynarodowej dla programu lewicowego.”
Zwyci´stwo PT w wyborach zostanie powitane z radoÊcià przez lewic´ na ca∏ym Êwiecie.
W przeciwieƒstwie do ostatnich zwyci´stw
wyborczych prawicy, zw∏aszcza w Europie,
ustanowienie lewicowego rzàdu w Brazylii
otworzy∏oby nowe szanse dla walki o socjalizm. Wzmocnienie suwerennoÊci narodowej,
odmowa podpisania umowy o ustanowienie
Wolnej Strefy Handlowej Obu Ameryk, dà˝enie do rozwoju gospodarczego zrywajàcego
ze stanem zale˝noÊci, dynamiczny ruch
uczestnictwa spo∏ecznego wraz z publicznym
i demokratycznym procesem podejmowania
decyzji we wszystkich sprawach – te inicjatywy naszkicowa∏yby zarysy innego modelu.
Krytyka stanowiska wi´kszoÊci
kierownictwa partii
Stanowisko wi´kszoÊci kierownictwa PT zas∏uguje na krytyk´ pod trzema zasadniczymi
wzgl´dami, a mianowicie: treÊç programowa
kampanii wyborczej, definicja sojuszy naszej
partii oraz wewn´trzne funkcjonowanie partii.
Po pierwsze – nasz kandydat oraz inni uczestnicy kampanii wyborczej przyj´li sprzecznà postaw´ wobec presji wywieranej przez rynki finansowe. Z jednej strony s∏usznie pot´pili rzàd
Cardoso i wskazali, ˝e jest on odpowiedzialny
za kryzys (pot´piajàc rzàd za polityk´, która
pog∏´bia zale˝noÊç gospodarki brazylijskiej
a tak˝e za wielokrotne insynuacje co do nieodpowiedzialnoÊci kandydatów opozycji), potwierdzili równie˝, ˝e partia nasza zobowiàza∏a si´
do dokonania zmian. Z drugiej jednak strony –
poddali si´ naciskom i wydali wiele oÊwiadczeƒ
majàcych na celu uspokojenie rynków, odsuwajàc na drugi plan uchwa∏y programowe XII
Zjazdu Krajowego. Co gorsza – stwierdzili oni,
˝e rzàd PT utrzyma „w rozsàdnym stopniu” ciàg∏oÊç obecnej polityki gospodarczej. „List do
narodu brazylijskiego” og∏oszony przez Lul´
stanowi syntez´ tych sprzecznoÊci.
Jednak najgorszym aspektem tego wszystkiego jest fakt, ˝e o ile wspomina si´ o koniecznoÊci zmian w kategoriach ogólnikowych, to gwarancje udzielone rynkom finansowym sà bardzo konkretne. Ka˝de oÊwiadczenie PT, które proponuje ciàg∏oÊç pewnych
aspektów istniejàcej polityki gospodarczej,
stanowi – rzecz jasna – wod´ na m∏yn kandydata obecnego rzàdu.
Jak mo˝na by∏o si´ spodziewaç – próby
uspokojenia rynków finansowych dajà bardzo
skromne wyniki. Jedyne co Lula móg∏by zrobiç, aby w pe∏ni zadowoliç rynki finansowe, to
og∏osiç, ˝e rezygnuje z kandydowania. Najlepszà odpowiedzià na szanta˝ rynków – to
nie uleganie mu, lecz wzmocnienie przeÊwiadczenia, które mnóstwo ludzi ju˝ posia-

da, ˝e ich interesy sà sprzeczne z interesami
bankowców i spekulantów, aby w ten sposób
przyciàgnàç wi´kszoÊç na stron´ walki koniecznej do pokonania przeszkód, jakie stojà
przed budowà nowego spo∏eczeƒstwa.
Nast´pne dwa budzàce sprzeciw aspekty
dzia∏ania wi´kszoÊci kierownictwa PT to polityka w zakresie sojuszy wyborczych oraz
funkcjonowanie samej partii. Zarówno sama
istota polityki sojuszy, jak i sposób prowadzenia tej polityki, zas∏ugujà na mia˝d˝àcà krytyk´. Porozumienie z Partià Liberalnà jest nie
tylko sojuszem z partià wyraênie prawicowà
(z tej tylko przyczyny jest ca∏kowicie nie do
przyj´cia). Jest to równie˝ porozumienie na
warunkach, które oznaczajà zgod´ na
wszystkie ˝àdania PL. W tych stanach, gdzie
w interesie PL le˝y sojusz z PT, taki sojusz
zosta∏ narzucony naszej partii na szczeblu lokalnym. Tam, gdzie taki sojusz nie le˝y w interesie PL, ma ona wolnà r´k´.
Ta polityka sojuszu z PL – z wszystkimi jej
konsekwencjami – nie zosta∏a nigdy przedyskutowana w sposób pe∏ny i jasny przez naszà
parti´ jako ca∏oÊç. TreÊç negocjacji z PL nie
zosta∏a nam wyjaÊniona. Jest to porozumienie narzucone partii przez kierownictwo.
Walczymy o parti´ demokratycznà, w której
decyzje podj´te kolektywnie sà respektowane
a zw∏aszcza decyzje zjazdów krajowych.
Walczymy o parti´, w której kandydaci w wyborach nie stojà ponad tà partià. Ma to znaczenie fundamentalne z przyczyn zarówno
programowych, jak i wyborczych: to w∏aÊnie
nasza demokracja wewn´trzna zapewnia
nam wiarygodnoÊç jako obroƒcom demokracji w spo∏eczeƒstwie.
Sam charakter sojuszu z PL zmusza nas do
zadania pytania, w jaki sposób mo˝na przekszta∏ciç kraj odtwarzajàc praktyk´ polityki tradycyjnej? Polityka udzielania gwarancji rynkom
finansowym oraz zawierania sojuszy z si∏ami
centrowymi i prawicowymi zosta∏a przyj´ta
przez wi´kszoÊç kierownictwa partii na tej zasadzie, ˝e ma to zwi´kszyç szanse wyborcze
Luli. Nawet gdyby ten argument by∏ prawdziwy,
nie by∏by on dostatecznym uzasadnieniem tej
polityki: naszym celem nie mo˝e byç wygrywanie wyborów za wszelkà cen´, nawet za cen´
wyrzekania si´ naszej spoistoÊci politycznej
i naszego programu. Zresztà, jest sprawà wysoce wàtpliwà, czy takie ryzykanckie zagranie
przyniesie korzystne skutki wyborcze. W ostatecznej analizie konsekwencja polityczna, która
jest cz´Êcià dorobku PT, stanowi∏a do tej pory
naszà wielkà przewag´, w tym na polu elektoralnym. Kandydaturze Luli nie pomo˝e fakt, ˝e
kandydatem na wiceprezydenta jest osoba pokroju Jose Alencar (nie tylko magnat tekstylny,
lecz równie˝ cz∏onek partii prawicowej, popierajàcej kandydatury na inne stanowiska polityków skompromitowanych i skorumpowanych).
Fakt ten wynika z ca∏ej historii Luli i PT.
Na zakoƒczenie chcemy stwierdziç, ˝e niniejsza krytyka pewnych zasadniczych aspektów
orientacji kampanii wyborczej partii pochodzi
od ludzi, którzy walczà o zwyci´stwo PT. Co
wi´cej – o rzàd zdolny do zapoczàtkowania
procesu podstawowych przekszta∏ceƒ, upowszechnienia praw, uczestnictwa w decyzjach
i samoorganizacji ludu oraz zdobycia efektywnej suwerennoÊci narodowej. By∏by to rzàd,
który stanowi∏by krok w kierunku budowy socjalizmu, w kierunku zlikwidowania wszelkich
form ucisku i wyzysku. To, co si´ teraz dzieje,
jest zbyt powa˝ne, aby potraktowaç to jako
drobny incydent, o którym b´dzie mo˝na zapomnieç po wyborach, jakikolwiek by∏by ich
wynik. Gra toczy si´ o przysz∏oÊç PT jako partii socjalistycznej i demokratycznej.
Od redakcji „Dalej!” • W pierwszej turze brazylijskich
wyborów prezydenckich Lula, kandydat PT, odniós∏
ogromne zwyci´stwo, zdobywajac 46,4% g∏osów
(39,5 mln g∏osów). Niemniej musi teraz zmierzyç si´
w drugiej turze z kandydatem obecnego rzàdu, Jose
Serra, ktory zdoby∏ 19,7 mln g∏osów. W wyborach do
parlamentu federalnego PT zdoby∏a prawie 80 miejsc,
w tym 10 dla osób wystawionych z listy nurtu DS.
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MFW w Ameryce ¸aciƒskiej

Portret seryjnego mordercy
Michel Husson*
A meryka ¸aciƒska, kontynent stojàcy
w obliczu coraz szerszego i g∏´bszego
kryzysu gospodarczego, jest ulubionym polem dzia∏ania Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Jednak kontynent ten budzi zarazem niepokój Funduszu, gdy˝ coraz bardziej
powszechne staje si´ odrzucenie polityki przez niego lansowanej.
ryzys Ameryki ¸aciƒskiej pog∏´bia
si´. Z powodu silnych zwiàzków
K
ekonomiczno-finansowych katastrofa argentyƒska przenios∏a si´ bezpoÊrednio
na sàsiadujàcy z Argentynà Urugwaj.
Brazylia wesz∏a w okres ostrych napi´ç
finansowych a walki spo∏eczne rozwijajà
si´ na ca∏ym kontynencie – od Wenezueli, gdzie rzàd Chaveza znów znalaz∏ si´
pod ostrza∏em, po Peru i Boliwi´. Taki
rozwój wydarzeƒ wymusi∏ na MFW „reorientacj´” swojej polityki wobec dwóch
paƒstw najbardziej newralgicznych – Argentyny i Brazylii. Najbardziej spektakularnym objawem tej zmiany jest niewàtpliwie og∏oszenie 8 sierpnia 2002 r. nowego „megakredytu” dla Brazylii w wysokoÊci 30 mld USD.
Takie podejÊcie oznacza odst´pstwo od
polityki MFW ostatnich lat. Ogólnie rzecz
bioràc – MFW ostatnio reagowa∏ na krytyk´ poprzez obranie kursu izolacyjnego.
Zamiast zastrzyku nowych pieni´dzy,
aby pomóc danemu krajowi uzyskaç równowag´ gospodarczà, lepiej by∏o pozwoliç, aby „logika rynku” zrobi∏a swoje. Anne
Krueger, zast´pca dyrektora generalnego MFW, podda∏a pod dyskusj´ ide´
„upad∏oÊci” ca∏ych paƒstw. Wtórowa∏ jej
Paul O’Neill, Minister Skarbu Stanów
Zjednoczonych, który stwierdzi∏, ˝e bez
sensu jest po˝yczanie pieni´dzy, które
zaraz zostanà „przej´te” przez miejscowych decydentów i ulokowane na rachunku w banku szwajcarskim.
Brazylia
W stosunku do Brazylii MFW podjà∏ akcj´ szeroko zakrojonego szanta˝u ekonomicznego i presji politycznej w celu
destabilizacji kampanii prezydenckiej

Luli, kandydata PT (Partii Pracowników).
Jeszcze w kwietniu g∏ównym wàtkiem
propagandy bur˝uazji i Prezydenta Cardoso by∏o straszenie katastrofà – jeÊli
Lula wygra wybory, Brazylii czeka kl´ska gospodarcza podobna do tej w Argentynie. Trudno wprawdzie znaleêç logik´ tej argumentacji – wszak Lula od
dawna sprzeciwia∏ si´ neoliberalnym dogmatom MFW a te w∏aÊnie dogmaty by∏y
doktrynà przewodnià kolejnych rzàdów
argentyƒskich. Tak czy owak akcja
MFW nie odnios∏a zamierzonych skutków: waluta brazylijska ciàgle traci∏a na
wartoÊci wobec dolara (spadek o 40%
od poczàtku roku), jednak Lula nadal
zajmowa∏ pierwsze miejsce w sonda˝ach przedwyborczych a poparcie dla
Cardoso ciàgle mala∏o.
Wobec groêby niekontrolowanego rozprzestrzenienia si´ kryzysu na ca∏y kontynent MFW cofnà∏ si´ do polityki bardziej „klasycznej” w celu z∏agodzenia
presji finansowej, pod jakà znalaz∏a si´
Brazylia. Jednak MFW nie odstàpi∏ od
próby wywierania wp∏ywu na polityk´
brazylijskà. „Pomoc” MFW jest jak zwykle
uzale˝niona od spe∏nienia ostrych kryteriów, które warunkujà otrzymanie 80%
„przyznanych” Êrodków. Te kryteria oznaczajà „zaciskanie pasa” przez paƒstwo
brazylijskie, aby bud˝et paƒstwa wykazywa∏ nadwy˝k´ (przed obs∏ugà d∏ugu)
równà 3,75 proc. PKB – a˝ do 2005 r.
Dyrektor generalny MFW Horst Kohler
wyjaÊnia, ˝e nowy kredyt to „pomost finansowy, jaki dajemy nowemu rzàdowi”.
NowoÊç polega na tym, ˝e ma to byç
„pomost” oferowany wszystkim kandydatom. Lula przyjà∏ odpowiedzialnoÊç za
sytuacj´ w przysz∏oÊci, twierdzàc, ˝e
„mo˝emy obecnie prowadziç swojà kampani´ wyborczà bez groêby ucieczki kapita∏u”. Natomiast liberalny polityk, który
jest kandydatem PT na wiceprezydenta,
zapewnia otwarcie i z góry, ˝e rzàd PT
nie z∏amie umowy z MFW.
Inna taktyka

* Michel Husson jest ekonomistà, cz∏onkiem LCR (Rewolucyjnej Ligi Komunistycznej, francuskiej sekcji Czwartej
Mi´dzynarodówki).

Taktyka MFW wobec Argentyny ró˝ni
si´ w sposób oczywisty. Poniewa˝ go-

Jak wspomniano w artykule o Argentyƒskim
Forum Gospodarczym – w ramach „globalizacji” inicjatywy „Âwiatowe Forum Spo∏eczne” przygotowywane jest Europejskie Forum Spo∏eczne we
Florencji w dniach 6-10 listopada. Organizatorzy oczekujà, ˝e w Europejskim Forum Spo∏ecznym weêmie udzia∏
co najmniej 30 tys. osób z ca∏ego kontynentu. Na t´ niezwyk∏à
imprez´ organizowany jest transport z Polski. Zainteresowani
wyjazdem – proszeni sà o kontakt z Redakcjà „Dalej!”.
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spodarka argentyƒska ca∏kowicie za∏ama∏a si´ – w du˝ej mierze wskutek presji MFW na ci´cia bud˝etowe! – Fundusz musia∏ podjàç radykalne kroki.
MFW da∏ ju˝ Argentynie kilkadziesiàt miliardów, lecz w grudniu 2001 r. wstrzyma∏ dalsze transze pomocy i odtàd prowadzi wojn´ pozycyjnà, chcàc narzuciç
Argentynie nowy program dostosowawczy jako cen´ za wznowienie pomocy.
MFW pozwoli∏ ju˝ Argentynie cz´Êciowo
odroczyç sp∏at´ zad∏u˝enia (np. odroczenie p∏atnoÊci w wysokoÊci 2,7 mld USD,
przypadajàcej w dniu 2.09.2002 r.). Byç
mo˝e Fundusz przed∏u˝y terminy p∏atnoÊci do okresu po nast´pnych wyborach.
MFW ju˝ nie chce przyczyniç si´ do destabilizacji rzàdu argentyƒskiego, nara˝onego nie tylko na krach ca∏ej gospodarki, lecz równie˝ na wzbierajàcà fal´
protestów spo∏ecznych. W przeciwieƒstwie do brazylijskiej PT, która wysy∏a
sygna∏y wskazujàce na ch´ç zawarcia
ugody z mi´dzynarodowà finansjerà, radykalna lewica argentyƒska ciàgle wysuwa program, który opiera si´ na zamro˝eniu d∏ugu zagranicznego i odmowie jakichkolwiek rozmów z MFW. Zaspokojenie najpilniejszych potrzeb spo∏ecznych
Argentyny musi oznaczaç wyw∏aszczenie kapitalistów w kraju oraz wprowadzenie monopolu handlu zagranicznego,
aby scentralizowaç wp∏ywy eksportowe
i zatrzymaç ucieczk´ kapita∏u.
MFW znajduje si´ dzisiaj w natarciu,
spe∏niajàc swojà rol´ finansowego narz´dzia Stanów Zjednoczonych i rzecznika interesów banków mi´dzynarodowych, czy te˝ szerzej – ca∏ego mi´dzynarodowego kapita∏u. Jednak polityka
MFW wskazuje te˝ na rosnàcy niepokój
jego mocodawców w obliczu mo˝liwoÊci
powszechnego wy∏amania si´ Ameryki
¸aciƒskiej z tego porzàdku, którego
MFW tak zaciekle broni.
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