
zielone brygady - pismo ekologów10

I. DYLEMATY WOBEC PROBLEMU UNII EUROPEJSKIEJ = Kiedy w historii œwiata ma³e pañstwo zyska³o na wcieleniu 
I GLOBALIZMU do wielkiego organizmu pañstwowego?

W przewa¿aj¹cej czêœci tzw. elit politycznych i go- = Czy jakikolwiek kraj straci³ na tym, ¿e zdoby³ niepo-
spodarczych pojêcie globalizmu zrobi³o wielk¹ karierê. dleg³oœæ?
Poniewa¿ ogólnodostêpne media s¹ przed³u¿eniem, Wystarczy przypomnieæ rozwój i upadek imperium 
"zbrojnym" ramieniem posiadaczy kapita³u, nie mo¿na siê perskiego, rzymskiego, czy te¿ w najnowszej historii rozk³ad 
dziwiæ, ¿e propagowanie globalizmu wywo³a³o u wielu zwy- sowieckiego Kraju Rad. Przyk³ady te dobitnie pokazuj¹, ¿e 
czajnych ludzi, a przecie¿ ci s¹ potrzebni oligarchii do ka¿da ponadnarodowa struktura polityczna traktuje podbite 
legitymizacji w³adzy, odczucie, ¿e globalizm jest jedyn¹ kraje jako kolonie, czyli rezerwuar taniej si³y roboczej i Ÿród³o 
recept¹ na wszystkie dolegliwoœci ¿ycia spo³ecznego rabunkowej gospodarki kopalinami. Historia jest nieub³a-
i gospodarczego. Metoda, jak¹ tu zastosowano, jest typowa gana w swoich wyrokach. Wszystkie ponadnarodowe impe-
do indoktrynacji totalitarnej. Wystarczy pokazaæ wielkie ria s¹ skazane na upadek i zatracenie siê w chaosie gospo-
miasta, gie³dy, przep³yw kapita³u, zadowolonych ludzi obju- darczym i politycznym. Z imperialnej polityki korzystaj¹ jedy-
czonych zakupami, mieszkaj¹cych w obszernych nie militarne i polityczne centra: Rzym, Babilon, Moskwa 
mieszkaniach i domach, najnowsze marki samochodów, a w naszej historii najnowszej- Bruksela, Berlin, Waszyngton. 
wielkie fabryki. Komentarz do takich obrazów powinien Wysysaj¹ one jak oœmiornica wszystkie si³y ¿yciowe z po-
zawieraæ jak najwiêcej "s³ów kluczowych": demokracja, dbitych narodów.
globalizm, wzrost dochodu narodowego, nauka, technika Ponadnarodowe imperia charakteryzuj¹ siê koru-
i ju¿ w cz³owieku, który bezrefleksyjnie odbiera tak spre- pcj¹ na wszystkich szczeblach w³adzy, represyjnym sy-
parowane obrazy telewizyjne, wytworzy siê zbitka pojêciowa: stemem podatkowym i prawnym oraz wojskowymi ekspe-
globalizm jest dobry i s³u¿y cz³owiekowi, a zatem jeœli oddam dycjami karnymi do obszarów niepokornych politycznie. Po-
swój g³os na partie, które s¹ za swobod¹ przep³ywu kapita³u, dbite prowincje s¹ obsadzane skorumpowanymi namie-
za œwiatem bez granic, to z pewnoœci¹ w moim kraju takie stnikami, którzy pos³usznie wykonuj¹ rozkazy p³yn¹ce z cen-
obrazy, które ogl¹dam, stan¹ siê rzeczywistoœci¹. trum. Rozpadaj¹ce siê imperia zawsze pozostawiaj¹ po 
Szczególnie ³atwo mo¿na tê metodê przeœledziæ w polskich sobie chaos, struktury mafijne, wzrost przestêpczoœci i roz-
re¿imowych mediach, w aspekcie tzw. integracji Polski 

przê¿enie obyczajowe. Wojny, które zawsze by³y narzê-z Uni¹. Prawda o tej integracji, a w³aœciwie wcieleniu jest 
dziem podboju pañstw, obecnie zosta³y zast¹pione wojnami nastêpuj¹ca: Polska wed³ug zamierzeñ rz¹dów unijnych 
"w bia³ych rêkawiczkach" czyli imperialnym podbojem gos-i administracji waszyngtoñskiej ma staæ siê strategicznym 
podarczym. obszarem swobodnego przep³ywu wszelkich us³ug i towarów 
Przedstawmy trochê liczb:pomiêdzy Uni¹ a Rosj¹. Dotyczy to tak¿e swobodnego i bez-
1. Miêdzy 1994 i 1998 r., skumulowana wartoœæ maj¹tku piecznego a wolnego od wszelkich obci¹¿eñ c³owych i op³at 

200 najbogatszych osób planety wzros³a z 440 tranzytowych przep³ywu gazu ziemnego z ruroci¹gu jamal-
miliardów dolarów na ponad 1000 miliardów dolarów. skiego. Pomyœlnoœæ, wzrost dobrobytu mieszkañców tego 

2. W r. 1998, maj¹tek trzech najbogatszych osób na œwiecie obszaru jest ca³kowicie nieistotny. Polska ma byæ po prostu 
przekracza³ globaln¹ sumê PKB 48 krajów najs³abiej krajem wolnego tranzytu. Dlatego te¿ jest ze strony Unii taki 
rozwiniêtych. nacisk na wykorzystywanie funduszy unijnych, które s¹ prze-

3. W Rosji, dochody 20% najbogatszych s¹ 11-krotnie znaczone na polepszenie jakoœci infrastruktury a przede 
wiêksze od 20% najbiedniejszych.wszystkim dróg.

4. Maj¹tek 15 najbogatszych przekracza PKB ca³ej Afryki Z punktu widzenia historii wspó³czesnej, tej XX-
subsaharyjskiej.wiecznej, wcielenie Polski do Unii jest dok³adnym powtó-

5. Maj¹tek 32 najbogatszych przekracza PKB Po³udniowej rzeniem ideologii stalinowskiej, która zak³ada³a rozwój impe-
Azji.rium komunistycznego w³aœnie poprzez wcielanie kolejnych 

6. Maj¹tek 84 najbogatszych przekraczaj¹ PKB Chin, organizmów pañstwowych (np.: Ukraina, Litwa i inne kraje). 
najbardziej zaludnionego kraju planety.Wtedy wiod¹c¹ ideologi¹ by³ komunizm, teraz usprawie-

7. Kraje uprzemys³owione licz¹ 147 wielkich fortun: 645 dliwieniem kolejnych aneksji jest globalizm, neoliberalizm 
miliardów dolarów. Kraje rozwijaj¹ce siê licz¹ ich 78: 370 i niekontrolowany przep³yw kapita³u. Wtedy metod¹ by³a 
miliardów dolarów.propaganda bolszewicka na wschodnich kresach Polski 

8. 60 "wielkich fortun" USA dzieli siê 311 miliardami dolarów. a póŸniej terror fizyczny  obecnie metod¹ jest terror medialny, 
polegaj¹cy na nasycaniu umys³ów prounijnymi stereotypami. 9. 21 osób w Niemczech posiada 111 miliardów dolarów.

Warto zadaæ nastêpuj¹ce pytania: 10.14 osób w Japonii posiada 41 miliardów dolarów

globalizacja

pocz¹tek nowej historii 

GLOBALIZM A EPOKA POSTGLOBALISTYCZNA (CZ. 1)
Królowie œwiata s¹ ju¿ starzy i tron zostawi¹ opuszczony.

(R. M. Rilke)
W dzisiejszych czasach duch i istnienie stoj¹ nad przepaœci¹  taka jest ich sytuacja. 

Pojawia siê pytanie: co teraz? 
(Karl Jaspers

Amerykanizm jest czymœ europejskim. 
Stanowi on nie zrozumian¹ jeszcze odmianê rozpasanej ogromnoœci. 

(M. Heidegger). 
Polityka jest to sposób, w jaki jednostki- nie maj¹cy ¿adnych przekonañ  narzucaj¹ 

lub wywo³uj¹ w spo³eczeñstwach jakieœ przekonania,
 aby z tego procederu ci¹gn¹æ dla siebie zyski. 

(Sergiusz Piasecki)
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Aby zapewniæ wszystkim potrzebuj¹cym dostêp do Obie fazy charakteryzowa³y siê:
elementarnej opieki zdrowotnej i szkolnictwa potrzeba na to 1) bezpoœrednim terrorem fizycznym i ideologicznym,
4% maj¹tku zgromadzonego przez 225 najwiêkszych fortun. 2)  tendencj¹ do prowadzenia wojen zaborczych w celu roz-

Jest to wojna cicha, ale równie okrutna. W podbitym szerzenia granic imperium,
gospodarczo kraju wyrasta oligarchia biznesowo-polityczna 3) tworzeniem miejsc pracy przymusowej i eksterminacji fi-
strzeg¹ca interesów kolonizatorów. W wybuchowym tempie zycznej.
roœnie te¿ armia ludzi bezrobotnych, których iloœæ jest do- Cz³owiek ¿yj¹cy w takich pañstwach mia³ ograni-
k³adnie taka sama, jak iloœæ ludzi produkuj¹cych towary czon¹ mo¿liwoœæ rozpoznania systemu totalitarnego, aczkol-
i us³ugi importowane do podbitego kraju. Paradygmat wojny, wiek jednostki i niewielkie grupy ludzi by³y œwiadome zagro-
jako wysoce nieekonomiczny, zosta³ zast¹piony imperia- ¿eñ. 
lizmem gospodarczym. Wszyscy ekonomiœci, biznesmeni Trzecia faza totalitaryzmu pojawi³a siê zaraz po dru-
i akwizytorzy towarów s¹ kszta³ceni w kierunku bezwzglêd- giej wojnie œwiatowej. Jej ojczyzn¹ by³y i s¹ nadal Stany 
nego podboju rynków pozapañstwowych wszelkimi meto- Zjednoczone. Znaczna czêœæ Europy zosta³a skolonizowana 
dami: korupcj¹ urzêdników ka¿dego szczebla, opanowa- dziêki planowi Marshalla, którego istot¹ by³o udzielenie 
niem mediów, wyrafinowan¹ technik¹ perswazyjn¹, odwo³u- po¿yczek, przeznaczonych przede wszystkim na import 
j¹c¹ siê do sprawdzonych metod propagandowych z po- œrodków produkcji z USA. Bezpoœrednim ³¹cznikiem miêdzy 
przednich systemów totalitarnych. hitleryzmem a globalizmem amerykañskim by³a operacja 

Wcielenie do Unii nast¹pi³o w wyniku niespotykanej wywiadu USA pod nazw¹ Paperclip, maj¹ca na celu 
w najnowszych dziejach Polski, bezprzyk³adnej i doskonale pozyskanie dla amerykañskiego programu rakietowego 
zorganizowanej totalnej machinacji propagandowej. W³¹- naukowców niemieckich pracuj¹cych dla Trzeciej Rzeszy 
czeni w to zostali, obok tradycyjnie wspieraj¹cych neoli- (np. cz³onek SS, Werner von Braun, pracuj¹cy po II wojnie 
beralizm wielkonak³adowych mediów, ¿³obowa inteligencja œwiatowej w USA). Historycznym pocz¹tkiem globalizmu 
z tytu³ami oraz ca³a plejada pierwszoplanowych i po- amerykañskiego by³o zrzucenie bomb atomowych na 
drzêdnych artystów (nomina sunt odiosa). "Jestem Euro- Hiroszimê i Nagasaki. Ten straszliwy akt bestialstwa by³ 
pejczykiem"  to by³o podstawowe has³o, które kwit³o na nie- wstrz¹sem dla ówczesnych elit kulturalnych i naukowych 
mal ka¿dym billboardzie. Poniewa¿ coœ takiego jak Euro- Europy, gdy¿ zastosowanie tej broni do dzia³añ wojennych 
pejczyk nie istnieje, bo nie istnieje pañstwo o nazwie Europa, skierowanych przeciwko cywilnym mieszkañcom prze-
w³aœciwym a g³êboko ukrytym desygnatem-zawo³aniem do wy¿szy³o wszelkie zbrodnie wojenne hitleryzmu. Z punktu wi-
niczego siê nie spodziewaj¹cego odbiorcy by³o has³o: jestem dzenia politycznego zdarzenie to by³o wyraŸnym sygna³em 
Nikim. A to jest przecie¿ nazwa na najbardziej po¿¹dany dla œwiata, ¿e nowa potêga militarna nie cofnie siê przed 
wspó³czeœnie sposób istnienia cz³owieka  masowoœæ. jak¹kolwiek zbrodni¹ w celu ugruntowania swojej dominacji.

Niema³y wp³yw na wynik referendum mia³a tak¿e Spalone kikuty WTC w Nowym Jorku jako ¿ywo przypomi-
postawa Koœcio³a Katolickiego, który marzy o Ecclesia euro- naj¹ istniej¹ce do dzisiaj w Hiroszimie rumowisko bêd¹ce 
peica, nowym rozpoœcieraj¹cym siê po ca³ym obszarze znakiem zbrodni sprzed ponad piêædziesiêciu lat... Sztucznie 
bezpostaciowym koœciele europejskim. S¹ to marzenia groŸ- wytwarzane medialne ubolewania nad ofiarami 11 wrzeœnia 
ne, bo nie licz¹ce siê z ca³¹ wielowarstwow¹ kultur¹ i filozofi¹ 2001 roku wywo³uje refleksjê o tamtym  bestialstwie, którego 
jaka zosta³a wytworzona w Europie na przestrzeni wielu ofiary zosta³y przedstawione œwiatowej opinii publicznej jako 
wieków. konieczny koszt zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej. By³y 

Timeo Danaos et dona ferentes ("Strze¿cie siê to tzw. w amerykañskim slangu militarnym collaterall dama-
Greków, nawet wtedy, gdy przynosz¹ dary")- s³owa te do- ge, czyli straty towarzysz¹ce. Medialny jêk dotyczy wy³¹cznie 
skonale oddaj¹ istotê zagro¿enia, jaka emanuje z pro- narodu panów, gdy¿ nieobecni w mediach nie maj¹ racji. 
pagandy unijnej. W Eneidzie Wergiliusza, s¹ one wypo- Imperialnej polityce Waszyngtonu s³u¿¹ wszystkie rz¹dy 
wiadane przez Laokoona, który przestrzega Trojan przed œwiata oparte na oligarchii. Globalistyczny terroryzm USA 
wprowadzeniem machiny wojennej- konia trojañskiego- do jest ca³kowicie przemilczany w mediach, gdy¿ powiedzenie 
miasta. prawdy o tym, co faktycznie wydarzy³o siê 11 wrzeœnia 2001 

Polacy s¹ zara¿eni wirusem antyniepodleg³oœcio- roku by³oby pocz¹tkiem odrodzenia lokalnych a pozosta-
wym. Samo pojêcie niepodleg³oœci i suwerennoœci sta³o siê j¹cych w lennej zale¿noœci spo³ecznoœci narodowych.
dla du¿ej czêœci Polaków s³owem wstrêtnym i niewygodnym. Istnieje opinia S. Lema o narodzie amerykañskim: 
Przecie¿ niepodleg³oœæ jest w obecnych czasach ju¿ nie- knowledgeproof, czyli odporny na wiedzê. Przedstawmy tak-
modna!- tak myœli spora iloœæ Polaków, przesycona medialn¹ ¿e opiniê Ortegi y Gasseta z Buntu mas: 
prounijn¹ indoktrynacj¹. Doskonale wiemy z historii Polski 
i Europy, ¿e tylko pañstwa w pe³ni niepodleg³e mog³y prowa-
dziæ do dobrobytu. XVI-wieczna Polska mo¿e byæ dla nas 
wzorem do naœladowania.

Z historycznego punktu widzenia globalizm jest 
trzeci¹ i ostatni¹ faz¹ rozwoju dwudziestowiecznego tota-
litaryzmu. Jego pierwsz¹ dziejow¹ emanacj¹ by³ rosyjski 
komunizm opieraj¹cy siê na ideologii bolszewickiej, czyli na 
prymacie pañstwowych œrodków produkcji i terrorze ideolo-
gicznym. Drug¹ faz¹ globalizmu by³ w³oski faszyzm i jego nie-
miecka odmiana zwana hitleryzmem. Opiera³ siê na œcis³ej 
wspó³pracy w³aœcicieli kapita³u prywatnego i funkcjonariuszy 
partyjnych, której efektem by³o pojawienie siê warstwy 
oligarchii (gr. oligos- ma³y, nieznaczny; archaios- pocz¹tek, 
zasada), którzy przejêli zarz¹dzanie ca³¹ struktur¹ gospo-
darki. Ponur¹ nowoœci¹ by³o pojawienie siê w niej ideologii 
rasistowskiej oraz elementów religii starogermañskiej 
i praktyk okultystycznych. Film Luchino Viscontiego Œmieræ 
bogów wiernie przedstawia proces stapiania siê w jedno elit 
biznesowych i cz³onków partii faszystowskiej. Ich prawdziwoœæ jest teraz szczególnie aktualna.

globalizacja
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W ¿adnym wypadku nie ¿ywiê jakiejkolwiek nie- ¿e odziedziczone psychiczne wzorce zachowania, myœlenia 
chêci do narodu amerykañskiego. Jednak pewne fakty s¹ i prze¿ywania. Wymieñmy je dla porz¹dku:
nad wyraz niepokoj¹ce i zmuszaj¹ do postawienia pytania: Cieñ
jak potê¿na musi byæ hodowla umys³ów w Ameryce, jeœli to symbol nieœwiadomoœci, bezradnoœci, cierpienia, œmierci, 
w³aœnie stamt¹d pochodz¹ najnowsze "wynalazki"- in¿y- ograniczeñ i psychologicznej wzglêdnoœci treœci nieœwia-
nieria genetyczna i ¿ywnoœæ genetycznie zmodyfikowana domoœci (z³a); personifikowany w postaci szatana; 
(GMO)? Anima

Tylko narody opêtane ukrytym szaleñstwem s¹ psychiczny obraz kobiety w nieœwiadomoœci mê¿czyzny 
w stanie wydaæ z siebie odcz³owieczone technologie i, de (obraz duszy), figura duszy (nimfy, dziewicy) w snach i fan-
facto, rasistowsk¹ wizjê amerykañskiego Herrenvolku, panu- tazjach, idea³ kobiety-przewodniczki (kochanki); 
j¹cego nad ca³¹ planet¹. Animus

Ta faza totalitaryzmu charakteryzuje siê nastêpu- psychiczny obraz mê¿czyzny w nieœwiadomoœci kobiety 
j¹cymi cechami: (obraz duszy), personifikacja logosu w psyche kobiety, idea³ 
1. Warstw¹ oligarchii polityczno-gospodarczo-mafijnej, mê¿czyzny-przewodnika (kochanka); 

w której rêku skupione s¹ w³adza, media oraz w³asnoœæ Wielka Matka
œrodków produkcji. obraz matki, bogini-¿ywicielki, macierzyñstwa, ¿ycia i natury, 

2. Uzale¿nieniem gospodarczym i politycznym znacznej symbol nieœmiertelnoœci, jednoœci ¿ycia i œmierci; 
czêœci krajów œwiata, poprzez eksploatacjê zasobów Stary Mêdrzec
naturalnych i niewolniczy wyzysk robotników najemnych symbol ducha, m¹droœci kultury, duchowy mêdrzec, wewnêt-
w koncernach globalistycznych. rzny przewodnik;

3. Prowadzeniem na szerok¹ skalê i wszelkimi dostêpnymi JaŸñ
metodami terroru ideologicznego, który ma za zadanie obraz pe³ni i doskona³oœci cz³owieka, obraz mandali (krzy¿a, 
przekonaæ ludzi, ¿e system polityczno-gospodarczy czwórcy, ko³a) i personifikacja Boga (Chrystusa, Allaha, 
oparty na centrach spekulacyjnych (gie³dach), rabun- Jahwe, Buddy) w religii i mistyce. (£atwo teraz zrozumieæ, 
kowej eksploatacji zasobów naturalnych i niekontrolo- dlaczego flaga unijna tak mocno oddzia³ywuje na psychikê 
wanym liberalizmie gospodarczym (zasada: p³yñ albo zo- cz³owieka: poniewa¿ zawiera w sobie obraz mandali)
staniesz utopiony), opartym na prymacie maszynowych Archetypy przejawiaj¹ siê w ca³ej kulturze œwiatowej 
œrodków produkcji jest jedyn¹ drog¹ dla wszystkich oraz w marzeniach sennych. Ich najbardziej niezwyk³¹ cech¹ 
narodów planety. jest to, ¿e nie s¹ wytworzone przez indywidualnego cz³o-

Zarówno w bolszewizmie jak i faszyzmie podstaw¹ wieka. W syntetyczny sposób zosta³y przedstawione m.in. 
sta³ siê wybuchowy, ekstensywny rozwój nauki i techniki, jako ok³adka do p³yty King Crimson In the wake of Posejdon. 
poparty zmasowan¹ propagand¹ ideologiczn¹, opieraj¹c¹ Warto j¹ odszukaæ w Sieci i przyjrzeæ siê dok³adnie. Samo 
siê na wyraŸnych stereotypach. Z jednej strony by³a to utopia kontemplowanie tej przepiêknej graficznej kompozycji 
komunizmu i prymatu klasy robotniczej, a z drugiej strony, ze uspokaja a tak¿e inspiruje do g³êbszego poznawania sa-
strony faszyzmu i hitleryzmu- ideologia rasy panów, antyse- mego siebie.
mityzm, tysi¹cletnia Rzesza. Ten poziom nazwiemy id¹c za Jungiem poziomem 

Daje siê zauwa¿yæ znacz¹c¹ analogiê pomiêdzy le- nieœwiadomoœci zbiorowej.
ninowskim programem Elektryfikacja plus Kraj Rad a gate- 2. Poziom  œwiadomy
sowsko-fukujamowskim has³em Komputeryzacja, informa- W nim mieszcz¹ siê w³adze intelektualne (pamiêæ, 
tyzacja, infostrada internetowa i neoliberalna gospodarka. inteligencja, refleksja, zdolnoœci logicznego myœlenia). Ten 

poziom gromadzi ca³¹ cywilizacyjn¹ spuœciznê cz³owieka, 
II. WP£YW GLOBALIZMU NA CZ³OWIEKA która zaczê³a siê mniej wiêcej oko³o 15 tysiêcy lat p.n.e. 

Fakt, ¿e globalizm (neoliberalizm, amerykanizm) Wtedy cz³owiek zmieni³ tryb ¿ycia z koczowniczo-my-
wp³ywa destrukcyjnie na cz³owieka, jest oczywisty. Ale to œliwskiego na zdecydowanie osiad³y. Powsta³y pierwsze 
stwierdzenie jest na obecnym poziomie bana³em, czyli opini¹ osady i póŸniej miasta (najstarsze miasto œwiata- Jerycho, 
powtarzan¹ przez wiele osób. Postaramy siê rozœwietliæ to powsta³o jako osada oko³o 8 tys. lat p.n.e.). Oko³o 4 tys. lat 
zagadnienie i wyjaœniæ dok³adnie, na czym polega destru- p.n.e. powsta³y wielkie cywilizacje: sumeryjsko-babiloñska, 
kcyjna rola globalizmu. W zwi¹zku z tym najpierw przedsta- egipska i grecka. Nale¿y podkreœliæ, ¿e jesteœmy spadko-
wimy taki obraz cz³owieka, o którym bêdziemy mogli powie- biercami tych cywilizacji:  z  zachwytem i podziwem patrzymy 
dzieæ, ¿e prezentuje go jak najdok³adniej i najpe³niej. na rozgwie¿d¿one niebo, tak jak to czynili staro¿ytni Ba-

Cz³owiek sk³ada siê z trzech poziomów, wzajemnie biloñczycy, których obserwacje astronomiczne s¹ niedo-
dope³niaj¹cych siê i harmonizuj¹cych, czyli zapewniaj¹cych œcig³e tak¿e w naszych czasach; budujemy wielkie budowle, 
równowagê psychofizyczn¹: tak jak to czynili Egipcjanie, tworzymy kulturê i filozofiê, 
1. Poziom nieœwiadomy dok³adnie wed³ug wskazówek staro¿ytnych Greków. Myœlimy 

W nim znajduj¹ swoje miejsce wszelkie instynkty tak jak oni, reagujemy podobnie, marzymy tak samo jak 
(posiadania, panowania, walki o swoje terytorium, instynkt w zamierzch³ych czasach. To, ¿e jesteœmy ludŸmi, zawdziê-
przetrwania, instynkt gromadzenia siê razem z innymi czamy Staro¿ytnoœci- nale¿y to podkreœliæ z ca³¹ moc¹. Jeœli 
ludŸmi, czyli instynkt stadny). Instynkty te s¹ w³aœciwe z ciekawoœci¹ i zrozumieniem czytamy epos o Gilgameszu, 
wszystkim zwierzêtom, a przecie¿ najstarsza definicja cz³o- sumeryjskim bohaterze, jeœli czytamy z niepokojem i lêkiem 
wieka brzmi: homo est animal rationale (cz³owiek jest zwie- egipsk¹ Ksiêgê umar³ych, jeœli prze¿ywamy walkê Greków 
rzêciem myœl¹cym) i pochodzi ona od wielkiego filozofa sta- z Trojanami, opisan¹ w Iliadzie Homera- i wszystko to do-
ro¿ytnoœci  Arystotelesa, który by³ nauczycielem i duchowym k³adnie rozumiemy, to oznacza, ¿e jesteœmy takimi samymi 
przewodnikiem Aleksandra Wielkiego, twórcy najwiêkszego ludŸmi jak nasi odlegli w czasie przodkowie. Natura cz³o-
imperium, siêgaj¹cego od Indii a¿ do Egiptu. Cz³owiek w ci¹- wieka nie zmieni³a siê od zamierzch³ych czasów a¿ do teraz. 
gu swojej d³ugiej historii (prawie 100 tysiêcy lat) musia³ Wszyscy ci, którzy g³osz¹, ¿e cz³owiek musi siê zmieniæ, aby 
wytworzyæ oraz wydatnie wzmocniæ swoje podstawowe podo³aæ wyzwaniom planetarnego globalizmu i infostrady 
instynkty, gdy¿ w przeciwnym razie jako gatunek uleg³by internetowej, s¹ faktycznie kap³anami nowej ideologii, 
wymarciu. Na tym poziomie znajduj¹ siê tak¿e archetypy fa³szywymi prorokami, a ich owoce ju¿ teraz zaczynaj¹ gniæ 
czyli wyobra¿enia wspólne wszystkim ludziom i nie pocho- i wydzielaæ truj¹ce wyziewy. Jeœliby staro¿ytny Babiloñczyk 
dz¹ce z jednostkowego doœwiadczenia. Archetypami s¹ tak- znalaz³ siê nagle na Wall Street, miejscu gie³dy nowojorskiej
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jedyna rzecz, jaka by go zdziwi³a, by³by pr¹d elektryczny. Po i gromadzenia dóbr. To dlatego cz³owiek tak bardzo po¿¹da 
krótkim przeszkoleniu, móg³by swobodnie zostaæ œwietnym bycia w t³umie (imprezy sportowe i religijne), otacza kultem 
maklerem gie³dowym, gdy¿ to w³aœnie cywilizacja babiloñska wszystko to, co jest zwi¹zane z maszyn¹ oraz bezustannie 
stworzy³a pierwsze gie³dy, kredyty, wszelkie operacje ban- gromadzi kapita³, gdy¿ zakorzenione w nim drogowskazy 
kowo-finansowe. (archetypy) nieustannie domagaj¹ siê od cz³owieka swojego 

P³yniemy przez czas w dziejowym wehikule, do któ- ci¹g³ego utwierdzania w istnieniu. Na tym poziomie 
rego bardzo niewiele dodaliœmy, a przede wszystkim nie jest podstawowym uczuciem jest podniecenie. Te archetypy 
on nasz¹ w³asnoœci¹. A zatem piecza o dziejow¹ spuœciznê, wbudowywane by³y w cz³owieka w ci¹gu ponad 150-letniego 
aby w nienaruszonym stanie przetrwa³a dla nastêpnych czasu, od stworzenia manufaktury przemys³owej w Anglii, 
pokoleñ, jest naszym najwa¿niejszym obowi¹zkiem. w pierwszej po³owie XIX-go wieku. A zatem mamy tu do 
3. Poziom Spotkania czynienia z procesem dziejowym, obejmuj¹cym wiele 

Tu cz³owiek spotyka siê z Prawd¹, Dobrem, Piê- pokoleñ ludzi. Nie jest tak, ¿e tylko teraz globalizm wytworzy³ 
knem i Œwiêtoœci¹. Mo¿emy je równie¿ nazwaæ wartoœciami te archetypy, a przedtem by³o wszystko w najlepszym po-
w sensie œcis³ym, gdy¿ takie spotkania wzmacniaj¹ si³y ¿y- rz¹dku. Faktycznie jest inaczej. W ponad tysi¹cletnim 
ciowe cz³owieka i wydatnie dynamizuj¹ jego egzystencjê. okresie cywilizacji europejskiej, oko³o po³owy XIX-go wieku 
Nie okreœlamy tutaj, czym s¹ te wartoœci. Nam wystarczy zarysowa³a siê w dziejach ponura szczelina i rozwar³a siê 
znany wszystkim ludziom fakt, ¿e w pewnym czasie i sprzy- jako przepaœæ, w której teraz tkwimy. To w³aœnie wtedy dosz³y 
jaj¹cych okolicznoœciach dochodzi do Spotkania i od razu do g³osu: masa, maszyna, kapita³, a wielcy filozofowie tam-
¿ycie jest inne, lepsze, bardziej optymistyczne. Czujemy siê tego okresu dawali wyraz swojemu zaniepokojeniu biegiem 
aktywni, jakby przepe³nieni wewnêtrznym œwiat³em, któremu wydarzeñ, który sta³ siê udzia³em wspó³czesnej Europy.
œwiadomie pozwoliliœmy rozb³ysn¹æ w naszym wnêtrzu. Wy- Na poziomie drugim, intelektualnym, globalizm 
starczy dobra lektura, film, s³uchanie muzyki, teatr, sztuka, umieszcza wszelkiego rodzaju stereotypy, czyli œwiadomie 
pomoc innemu cz³owiekowi, itp. i ju¿ ca³e nasze istnienie uzy- spreparowane przez media zbitki obrazowo-pojêciowe, które 
skuje nieznan¹ wczeœniej energiê. Do tej sfery nale¿¹ rów- maj¹ za zadanie wyeliminowaæ twórcze i refleksyjne my-
nie¿ sny, marzenia, intuicje, czyli fakty psychiczne niemo- œlenie. Na tym poziomie podstawowym aktem intelektualnym 
¿liwe do zmierzenia, a jednak maj¹ce bardzo istotny wp³yw jest bezrefleksyjne i ci¹g³e potwierdzanie stereotypu.
na ¿ycie cz³owieka. Poziom trzeci, Spotkania z Prawd¹, Dobrem, 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e istnienie cz³owieka wtedy jest Piêknem i Œwiêtoœci¹ jest najtrudniejszy do opanowania 
pe³ne i zapewnia mu funkcjonowanie w ci¹gu ca³ego czasu przez globalizm. Dzieje siê tak dlatego, ¿e ka¿dy cz³owiek po-
¿ycia, jeœli wszystkie trzy poziomy urzeczywistniaj¹ siê w co- siada swoj¹ w³asn¹, indywidualn¹ pamiêæ o ¿yciu. W niej 
dziennym ¿yciu i na równych prawach uczestnicz¹ w dosko- przechowuje swoje najcenniejsze prze¿ycia, doœwiadczenia 
naleniu cz³owieka. w czasie spotkañ z literatur¹, sztuk¹, muzyk¹, filmem. 

Powy¿sze ujêcie cz³owieka pochodzi od Carla W zwi¹zku z tym pamiêæ protestuje, gdy zamiast prawdzi-
Gustava Junga (1875 - 1961), jednego z najwybitniejszych wych prze¿yæ, globalizm oferuje jedynie namiastki: zamiast 
myœlicieli wspó³czesnych, bez którego zrozumienie wyda-

lektury i doskonalenia wewnêtrznego - gry komputerowe, in-rzeñ dziej¹cych siê w œwiecie i dramatycznej przemiany, 
ternet, ksi¹¿ki i filmy, w których roi siê od okrucieñstw, demo-a w³aœciwie degradacji cz³owieka, by³oby niemo¿liwe. A za-
nów, czarnej magii, pornografii; zamiast muzyki - ordynarne tem bez wspó³czesnej psychologii (Freud, Jung) i odkryæ 
muzactwo czyli specjalnie spreparowany uk³ad dŸwiêków, wspó³czesnej filozofii (Heidegger, Jaspers) nie jesteœmy 
rytmu, s³ów, gestów oraz obrazów (tzw. wideoklipy), które wy-w stanie opisaæ teraŸniejszoœci. 
wo³uj¹ u cz³owieka uczucie lêku, trwogi, poni¿enia i podnie-Korzystaj¹c z przedstawionego wy¿ej trójpozio-
cenia. Nale¿y podkreœliæ, ¿e równie¿ religia, jako tradycyjne mowego obrazu faktycznie istniej¹cego cz³owieka, powiemy, 
miejsce spotkania cz³owieka ze Œwiêtoœci¹, jest tak¿e zara-¿e globalizm jest ideologi¹ a tak¿e now¹, masow¹ wiar¹, któ-
¿ona globalizmem, jak wszystkie sfery rzeczywistoœci do-ra zaatakowa³a najni¿sz¹ czêœæ jaŸni cz³owieka. To w³aœnie 
stêpnej cz³owiekowi. w niej znajduj¹ siê wszelkie instynkty a przede wszystkim in-

Na tym poziomie spotkania z globalizmem domi-stynkt panowania i posiadania. Globalizm jest takim stop-
nuj¹ dwa uczucia, z jednej strony trwoga - u cz³owieka, który niem rozwoju nauki i techniki (automatyzacji), w którym cz³o-
posiada swoj¹ w³asn¹ pamiêæ i nie daje siê tak ³atwo oszu-wiek zatraca swoje prawdziwe istnienie i doznaje przemiany 
kaæ; z drugiej strony, u ludzi przesi¹kniêtych globalizmem  w cz³owieka ogarniêtego stereotypami, cz³owieka maso-
satysfakcja, ¿e ju¿ wreszcie nic nas nie ogranicza. Mo¿emy wego, mass-mena. 
powiedzieæ, ¿e jeœli te wy¿ej wymienione wartoœci (Prawda, Najkrócej ujmuj¹c problem, globalizm - to trzecia 
Dobro, Piêkno, Œwiêtoœæ) zostaj¹ odwartoœciowane, czyli fala totalitaryzmu, która nast¹pi³a po komunizmie i faszyz-
gdy odmawia siê im racji istnienia, to wtedy cz³owiek staje do mie. Dawniejsze formy terroru - bezpoœredni przymus fizycz-
spotkania z Nicoœci¹- pustk¹ braku wartoœci.ny, obozy koncentracyjne  zosta³y zast¹pione przemyœlnie 

Teraz mo¿emy powiedzieæ, korzystaj¹c z tej trójpo-zmodyfikowan¹ "papk¹ medialn¹", emitowan¹ codziennie 
ziomowej struktury cz³owieka, ¿e w naszych czasach doko-przez wszystkie media. Jaki jest cel gazetowo-telewizyjnej 
nuje siê œwiadomie i planowo przeprowadzana redukcja indoktrynacji? Jest nim wykreowanie nowej istoty ludzkiej: 
cz³owieka do pierwszej nieœwiadomej (instynktowej) sfery pos³usznej, bezmyœlnej, pos³uguj¹cej siê gotowymi stere-
cz³owieka. Nastêpuje redukcja cz³owieka do zwierzêcia. otypami, nastawionej na kupowanie i u¿ywanie najró¿-
Cz³owiek staje siê zwierzêciem. Ewolucja zatoczy³a z³o-niejszych produktów reklamowanych w mediach. 
wieszcze ko³o. Tak zredukowana osoba najlepiej czuje siê Mo¿emy porównaæ globalizm do choroby, np. do 
jako cz³owiek-Nikt. Poniewa¿ zosta³ pozbawiony centrum grypy. Na pewnym etapie choroby cz³owiek jeszcze j¹ prze-
dowodzenia, czyli swoich w³asnych decyzji, woli, refleksji, maga, trochê kaszle, ma niewielk¹ gor¹czkê, jest os³abiony, 
wtedy kieruje siê ku istnieniu masowemu, czyli takiemu, ale jeszcze jakoœ funkcjonuje. Jednak jeœli jego si³y ¿yciowe 
w którym czuje siê czêœci¹ nieœwiadomej masy. Dlatego tak s¹ mniejsze ni¿ choroba, wtedy cz³owiek musi siê po³o¿yæ i tê 
du¿o ludzi uczestniczy w masowych spotkaniach, tak du¿o chorobê przechorowaæ, czyli zwalczyæ.
ludzi jest ca³kowicie uzale¿nionych od mediów, obserwuje Zadajmy teraz podstawowe pytanie, jak wp³ywa 

ideologia globalizmu na cz³owieka? siê ucieczkê w narkotyki, alkoholizm, pornografiê i myœlenie 
W najni¿szym, tym instynktowym poziomie cz³o- ideologiczne (globalizm, klerykalizm, kulty religijne, sekty, 

wieka, globalizm umieszcza trzy kluczowe drogowskazy: czczenie osób, które otaczaj¹ siê masami - idole masowej 
masê, maszynê, kapita³ i ³¹czy je z instynktami: stadnym kultury, pseudoherosi sportowi).
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Jeszcze w jednym aspekcie globalizm redukuje cz³o- Olbrzymia wiêkszoœæ ludzi nie ma ¿adnej w³asnej 
wieka do zwierzêcia. Chodzi o to, ¿e gospodarka oparta na opinii, a zatem trzeba im j¹ wt³oczyæ z zewn¹trz, tak samo jak 
neoliberalnym modelu zmusza cz³owieka do ci¹g³ego ruchu. wt³acza siê smar w ³o¿yska maszyny. (Ortega y Gasset, Bunt 
Cz³owiek w œwiecie zglobalizowanym zmienia sposób ¿ycia mas i inne pisma filozoficzne)
z osiad³ego na koczowniczy. Ta zmian dotyczy nie tylko fizycz- Stereotyp to sposób rozumienia rzeczywistoœci bez-
nego ruchu ale przede wszystkim ruchu psychicznego, chara- wolnie i nieœwiadomie przyjêty przez cz³owieka. Cz³owiek 
kteryzuj¹cego siê ci¹g³¹ gonitw¹ myœli, nastrojów, d¹¿eñ, która odnosi siê do niego, traktuje jako swoje centrum- wszystkie 
w konsekwencji nie zezwala na ustabilizowanie siê cz³owieka treœci psychiczne, plany, marzenia, zamierzenia kieruje ku 
jako jednoœci trzech poziomów egzystowania: poziomu nie- stereotypowi. Patrz¹c od strony duchowoœci, stereotyp to 
œwiadomego, œwiadomego i poziomu Spotkania. Wzorem fiksacja treœci psychicznych - rodzaj ob³êdu intencjonalnego. 
cz³owieka w ideologii globalistycznej jest istota pozostaj¹ca Zazwyczaj cz³owiek obiera sobie kilka stereotypów jako swo-
w ci¹g³ym ruchu, a konkretyzacj¹ takiej osoby s¹ miliony ich w³adców i posuwa siê za nimi, raz wed³ug jednego, innym 
osobników poruszaj¹cych siê z ci¹gle w³¹czonymi telefonami razem wed³ug innego.
komórkowymi, dziêki którym s¹ uzgadniane wielorakie decyzje 
finansowe. Przyk³adowy zestaw stereotypów:

Istnieje zastanawiaj¹ca korelacja miêdzy iloœci¹ 1. "¯yjemy w wyj¹tkowych czasach" ("król" stereotypów); jest 
komputerów i telefonów komórkowych przypadaj¹ca na osobê to oczywiœcie kompletna bzdura. Gdyby w czasach Ale-
a postêpuj¹c¹ recesj¹ w krajach, które przyjê³y neoliberalny ksandra Macedoñskiego zainstalowano w domach tele-
model rozwoju. Nie podejmujemy siê w tym eseju wyjaœnienia wizjê, Grecy byliby wstrz¹œniêci, jak wiele ró¿nych wy-
tego zaskakuj¹cego faktu, jednak wydaje siê, ¿e wzrost iloœci darzeñ dzieje siê w ich epoce. Stereotyp ten jest œciœle 
komputerów i telefonów komórkowych sprzyja koncentracji zwi¹zany z kolejnym:
kapita³u a w konsekwencji rozwojowi wielkich koncernów prze- 2. "Teraz dokonuje siê na naszych oczach najwiêksza 
mys³owych, które dos³ownie (nie jest to przenoœnia) po¿eraj¹ w dziejach œwiata rewolucja naukowo-techniczna, która 
wszelk¹ lokaln¹ aktywnoœæ gospodarcz¹. ca³kowicie zmieni losy œwiata i cz³owieka. Celem rewolucji 

A zatem okres, w którym cz³owiek prowadzi³ tryb naukowo-technicznej jest ca³kowita przemiana œwiata, 
¿ycia osiad³y (czas trwania ok. 8000 lat) ulega obecnie dra- cz³owieka, przyrody, kultury etc., w której wyniku pojawi siê 
matycznemu zakoñczeniu i powrocie do koczowniczego trybu zupe³nie nowa postaæ cz³owieka homo planetarius, 
¿ycia. W neoliberalnym modelu pañstwa cz³owiek musi byæ cz³owieka globalnego."
zawsze przygotowany na zmianê pracy (5- 6 razy w ci¹gu 3. "Nale¿y uczestniczyæ w odbieraniu treœci medialnych, aby 
¿ycia) i kilkukrotn¹ zmianê miejsca zamieszkania, stosownie tej dziejowej wyj¹tkowoœci doœwiadczaæ."
do aktualnie  wykonywanej  pracy. 4. "Trzeba kupowaæ, inwestowaæ, braæ kredyty."

Truizmem jest twierdzenie, ¿e wzglêdn¹ doskona- 5. "¯ycie kontemplatywne nie jest ¿yciem - jest wegetacj¹."
³oœæ wykonywanej pracy cz³owiek osi¹ga w ci¹gu wielu lat jej 6. "Demokracja partyjna jest najlepsz¹ form¹ ustroju pañ-
wykonywania i ci¹g³ego usprawniania relacji manualno-inte- stwa."
lektualnej: cz³owiek- narzêdzie- gotowy wytwór pracy. Taka 7. "Cz³owiek naenergetyzowany, na³adowany, który na "nic" 
harmonia cz³owieka jest mo¿liwa jedynie w warunkach wspó³- nie ma czasu, emanuj¹cy podnieceniem biznesowym- to 
czesnej  manufaktury, w której rola maszyny jest kontrolowana wzór cz³owieka  musisz takim byæ."
i ona sama nigdy nie powoduje degradacji cz³owieka do roli 8. "Jeœli ju¿ coœ prze¿ywaæ, to na maxa!"
naciskaj¹cego przycisk automatu. I jeszcze jedna wa¿na Ortega y Gasset stworzy³ kategoriê cz³owieka maso-
uwaga: cz³owiek przechodz¹cy na koczowniczy tryb ¿ycia wego (mass-men), dziêki której doskonale mo¿na by³o opisaæ 
niezmiernie ³atwo podaje siê wp³ywowi medialnej indoktrynacji sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ w hitlerowskich Niemczech. 
i chêtnie przyjmuje emanuj¹ce z mediów ró¿norakie stereo- Jednak ta kategoria nadaje siê tak¿e do opisu wspó³czesnoœci. 
typy, które s³u¿¹ aktualnie panuj¹cej oligarchii partyjno- Czym charakteryzuje siê mass-men? Jest to istota pozba-
gospodarczo-biznesowej. Dzieje siê tak wskutek przyjêcia wiona swojej w³asnej opinii o aktualnych i przesz³ych wyda-
decyzji egzystencjalnej: skoro nie mogê trwaæ jako stabilna rzeniach, emanuj¹ca przeciêtnoœci¹ zainteresowañ, wtopiona 
i nie ulegaj¹ca zewnêtrznym wp³ywom jednostka, muszê siê w bezosobowy t³um i czyni¹ca dok³adnie to samo, co czyni¹ 
trzymaæ aktualnie najsilniej propagowanych stereotypów, masy. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e cz³owiek masowy to 
które wyznaczaj¹ mi kierunek i sens mojej koczowniczej sposób istnienia, rodzaj bardzo groŸnej i podstêpnie atakuj¹cej 
egzystencji. choroby, która mo¿e ogarn¹æ ka¿dego cz³owieka, bez wzglêdu 

Trwanie przy wy¿ej wymienionych wartoœciach: na wykszta³cenie i status maj¹tkowy.
Prawdzie, Dobru i Piêknie okazuje siê byæ mo¿liwe jedynie A zatem jeœli wiêkszoœæ ludzi wybiera siê do hiper-
w ci¹gu istnienia faktycznie osiad³ego, a wiêc typowego dla marketów, to cz³owiek masowy uczyni to z pewnoœci¹. Jeœli 
ca³ej cywilizacji europejskiej a¿ do pocz¹tku dwudziestego wiêkszoœæ ludzi kupuje aktualnie reklamowane ksi¹¿ki, taki 
wieku. Obecnie trwanie przy wartoœciach jest uwa¿ane za cz³owiek uczyni to samo. Jeœli wiêkszoœæ znajomych kupuje 
anachroniczne a w zamian za to podsuwa siê cz³owiekowi kolorowe tygodniki, mass-men nie omieszka zakupiæ w kiosku 
trwanie przy ci¹gle zmieniaj¹cych siê stereotypach. Pozo- najœwie¿szego numeru. To samo dotyczy preferencji wybor-
stawanie przy wartoœciach w ci¹gu ca³ego jednostkowego czych dokonywanych na podstawie najg³oœniejszej 
¿ycia wymaga maksymalnego natê¿enia wszystkich zasobów propagandy i wielkoœci plakatów. Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ. 
etyczno-intelektualnych, natomiast trwanie przy stereotypach Taki amorficzny ¿abi skrzek, socjomasa, przelewa-
wymaga jedynie czysto zwierzêcego sprytu przetrwania, czyli j¹ca siê autostradowymi arteriami po ca³ym kontynencie 
umiejêtnoœci obracania siê we w³aœciwym kierunku. Takie w narkotycznym upojeniu œwiatem bez granic, dopiero stanie 
koczownicze ¿ycie ca³kowicie niweluje indywidualn¹ odpo- siê wartoœciow¹ po¿ywk¹ dla nowych w³adców zjednoczonej 
wiedzialnoœæ, gdy¿ ta mo¿e uskuteczniaæ siê jedynie w pro- Europy. 
cesie ci¹g³ej refleksji nad swoim ¿yciem i otaczaj¹cym 
œwiatem. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e jêzyk potoczny do-

Waldemar Bo¿eñski 
skonale oddaje tê dramatyczn¹ przemianê sposobu bycia. al. Grunwaldzka 234/2 80-266 Gdañsk tel. 502-765-245 
Zwroty: jestem ci¹gle zagoniony, na nic nie mam czasu, nie e-mail: andromeda@pologne.com
mogê siê skupiæ itp., s¹ trafne i tak myœl¹cy cz³owiek ju¿ wie, ¿e 

Autor (ur. 1959 r.) jest historykiem filozofii, eseist¹, wydawc¹, autorem ksi¹¿ki jest poddany tej przemianie. Taki zagoniony cz³owiek jest ju¿ Pêkniêty witra¿  cz³owiek w pu³apce globalizmu . Wiêcej informacji o ksi¹¿ce na 
stronie www.pologne.com/andromeda. Jej cena wynosi 20 z³. Tak¿e ksi¹¿kê José otwarty na poddañstwo intelektualne, czyli kierowanie nim 
Bové, François Dufour, Œwiat nie jest towarem, wyd. Andromeda, Gdañsk 2002 (25 z³) przez zestawy stereotypów wytwarzane przez media pozo-
mo¿na nabyæ pisz¹c na powy¿szy adres mailowy. Powy¿szy esej (cz. 1  5) powsta³ 

staj¹ce pod kontrol¹ oligarchii. w okresie marzec  maj 2004 r. cd. w nastêpnym numerze
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Scenariusz by³ ju¿ wielokrotnie æwiczony, sce- logiczny odwet w wypadku nieuzasadnionego zablokowania 
nografia te¿ ju¿ by³a dobrze znana. W piêknie klima- ich eksportu. Po pierwsze same nie dysponowa³y dotychczas 
tyzowanych salach konferencyjnych i superluksusowych ho- prawnikami przygotowanymi do wszczêcia i prowadzenia 
telach debatowali delegaci a na ulicach i placach pstrokaty, odpowiedniej procedury przed WTO a na wynajêcie 
wielonarodowy t³um protestuj¹cych maszerowa³ z tran- wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych w Ameryce 
sparentami, skandowa³ has³a i stara³ siê zwróciæ uwagê Pó³nocnej czy Europie Zachodniej po prostu nie by³o ich staæ. 
œwiatowych mediów. Zadaniem statystów, czyli prote- Po drugie, nawet gdyby WTO w odpowiednim postêpowaniu 
stuj¹cych, by³o dostarczenie t³a do transmisji telewizyjnych: uzna³a ich racje, s¹ one zbyt biedne by stosowaæ odwet. 
dowcipnych hase³, satyrycznych kukie³ek- g³ównie George'a Uzale¿nione s¹ one bowiem od importu towarów, myœli 
W. Busha- ciutki golizny, mo¿e jakiegoœ zdemolowanego technicznej i kapita³u z krajów rozwiniêtych. Z kolei eksport 
McDonalda. I trzeba przyznaæ, ¿e zosta³o to wykonane do- do krajów biednych ma dla krajów rozwiniêtych tak niewielkie 
k³adnie, na obstalunek. Niestety tym razem zawiedli g³ówni znaczenie, ¿e nawet ob³o¿enie go odwetowym c³em niewiele 
aktorzy, delegaci na konferencjê Œwiatowej Organizacji by te ostatnie zabola³o. 
Handlu (WTO) w meksykañskim kurorcie Cancun. W trakcie "rundy urugwajskiej" amerykañscy i euro-

Warto tu mo¿e przypomnieæ, jak przebiega³y pejscy negocjatorzy potrafili tak sformu³owaæ finalne 
dotychczasowe rundy negocjacyjne WTO, które toczy³y siê dokumenty, ¿e chroni¹ one wszelkie istotne dla nich "wra-
w katarskiej stolicy Doha i urugwajskim mieœcie Punta del ¿liwe" obszary ekonomiczne. Jak wskazuje Karen J. Alter 
Este. Ka¿da z nich zaczyna³a siê od deklaracji przed- (The WTO's new dispute resolution system w "International 
stawicieli krajów rozwiniêtych na temat chêci dopomo¿enia Affairs" numer 4, lipiec 2003) brak wprawy w jêzyku 
krajom rozwijaj¹cym siê i tego jak propagowana przez nich prawniczym reprezentantów krajów rozwijaj¹cych siê 
liberalizacja handlu miêdzynarodowego temu celowi pos³u- spowodowa³, ¿e nie potrafili oni zabezpieczyæ swych inte-
¿y. Nastêpnie, w trakcie d³ugotrwa³ych negocjacji, kraje roz- resów liter¹ prawa w niepodwa¿alny sposób. Zadowolili siê 
winiête (czytaj: bogate) ustala³y pomiêdzy sob¹ ostateczny oni ustnymi deklaracjami przedstawicieli krajów rozwi-
kszta³t miêdzynarodowych umów gospodarczych, pozo- niêtych, które nie daj¹ ¿adnej podstawy prawnej do 
stawiaj¹c krajom rozwijaj¹cym siê (czytaj: biednym) ich akce- zakwestionowania praktyk, w oczywisty sposób krzyw-
ptacjê. Tym ostatnim, zamiast traktatów gwarantuj¹cych ich dz¹cych producentów z krajów rozwijaj¹cych siê.
interesy, musia³y wystarczyæ kolejne solenne zapewnienia Te ostatnie zosta³y zmuszone do zaakceptowania 
pomocy. umów dotycz¹cych w³asnoœci intelektualnej (tzw. TRIPS) 

Niespodziewanie, w Cancun pojawi³a siê nowa si³a: i zasad wolnego handlu w sferze us³ug podczas gdy USA 
przedstawiciele najwiêkszych krajów rozwijaj¹cych siê, wy- i Europa wybroni³y siê przed reformami w obszarach, które 
stêpuj¹cy po raz pierwszy wspólnie jako Grupa Dwudziestu obchodz¹ kraje rozwijaj¹ce siê najbardziej: rolnictwie, 
Jeden (G21). By³ to w du¿ej mierze rezultat niedawnego procedurach antydumpingowych i op³atach kompensa-
wejœcia do WTO Chin. Dysponowa³y one znakomicie przy- cyjnych. Rezultatem rundy urugwajskiej sta³o siê powiê-
gotowanymi negocjatorami, produktem kilkuletnich nego- kszenie przepaœci pomiêdzy ustêpstwami wywalczonymi 
cjacji akcesyjnych tego kraju do WTO, fachowcami, których przez kraje bogate w stosunku do krajów biednych.
dotychczas wiêkszoœæ krajów rozwijaj¹cych siê nie po- Przyjêcie przez kraje rozwijaj¹ce siê TRIPS 
siada³a. Drugim, chyba nawet istotniejszym elementem, by³a praktycznie bior¹c uniemo¿liwi³o zamieszkuj¹cym je osobom 
œwiadomoœæ delegacji krajów rozwijaj¹cych siê ³atwoœci chorym na HIV/AIDS uzyskanie niezbêdnych do prze¿ycia 
z jak¹ zostali oni wyprowadzeni w pole w poprzednich run- lekarstw. Oczywiœcie amerykañskim czy europejskim nego-
dach negocjacyjnych i mocne postanowienie zapobie¿enia cjatorom, którzy tak dzielnie bronili praw multinarodowych 
powtórki scenariusza w przysz³oœci. koncernów farmaceutycznych do zysków, ani przyjdzie do 

Le¿¹cy bowiem u podstaw dzia³ania WTO mecha- g³owy przyznaæ, ¿e dziêki temu doprowadzili do œmierci 
nizm rozstrzygania sporów handlowych, przyjêty w czasie milionów ludzi w Afryce.
"rundy urugwajskiej" a maj¹cy teoretycznie wyrównaæ szan- Kraje rozwiniête, œwiadome rosn¹cego miêdzyna-
se wszystkich krajów, w praktyce upoœledzi³ te najbied- rodowego potêpienia, nazwa³y rozpoczête w Dosze ne-
niejsze. Przewiduje on w wypadku stwierdzenia bezpraw- gocjacje "rund¹ dla rozwoju" (Development Round). To zaœ 
nych jednostronnych akcji, jak nieuzasadnione taryfy anty- oznacza³o, ¿e jej punktem centralnym mia³y byæ zagadnienia 
importowe czy c³a zaporowe, "odwet" krajów pokrzyw- rolnictwa, decyduj¹ce o ¿yciu i œmierci absolutnej wiêkszoœci 
dzonych. Ma on postaæ dodatkowego c³a na towary ekspor- osób zamieszkuj¹cych kraje rozwijaj¹ce siê, a wiêc prze-
towane przez kraj, który dopuœci³ siê przewinienia, o wartoœci wa¿aj¹cej czêœci ludnoœci naszej planety.
równej sumie korzyœci finansowych z owych akcji, nak³a- W miarê up³ywu czasu od listopada 2001 roku, daty 
danego przez kraj pokrzywdzony. rozpoczêcia rundy  z  Doha, okazywa³o siê coraz wyraŸniej, 

I tak Stany Zjednoczone mog³y ustanowiæ doda- ¿e kraje rozwiniête znów zdecydowa³y siê na powtórkê  
tkowe "karne" c³a na szereg towarów luksusowych pro- szumne deklaracje publiczne i ca³kowicie przecz¹ce im 
dukowanych w krajach Unii Europejskiej, jako odwet za nie- zakulisowe dzia³ania. Zamiast zapowiadanych redukcji taryf 
dopuszczanie na rynki tej ostatniej amerykañskich pro- na tekstylia, jeden z niewielu towarów przemys³owych w któ-
duktów rolnych modyfikowanych genetycznie. Kraje rozwi- rych produkcji kraje biedne mog¹ konkurowaæ z krajami bo-
jaj¹ce siê s¹ jednak zbyt biedne aby staæ je by³o na ana- gatymi, zaczêto je rozci¹gaæ na nowe grupy wytworów.

globalizacja
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Przebieg konferencji w Cancun wykaza³, ¿e niektóre 
delegacje przyjecha³y tam z wyraŸnym zamiarem utr¹cenie jakichkolwiek 

ograniczeñ subsydiów rolniczych a nawet jej zerwania, 
gdyby nie mo¿na by³o tego osi¹gn¹æ innymi œrodkami. 
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Najwa¿niejsz¹ koœci¹ niezgody sta³y siê wielomi-
lionowe subsydia p³acone wytwórcom produktów rolnych, 
g³ównie w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej (UE) 
i Japonii przez rz¹dy tych krajów. Subsydia te, których bene-
ficjantami s¹ zwykle maleñkie grupki zorganizowanych w sil-
ne lobbies producentów, wywieraj¹ wieloraki, nies³ychanie 
szkodliwy wp³yw na œwiatow¹ gospodarkê. Po pierwsze ca³-
kowicie wypaczaj¹ one mechanizm informacyjny i aloka-
cyjny, którym s¹ ustalane wolnorynkowo ceny. Krzywdzi to 
przede wszystkim producentów w krajach nie stosuj¹cych 
subsydiów, którzy na zniekszta³conym rynku nie s¹ w stanie 
konkurowaæ z produktami subsydiowanymi, nawet jeœli kosz-
ta produkcji tych ostatnich s¹ znacznie wy¿sze od ich w³as-
nych.

W takiej w³aœnie sytuacji znajduj¹ siê producenci 
cukru w Mozambiku czy bawe³ny w Zachodniej Afryce. 
W czterech krajach 

Przedstawiciel Unii publicznie zaprzeczy³, i¿ kie-
dykolwiek obiecywa³a ona likwidacjê czy choæby redukcjê 
subsydiów eksportowych dla swych produktów rolnych. 
Zmiêkczeniu stanowiska krajów rozwijaj¹cych mia³ te¿ 
s³u¿yæ, szeroko rozpropagowany raport Banku Œwiatowego, 
wykazuj¹cy i¿ przyjêcie "zagadnieñ singapurskich" mia³oby 
przynieœæ do 2015 roku 500 miliardowy (w dolarach USA) 
wzrost œwiatowego bogactwa, z czego 60% przypadaæ by 
mia³o na kraje rozwijaj¹ce siê. Jak zwykle w tego typu 
obliczeniach zak³adano jednak szereg "warunków 
idealnych", których zaistnienie, czego dowiod³y rezultaty 
poprzednich rund negocjacyjnych, by³o nies³ychanie 
w¹tpliwe, jeœli nie wrêcz niemo¿liwe.

Przebieg konferencji w Cancun wykaza³, ¿e nie-
które delegacje przyjecha³y tam z wyraŸnym zamiarem utr¹-
cenie jakichkolwiek ograniczeñ subsydiów rolniczych a na-

tego ostatniego regionu: Mali, Czadzie, wet jej zerwania, gdyby nie mo¿na by³o tego osi¹gn¹æ innymi 
Burkinie Faso i Beninie. Kilku (a z rodzinami i producentami œrodkami. Przedsmakiem tego by³ og³oszony ju¿ na jej 
us³ug, kilkunastu) milionom lokalnych producentów bawe³ny pó³metku roboczy projekt dokumentu koñcowego. Wywo³a³ 
grozi dos³ownie œmieræ g³odowa z powodu zalewania ich on zrozumia³e oburzenie delegacji krajów rozwijaj¹cych siê. 
rynku tañsz¹, bo subsydiowan¹ bawe³n¹ amerykañsk¹. Nie by³o w nim ani s³owa na temat ograniczenia 3 mi-
W samych Stanach Zjednoczonych, z tych skandalicznie liardowych subsydiów jaki otrzymuj¹ co roku amerykañscy 
niegodziwych (jak okreœli³ je tygodnik "The Economist") producenci bawe³ny czy tych, które otrzymuj¹ europejscy 
subsydiów korzysta zaledwie oko³o 25 tysiêcy producentów, producenci mleka, a powoduj¹cych, ¿e na utrzymanie 
ale tak siê sk³ada, ¿e ich orêdownikiem jest przewodnicz¹cy francuskiej czy holenderskiej krowy ³o¿y siê nieporównanie 
senackiej komisji rolnej. I tak pañstwa, których rz¹dy s¹ g³ów- wiêcej ni¿ na utrzymanie  w porównywalnym okresie czasu  
nymi miêdzynarodowymi eksporterami ideologii liberalnego, afrykañskiego  dziecka.
wolnorynkowego kapitalizmu, w swej praktycznej dzia³al- W szczególnie dotykaj¹cej najbiedniejsze kraje 
noœci kieruj¹ siê zasadami, które z pewnoœci¹ znalaz³yby afrykañskie sprawie bawe³ny dokument proponowa³ tylko 
pe³ne uznanie u twórców niegdysiejszej Rady Wzajemnej dokonanie przez WTO przegl¹du sytuacji w nieokreœlonej 
Pomocy Gospodarczej. przysz³oœci, ani s³owem nie wspominaj¹c o eliminacji 

Niegodziwoœæ mechanizmów handlu œwiatowego, amerykañskich subsydiów czy choæby jakiejœ formy rekom-
bogac¹cego kraje zamo¿ne a zubo¿aj¹cego kraje biedne, pensaty dla krajów nimi poszkodowanych. A ju¿ prawdziwym 
wywo³uje protesty nie tylko tych ostatnich. Sta³a siê ona te¿ policzkiem by³a zawarta w nim sugestia, ¿e afrykañscy 
mechanizmem radykalizacji dzia³aczy szeregu aktywnych producenci bawe³ny powinni rozpatrzyæ mo¿liwoœæ przejœcia 
w krajach rozwijaj¹cych siê organizacji pozarz¹dowych z kra- na inne plony. Tego typu operacja w najbiedniejszych krajach 
jów rozwiniêtych. Znalaz³y siê wœród nich nawet tak stare, naszej planety, nie posiadaj¹cych w³aœciwego wsadu jak 
szacowne i paternalistyczne organizacje jak Christian Aid, ziarna czy sadzonki innych upraw i odpowiednio wyszko-
OXFAM czy CAFOD, powo³ane swego czasu przez czynniki lonych agronomów jest nieomal niemo¿liwa. Gdyby zaœ by³a, 
koœcielne do szerzenia "wiary i postêpu" wœród Afrykanów to jeden rzut oka na atlas uœwiadamia, ¿e tamtejsze gleby, 
i Latynosów. wyja³owione z azotu, do takich upraw po prostu siê obecnie 

Intensywnej i umiejêtnej propagandzie tych organi- nie nadaj¹.
zacji nale¿y zawdziêczaæ coraz szersz¹ œwiadomoœæ ko- Najbardziej jednak kontrowersyjn¹ okaza³a siê 
niecznoœci zmian istniej¹cego stanu rzeczy wœród spo³e- w rezultacie taktyka negocjacyjna przedstawicieli UE, 
czeñstw krajów zamo¿nych. Wzmo¿ony nacisk moralny na g³ównego negocjatora Pascala Lamy i komisarza do spraw 
negocjatorów rundy doszañskiej z krajów rozwiniêtych rolnictwa Franza Fischlera. Powszechne zdumienie ob-
zainspirowa³ wyj¹tkowo sprytny kontratak tych ostatnich. serwatorów wzbudzi³ upór Lamy'ego, który a¿ do poranka 
W trakcie przygotowañ do konferencji w Cancun przed- ostatniego dnia konferencji ¿¹da³ priorytetu negocjowania 
stawiciele krajów bogatych, g³ównie UE, za¿¹dali w³¹czenia "zagadnieñ singapurskich". W przeciwieñstwie do delegacji 
do jej programu, tak zwanych "zagadnieñ singapurskich". amerykañskiej, nie by³ on bowiem poddawany naciskom 

T¹ ostatni¹ nazw¹ okreœla siê zagadnienia zwi¹- jakiegokolwiek lobby europejskiego, które zagadnienia te 
zane z inwestycjami, przejrzystoœci¹ zamówieñ publicznych, traktowa³oby jako ¿yciowo istotne. Gdy wreszcie ust¹pi³ 
regu³ami konkurencji i u³atwieniami w obrocie towarowym nieco pola, na parê godzin przed planowanym zamkniêciem 
omawiane po raz pierwszy na konferencji ministerialnej WTO konferencji, by³o ju¿ za póŸno. Kieruj¹cy konferencj¹ 
w Singapurze w 1996 roku. Wiêkszoœæ krajów rozwijaj¹cych meksykañski minister spraw zagranicznych ju¿ podj¹³ 
siê absolutnie sprzeciwia³a siê nie tylko w³¹czeniu ich do decyzjê zakoñczenia jej w terminie.
obrad konferencji ale nawet rozci¹gniêciu na nie jurysdykcji Niektórzy k³adli taktyczny b³¹d Lamy'ego na karb 
WTO, twierdz¹c, ¿e maj¹ one doœæ luŸny zwi¹zek z celami, zwyczajów panuj¹cych w rokowaniach wewn¹trz krajów UE, 
dla których powo³ano tê organizacjê. Po d³u¿szych nego- gdzie kompromisy i finalny rezultat osi¹ga siê zwykle co 
cjacjach przedstawicieli UE i krajów rozwijaj¹cych siê, repre- najmniej w dzieñ przed planowanym zakoñczeniu obrad.
zentowanych g³ównie przez Indie, uzgodniono kompromis. Jest jednak i inne, bardziej z³owró¿bne t³umaczenie 
Kraje rozwijaj¹ce siê zgodzi³y siê na w³¹czenie "zagadnieñ jego zachowania. S¹ te¿ opinie, ¿e jego taktyk¹ by³o celowe 
singapurskich" do programu Cancun na wyra¿ona explicite zastawienie pu³apki negocjacyjnej na kraje rozwijaj¹ce siê, 
zgodê przedstawicieli krajów rozwiniêtych, i¿ ich omawianie by zmusiæ je b¹dŸ do przyjêcia niekorzystnych dla nich 
zale¿eæ bêdzie od uprzednio uzgodnionego porozumienia co wyników, b¹dŸ sprowokowaæ do zerwania obrad. W ka¿dym 
do produktów rolnych (WTO, Doha Ministerial Declaration wypadku osi¹ga³ on swój cel, jakim by³o zdjêcie ze sto³u 
par. 20, 23, 26 i 27, za http://www.investmentwatch.org). obrad kwestii europejskich subsydiów dla rolnictwa.

Ju¿ w tygodniach poprzedzaj¹cych otwarcie konfe- Fiasko negocjacji w Cancun przyjête zosta³o 
rencji w Cancun sta³o siê jasne, ¿e negocjatorzy UE wcale nie entuzjastycznie przez niektórych delegatów z krajów 
zamierzaj¹ respektowaæ przyjêtych zobowi¹zañ. rozwijaj¹cych siê, dumnych i¿ tym razem nie ulegli presji
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œwiata potêgi i bogactwa. Otwart¹ radoœæ, z tych samych os³abienia swej pozycji negocjacyjnej, ju¿ teraz próbuj¹ 
powodów, demonstrowali towarzysz¹cy konferencji przed- kontratakowaæ. Dziêki amerykañskim naciskom admini-
stawiciele organizacji pozarz¹dowych i licznych ruchów anty- stracji USA, w ci¹gu ubieg³ych miesiêcy cztery kraje laty-
globalistycznych. Du¿o powœci¹gliwsze opinie wyra¿a³a wiê- noamerykañskie wycofa³y siê z 21, ale dwa afrykañskie zg³o-
kszoœæ obserwatorów, wskazuj¹cych, i¿  mo¿liwe obecnie- si³y gotowoœæ przyst¹pienia do niej.
za³amanie siê ca³ej rundy doszañskiej daje krajom rozwi- W jêzyku Majów, staro¿ytnych mieszkañców Can-
niêtym woln¹ rêkê do zawierania umów bilateralnych z wy- cun, nazwa tej miejscowoœci oznacza "Wê¿owe Gniazdo". 
branym krajami rozwijaj¹cymi siê. Te ostatnie bêd¹ wtedy Byæ mo¿e rzeczywiœcie g³ówn¹ ofiar¹ zastawionej w nim pu-
w jeszcze s³abszej pozycji ni¿ jako blok pañstw i bêd¹ ³apki bêd¹ kraje rozwijaj¹ce siê. Nie mo¿na jednak te¿ wy-
musia³y przystaæ na to, co zostanie im podyktowane. kluczyæ, ¿e te ostatnie, uodpornione zdobytym tu doœwiad-

Nie jest to jednak jedyna mo¿liwa konsekwencja czeniem, podejm¹ teraz próbê istotnej zmiany uk³adu si³ 
nies³awnego koñca tej konferencji. Przedstawiciele pañstw w œwiatowym handlu.
tworz¹cych trzon G21 (Chin, Indii, Brazylii i RPA) zapo-
wiedzieli, i¿ zamierzaj¹ kontynuowaæ wspólne wyst¹pienia, Marek Garztecki
utrzymuj¹c je jako sta³y sk³adnik miêdzynarodowego sy- marek@garztecki.freeserve.co.uk
stemu gospodarczego. Co prawda oœwiadczenia te przyjête Marek Garztecki, lat 57, publicysta (m.in "Rzeczpospolita", 
zosta³y z du¿ym sceptycyzmem, ale warto przypomnieæ, ¿e "The Times", "World Link", "Jazz Forum"), wyk³adowca 
równy sceptycyzm towarzyszy³ pierwszym próbom zajêcia (Collegium Civitas), did¿ej (Radio Jazz), ekspert/analityk 
wspólnego stanowiska przez kraje naftowe OPEC w po- (International Institute For Strategic Studies i World 
cz¹tkach lat 70-tych XX w. Kraje zamo¿ne, œwiadome groŸby Economic Forum), polityk-amator (PPS)

tylko na sytuacjê wewnêtrzn¹, ale równie¿ we wzrastaj¹cym Na pocz¹tku marca 2003 r. mia³a miejsce 
stopniu na stosunki zewnêtrzne. Przyk³adowo, dla jednego w Parlamencie Europejskim w Brukseli interesu-
spo³eczeñstwa preferowan¹ opcj¹ bêdzie ¿ycie w czystym j¹ca konferencja zorganizowana przez grupê Zie-
œrodowisku, nawet kosztem wzrostu ekonomicznego, dla lonych: Remaking the Global Trading System  
innego zaœ priorytetowy okazuje siê jak najwy¿szy wzrost (czyli w wolnym t³umaczeniu Przetwarzaj¹c œwia- gospodarczy mierzony przyrostem PKB. Preferencje te 

towy system handlowy). Jednak nie tyle sam te- nastêpnie mog¹ mieæ prze³o¿enie na handel miêdzy-
mat, dyskusje i paneliœci (wœród których by³ miê- narodowy poprzez, pozostaj¹c przy naszym przyk³adzie, 
dzy innymi Komisarz ds. Handlu UE, Pascal Lamy) wprowadzenie zakazu importu urz¹dzeñ przemys³owych nie 
stanowi³y o jej wartoœci. Novum by³o poruszenie spe³niaj¹cych pewnych (czyli wysokich) norm w zakresie 

ochrony œrodowiska. Preferencje zbiorowe s¹ tak¿e wto-tematu, który do tej pory istnia³ g³ównie w rozmo-
pione w importowany czy eksportowany produkt i staj¹ siê od wach wtajemniczonych, a który okazuje siê obec-
niego nieroz³¹czne, tak jak rodzaj u¿ytego materia³u czy nie na tyle wa¿ny i kontrowersyjny, ¿e sta³ siê tema-
kolor. tem kilku artyku³ów w powa¿nej prasie. Mowa 

Wykszta³cenie siê i uzyskanie znaczenia przez pre-o preferencjach zbiorowych (collective preferen- ferencje zbiorowe to rezultat kilku czy kilkunastu ostatnich lat. 
ces). Ich szczególna rola w handlu miêdzynarodowym, który staje 

Wszystko zaczê³o siê od nieoficjalnego dokumentu siê powoli poœrednikiem miêdzy zbiorowymi preferencjami 
zatytu³owanego Pojawienie siê preferencji zbiorowych ró¿nych krajów, wynika z trzech (doœæ nowych) procesów:
w handlu miêdzynarodowym. Implikacje dla sposobu, w jaki 1. Nast¹pi³y znacz¹ce obni¿ki lub wrêcz usuniêcie ce³ i in-
regulowana jest globalizacja (The emergence of collective nych barier handlowych jako wynik kolejnych rund 
preferences. What are the implications for the way the GATT/WTO (obecnie Œwiatowa Organizacja Handlu). 
globalisation is regulated), który powsta³ listopadzie 2003 Dotychczas przeszkody owe, jako najbardziej widoczne 
roku w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej. i uci¹¿liwe, znajdowa³y siê w centrum zainteresowania i na 
Pomimo ¿e nie zosta³ formalnie opublikowany, wywo³a³ spore nich skupia³a siê energia zwolenników wolnego handlu oraz 
poruszenie po tym, jak przedosta³ siê do prasy. Sk¹d ca³e biznesu.
zamieszanie? 2. Rozwin¹³ siê handel bardziej "zideologizowanymi" dobra-

Otó¿ dokument ten jest jedn¹ z nielicznych prób sy- mi, us³ugami i aktywami do krajów bardziej wra¿liwych na 
stematycznego podejœcia do tematu globalizacji (i nie- ró¿nice w preferencjach zbiorowych. Dotyczy to g³ównie 
roz³¹cznie z tym zwi¹zanego handlu œwiatowego), który zo- wzrostu wymiany handlowej dobrami i us³ugami rolno-spo-
sta³ pope³niony nie przez w¹sko wyspecjalizowan¹, promu- ¿ywczymi, które rzucaj¹ wyzwania pewnym wyborom 
j¹c¹ swoje cele organizacjê pozarz¹dow¹, ale przez powa¿- spo³ecznym, takim jak stosunek do zagro¿eñ czy regulacja 
n¹ i powa¿an¹ Komisjê Europejsk¹. Ponadto (i chyba przede us³ug publicznych. Równie¿ wzrastaj¹cy handel opro-
wszystkim) sposób ujêcia problemu okaza³ siê nie do przyjê- gramowaniem, farmaceutykami, znakami handlowymi czy 
cia zarówno dla biznesu (g³ównie), jak równie¿ dla niektórych patentami, tak¿e zjawisko ostatnich lat, prowadzi do nie-
aktywistów walcz¹cych o sprawiedliwy handel (z ang. fair uchronnego zderzenia siê ró¿nych narodowych koncepcji 
trade). Istot¹ tekstu jest nastêpuj¹ca teza: przez d³ugi czas w³asnoœci intelektualnej.
niedostrzegane lub pomijane, preferencje zbiorowe narodów 3. W koñcu, wzrastaj¹ca tendencja wœród coraz bardziej 
(lub nawet mniejszych spo³ecznoœci) maj¹ wzrastaj¹cy uœwiadomionych konsumentów i spo³eczeñstw do stawiania 
wp³yw na handel miêdzynarodowy, st¹d potrzeba ich ure- wy¿szych wymagañ, przyk³adania wiêkszej uwagi i ostro-
gulowania czy instytucjonalizacji. Preferencje zbiorowe s¹ to ¿noœci wobec produktów i us³ug bêd¹cych w miêdzy-
dominuj¹ce wybory danej spo³ecznoœci, które wp³ywaj¹ nie narodowym obrocie handlowym. Mo¿e to prowadziæ do
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Ideologizowania rzeczy, które wczeœniej nie by³y noœnikami dominuj¹c¹ przemys³ow¹ produkcjê ¿ywnoœci. 
¿adnego tego typu przes³ania. Przyk³adowo, handel bate- Oczywiœcie najprostsz¹ drog¹ do ca³kowicie bez-
riami w przesz³oœci nie stanowi³ szczególnego problemu; konfliktowego handlu by³oby ujednolicenie wszystkich 
wszystkie baterie wydawa³y siê takie same. Obecnie jednak, preferencji zbiorowych; jest to jednak idea ekonomicznie 
wraz z wzrastaj¹c¹ œwiadomoœci¹ ekologiczn¹, baterie uzy- nieefektywna (zwa¿ywszy na zalety wskazane powy¿ej) i po-
ska³y pewne nowe atrybuty, ³¹cz¹ce je ze stopniem zanie- litycznie trudna do przeprowadzenia. Mog³oby siê wydawaæ, 
czyszczenia œrodowiska naturalnego w trakcie ich produkcji ¿e postêpuj¹ca globalizacja przyniesie harmonizacjê wy-
i u¿ytkowania. Podczas gdy dla jednych spo³eczeñstw pew- borów spo³ecznych w ró¿nych krajach niejako automa-
ne cechy danego produktu czy us³ugi s¹ sprawami pierwszej tycznie, o czym pewnie marz¹ szefowie koncernów transna-
wagi, dla innych mog¹ siê wydawaæ zupe³nie bez znaczenia. rodowych, a czego du¿a czêœæ ludzi siê obawia. Jednak 
Ten fenomen dotyka kluczowego w handlu pojêcia "podob- wci¹¿ istniej¹ zasadnicze ró¿nice w preferencjach zbio-
nych produktów" (like products) i ich rozró¿niania oraz po- rowych, które nie poddaj¹ siê powy¿szej zasadzie. Oto naj-
równywania za pomoc¹ coraz mniej widocznych (jednak co- bardziej znacz¹ce z nich, podawane przez Komisjê za trze-

2)raz bardziej branych pod uwagê) cech zwi¹zanych g³ównie ma francuskimi autorami :
z procesem produkcji. = udzia³ pañstwa i kapita³u prywatnego w us³ugach pu-

System handlu œwiatowego nie bierze istnienia pre- blicznych i ubezpieczeniach (bardzo ciekawy przyk³ad, do-
ferencji zbiorowych pod uwagê; co wiêcej, kolejne rundy ne- tycz¹cy g³ównie USA i Europy, gdzie pomimo bliskich 
gocjacji w ramach WTO dotycz¹ coraz bardziej "wra¿liwych" wiêzów handlowych ró¿nica w podejœciu do tej kwestii sta³a 
z tego punktu widzenia kwestii (¿ywnoœæ, leki czy te¿ tzw. siê bardziej wyraŸna na przestrzeni ostatnich 30 lat; Stany 

1)tematy singapurskie ). Stwarza to coraz bardziej realne Zjednoczone s¹ przyk³adem skrajnie liberalnego, a UE 
zagro¿enie dla ró¿norodnoœci zbiorowych preferencji, które bardziej kontrolowanego podejœcia);
mog¹ byæ atakowane jako niezgodne z regu³ami wolnego = postawa wobec nierównoœci i przyzwolenie na redystry-
handlu. Tutaj zaczyna siê konflikt z protagonistami wolnoœci bucjê (ró¿nice mierzone transferami PKB po obu stronach 
gospodarczej, biznesem zainteresowanym zawsze wiêk- Atlantyku pozostaj¹ takie same; transfery owe s¹ ni¿sze 
szym rynkiem zbytu oraz WTO. Dla tej grupy preferencje w USA, wy¿sze w Europie);
zbiorowe to tylko bardziej wyszukana nazwa dla prote- = ocena i zarz¹dzanie ryzykiem (przede wszystkim ¿ywnoœæ 
kcjonizmu handlowego i jako takie s¹ z miejsca odrzucane. zmodyfikowana genetycznie, GMO; w Europie przewa¿a 
Zreszt¹ WTO ma w³asny s¹d arbitra¿owy, który okreœla, czy stosowanie zasady ostro¿noœci przy braku niezbitych 
podjête œrodki zapobiegawcze s¹ zgodne z regu³ami orga- dowodów naukowych na nieszkodliwoœæ takiej ¿ywnoœci, 
nizacji, czy nie. Wprowadzenie ich na podstawie preferencji w Stanach zaœ interesy ekonomiczne przewa¿aj¹); 
zbiorowych raczej nie zosta³oby uznane za uzasadnione, = status praw w³asnoœci;
gdy¿ zazwyczaj nie mia³oby wymaganego podparcia nauko- = polityka kursów walutowych;
wego. = podejœcia do regulowania rynku pracy .

Trzeba podkreœliæ, ¿e tym, co ró¿nicuje wybory spo- Bior¹c powy¿sze pod uwagê, a tak¿e dodaj¹c fakt 
³eczne (a za tym preferencje zbiorowe w handlu), s¹ w du¿ym istnienia znacz¹cych ró¿nic w wyborach nawet w samej Unii 
stopniu strukturalne podzia³y pomiêdzy Pó³noc¹ a Po³ud- Europejskiej (gdzie, pomimo braku granic celnych, handel 
niem. Dlatego idea preferencji nie podoba siê tak¿e pewnym 

wewn¹trzkrajowy  pozostaje trzy do czterech razy wiêkszy 
organizacjom i osobom zaanga¿owanym w promocjê spra- 3)ni¿ miêdzykrajowy) , mo¿na uznaæ, ¿e preferencje zbiorowe wiedliwego handlu, które widz¹ w nich obronê status quo 

nie znikn¹ w przewidywanej przysz³oœci. Dlatego trzeba przez bogatsz¹ czêœæ œwiata (czyli przede wszystkim USA 
wypracowaæ pewne mechanizmy, które wprowadz¹ je w sy-i Uniê Europejsk¹). Zarzuty takie stawia³a podczas wspo-
stem handlu œwiatowego.mnianej na pocz¹tku konferencji Vandana Shiva z Research 

Komisja Europejska proponuje w swoim (nieofi-Foundation w Indiach, wskazuj¹c, ¿e pod p³aszczykiem 
cjalnym, ¿e przypomnê raz jeszcze) tekœcie rozwi¹zanie, preferencji kraje bogate bêd¹ mog³y odrzucaæ "niewygodny" 
które umo¿liwi³oby zarówno branie zbiorowych preferencji import z pañstw rozwijaj¹cych siê.
pod uwagê, jak równie¿ nie przeszkadza³oby w rozwoju miê-Jednak, jak próbuje tego dowieœæ dokument Komisji 
dzynarodowej integracji poprzez handel. Nowe struktury Europejskiej, preferencje zbiorowe niekoniecznie musz¹ 
mia³yby za zadanie:dzia³aæ na szkodê wolnego handlu. Co wiêcej, w zdecydo-

1. sprecyzowaæ zasady w celu umo¿liwienia dalszej inte-wanej wiêkszoœci przypadków mog¹ one byæ wrêcz jego 
gracji, przy zapewnieniu, ¿e nie podminuje to prawo-katalizatorami, poprzez zwiêkszanie zakresu przewagi 
mocnie wyra¿anych preferencji zbiorowych, pod warun-konkurencyjnej. Ró¿nice w preferencjach sumuj¹ siê z ró¿-
kiem, ¿e nie jest to tylko pretekst dla polityki protekcjo-nicami w (fizycznych) czynnikach wytwórczych i przez to 
nistycznej;zwiêkszaj¹ potencjalne korzyœci z handlu. Jak optymistycz-

2. dokonaæ przegl¹du harmonogramu negocjacji miêdzy-nie twierdzi Komisja, ca³kowicie niekompatybilne preferencje 
narodowych w œwietle równowagi miêdzy korzyœciami zbiorowe wystêpuj¹ bardzo rzadko i s¹ ograniczone do spe-
i kosztami spo³ecznymi (w tym ekologicznymi) integracji cyficznych kwestii. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej 
(handlowej), w sposób faworyzuj¹cy tych, którzy staraj¹ to przyk³adowo jedna z nich, z powodu odmiennego po-
siê unikaæ konfliktów z preferencjami zbiorowymi;dejœcia do kwestii ¿ywnoœci w Europie i krajach bied-

3. wzbogaciæ mo¿liwoœæ wyra¿ania preferencji zbiorowych i niejszych. W UE rolnictwo jest powi¹zane z kwestiami 
wzmocniæ arbitra¿ dotycz¹cy konfliktu miêdzy nimi.spo³ecznymi, a priorytetem jest bezpieczeñstwo ¿ywno-

Kraje otrzyma³yby prawo do sporz¹dzenia specjal-œciowe (w tym dostêpnoœæ towarów dla konsumentów), 
nej klauzuli zabezpieczaj¹cej (safeguard clause) zwi¹zanej wysokie standardy w zakresie higieny, a tak¿e coraz bardziej 
z preferencjami zbiorowymi, która zapewnia³aby okreœlone kontrowersyjne ceny gwarantowane dla rolników i inne formy 
standardy chroni¹ce wybory spo³eczne przed wymogami wsparcia (subsydia eksportowe i inne). Skutkuje to tym, ¿e 
wolnego handlu; pod pewnymi warunkami mo¿na by wpro-producenci z krajów Po³udnia, pomimo ni¿szych kosztów 
wadziæ œrodki zapobiegawcze. Aby zapewniæ, ¿e podjête pracy, nie s¹ w stanie konkurowaæ z wysoko dotowan¹ 
œrodki s¹ naprawdê odzwierciedleniem preferencji zbioro-¿ywnoœci¹ europejsk¹, a ich wejœcie na rynek unijny jest 
wych, a nie jedynie przykrywk¹ dla dzia³añ protekcjo-dodatkowo utrudnione przez c³a, standardy higieniczne i inne 

bariery. Zieloni od lat optuj¹ za zasadnicz¹ reform¹ Wspólnej nistycznych, klauzula wymaga³aby przeprowadzenia pro-
Polityki Rolnej, do powy¿szych powodów dodaj¹c jeszcze cedury oceniaj¹cej (assesment mechanism) dowodz¹cej, 
kwestie œrodowiska naturalnego, niszczonego przez ¿e:
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= podjête œrodki zapobiegawcze (zakaz importu itd.) kolektywne preferencje. Jako ¿e Komisja Europejska nie 
szczerze oddaj¹ publiczne preferencje zbiorowe; zajê³a oficjalnego stanowiska w tej sprawie, równie¿ Zieloni 

= szkodz¹ handlowi mniej ni¿ wszelkie inne œrodki, które tego nie uczynili. Wiedz¹c jednak¿e o ich sprzeciwie wobec 
mog³yby zostaæ u¿yte, aby spe³niæ wyra¿one oczekiwania ciemnych stron globalizacji zwi¹zanych g³ównie z niespra-
spo³eczne; wiedliwym œwiatowym systemem handlowym, mo¿na prze-

= dotycz¹ wszystkich producentów, krajowych i zagrani- widzieæ, ¿e poparliby tê ideê, zak³adaj¹c, ¿e kraje rozwijaj¹ce 
cznych, w takim samym stopniu. nie mia³yby powa¿niejszych zastrze¿eñ.

Mo¿liwe by równie¿ by³o wprowadzenie mecha- Pomimo wszelkich trudnoœci jest to obiecuj¹cy po-
nizmu odszkodowawczego (compensation mechanism), któ- cz¹tek, który doczeka³ siê ju¿ paru nawi¹zañ, miêdzy innymi 

5)ry móg³by zostaæ u¿yty jako narzêdzie nacisku na pañstwa w "Financial Times" , co pozwala s¹dziæ, ¿e pomys³ nie zo-
stosuj¹ce klauzulê zabezpieczaj¹c¹ i który czêœciowo stanie od³o¿ony do szuflady. W zwi¹zku z powy¿szym pozo-
rekompensowa³by straty eksporterom dotkniêtym œrodkami staje mieæ nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie œwiatowy system 
zapobiegawczymi. handlowy zostanie zreformowany w kierunku bardziej odpo-

Jak widaæ, propozycje s¹ daleko id¹ce i brzmi¹ inte- wiadaj¹cym oczekiwaniom spo³ecznym, a proces globa-
resuj¹co, pomimo istnienia wielu trudnych pytañ doty- lizacji stanie siê tym samym bardziej sprawiedliwy i zrówno-
cz¹cych g³ównie problemu odró¿niania uzasadnionych œrod- wa¿ony.
ków zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z preferencjami zbio-
rowymi od dzia³añ stricte protekcjonistycznych. Pojawiæ siê Piotr Rapacz
mo-¿e (lub raczej ujawniæ z now¹ moc¹) wiele konfliktów na ul. U³anów 72/11
tle ideologicznym zwi¹zanych z handlem. Skomplikowana 31-450 Kraków 
jest te¿ kwestia relacji krajów uprzemys³owionych i rozwi- tel. 0606 913 921
jaj¹cych siê, które mog¹ widzieæ w proponowanym projekcie e-mail: rapache@poczta.onet.pl
próbê usztywnienia systemu handlowego i niedopuszczenia marzec 2004
producentów z pañstw biedniejszych (a wiêc tak¿e o innych 
standardach, na przyk³ad w zakresie ochrony œrodowiska) do 
rynków krajów bogatszych. Wspomniana Vandana Shiva Autor skoñczy³ w czerwcu stosunki miêdzynarodowe na 
stwierdzi³a, ¿e idea preferencji zbiorowych ma na celu wyci- Uniwersytecie Jagielloñskim, interesuje siê polityk¹ 
szenie krytyki ze strony obywateli europejskich przy jedno- œwiatow¹, globalizacj¹/ruchem alterglobalistycznym, 
czesnym dalszym usilnym naciskaniu na wprowadzanie procesami podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. 
zasad wolnego handlu w krajach Po³udnia, czyli "agresji Cz³onek Zielonych 2004. Lubi koty.
przeciw krajom rozwijaj¹cym siê." Sam projekt jest wed³ug 
niej napisany w bardzo europocentryczny sposób, gdzie spo-
³eczeñstwom Po³udnia odmawia siê prawa do jakichkolwiek 1. Tematy singapurskie przyjête podczas Konferencji Mini-
preferencji w dziedzinie ochrony œrodowiska czy w³asnej kul- sterialnej WTO w Singapurze 1996: inwestycje, polityka 

4)tury. dotycz¹ca konkurencji, przejrzystoœæ przepisów w zamó-
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e przytaczany dokument wieniach publicznych, u³atwienia w handlu.

Komisji Europejskiej jest jedynie wersj¹ nieoficjaln¹, a to, czy 2. Jacquet P., Pisani-Ferry J., Tubiana L., Gouvernance 
zostanie w ogóle opublikowany, stoi pod du¿ym znakiem mondiale, Rapport de synthese, Rapport du CAE No 37, 
zapytania. Po atakach ze strony biznesu zaczêto siê od nie- 2002.
go dystansowaæ i coraz bardziej w¹tpliwe jest, by tezy w nim 3. Head K., Mayer T., Effet frontiere, integration economique 
zawarte sta³y siê wi¹¿¹cym stanowiskiem ca³ej Komisji. Pod- et Fortress Europe, Document de travail du CEPII, No 6, IX 
czas wspomnianej konferencji unijny Komisarz ds. Handlu 2001.
Pascal Lamy po raz pierwszy publicznie zabra³ g³os na ten 4. Wywiad przeprowadzony po konferencji Remaking the 
temat, raczej ma³o entuzjastycznie odnosz¹c siê do propo- Global Trading System, 
zycji, które powsta³y w jego w³asnej instytucji. Nie wypo- Bruksela, 5.3.2004, 
wiedzia³ siê co prawda przeciwko samej idei, niemniej jednak Http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/
zaznaczy³, ¿e istniej¹ce zasady WTO daj¹ doœæ du¿y zakres 319571181?714&1015=10&1014=in_shiva
swobody jeœli chodzi o obronê pewnych wartoœci spo³e- 5. Europe studies radical veto plan, 5.2.2004; Lamy's big 
cznych i jako takie nie powinny byæ zarzucane. Zreszt¹ z jego idea: New WTO rules are not needed to avoid trade conflicts, 
wypowiedzi odmienne wnioski wyci¹ga³y ró¿ne zaintere- 10.2.2004; How Europe missed chance to reform its trade 
sowane strony: dla zwolenników ca³kowicie wolnego handlu policies, 10.2.2004; Collective preferences story is really no 
Lamy popar³ raczej ich stanowisko, zaœ wed³ug aktywistów big deal, 12.2.2004; EU official opposes overhaul of global 
walcz¹cych o sprawiedliwy handel Komisarz uzna³ trade rules, 6.3.2004.
koniecznoœæ istnienia pewnych mechanizmów chroni¹cych 
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ové zyska³ rozg³os przede wszystkim dziêki kilku Jak zauwa¿a politolog Jerzy Szacki, w historii 
spektakularnym akcjom odwo³uj¹cym siê do idei obywa- populizmu - jeœli w ogóle jest ona do pomyœlenia - niewiele 
telskiego niepos³uszeñstwa. Najbardziej znane, to wtar- znalaz³oby siê wzmianek o wzajemnych oddzia³ywaniach 
gniêcie na teren budowy i czêœciowe rozebranie budynku i kontynuacjach. Jest ona g³ównie zbiorem nie powi¹zanych 
McDonalda w 1999 roku oraz niszczenie upraw GMO. Od ze sob¹ epizodów, które ciê¿ko ze sob¹ po³¹czyæ i stworzyæ 
wczesnej m³odoœci anga¿owa³ siê w walkê polityczn¹, naj- jedn¹, spójn¹ koncepcje populizmu. Wed³ug wielu badaczy 
pierw w grupach antymili tarystycznych. Dzia³a lnoœæ ta zdo- nie mo¿na w ogóle mówiæ o czymœ takim jak jeden populizm. 
minowa³a jego ¿ycie studenckie, odsuwaj¹c na bok studia Istniej¹ natomiast liczne jego odmiany, które czêsto niewiele 
filozoficzne, które rozpocz¹³ w Bordeaux. Podczas studiów maj¹ ze sob¹ wspólnego. 
Bové dosta³ siê pod wp³yw Jacquesa Ellula, profesora i teo- Populizm nie zawsze te¿ musi byæ zjawiskiem ne-
loga na wydziale nauk politycznych w Bordeaux. Jego ana- gatywnym. W rozmowie z Paw³em Smoleñskim Szacki 
lizy na temat pañstwa kszta³tuj¹ radykalne pogl¹dy Bové  stwierdza: 
sprzeciwia siê logice w³adzy wyznawanej przez skrajn¹ Nie ma powodu, by twierdziæ, ¿e populizm jako taki 
lewicê oraz podwa¿a ideê produktywnoœci. W swoich jest koniecznie czymœ z³ym lub niesympatycznym. W pew-
dzia³aniach odwo³uje siê m. in. do koncepcji Henry'ego nych sytuacjach historycznych to bardzo po¿yteczny ruch. 
Davida Thoreau, twierdz¹c za nim, ¿e jeœli cen¹ za Taka by³a w³aœnie "Solidarnoœæ". Jeœli panuje ustrój 
sprzeciwienie siê niesprawiedliwoœci jest uwiêzienie, ¿aden autokratyczny i idzie o to, by ten ustrój obaliæ, has³a 
uczciwy cz³owiek nie powinien wahaæ siê przed podjêciem populistyczne s¹ jak najbardziej na miejscu. Zapewne nie ma 
takiego wyzwania. Odrzuca te¿ koncepcjê stosowania si³y lepszych.
przez w³adzê. Jak stwierdza trudno osi¹gn¹æ zamierzony cel, Populizm robi siê niebezpieczny, gdy system jest 
g³osz¹c wolnoœæ z broni¹ w rêku. ustabilizowany, demokratyczny i w gruncie rzeczy dobry, lecz 

Dzia³alnoœæ José Bové nasuwa silne skojarzenia kontestuje siê go, postuluje budowê wszystkiego od nowa, 
z jednym z polskich polityków- Andrzejem Lepperem. Obaj w imiê partykularnych i w¹tpliwych racji. Albo tam- to w³aœnie 
zas³ynêli dzia³aniami ³ami¹cymi obowi¹zuj¹ce prawo, jest polska sytuacja - gdzie system demokratyczny nie jest do 
usprawiedliwiaj¹c siê dzia³aniem "w s³usznej sprawie". Obie koñca ukszta³towany, a sfera ogólnej ustrojowej zgody 
postacie z pewnoœci¹ kojarz¹ siê te¿ z praktykami i politycznej poprawnoœci jest nie do koñca okreœlona. Wtedy 
populistycznymi. istnienie ruchów populistycznych hamuje formowanie siê 

Wed³ug encyklopedii PWN populizm, to taka ten- przyzwoitej demokracji, wprowadza niepotrzebny i szkodliwy 
2)dencja polityczno-spo³eczna b¹dŸ masowy ruch, który opiera zamêt, za który tak czy siak przyjdzie kiedyœ zap³aciæ .

siê na stereotypach prostego cz³owieka oraz ludu, uto¿- Cech¹, która wydaje siê wspólna dla wszelkiego 
samianego z ogó³em ludzi prostych, a przy tym skrzyw- rodzaj populizmu, jest przekonanie, i¿ "lud" jest ta grup¹ 
dzonych, tj. biednych, wyzyskiwanych ekonomicznie i ucis- spo³eczn¹, która ma najwiêksz¹ wartoœæ; ma on byæ ostoja 
kanych politycznie. Populizm idealizuje prostego cz³owieka cnót i tradycyjnych wartoœci, posiadaczem wielkiej zbiorowej 
i lud. Przeciwstawia go w³adzy, elitom oraz grupom obcym m¹droœci, która pozwala niezawodnie odró¿niaæ dobro od z³a 
klasowo, wyznaniowo lub etnicznie. Za³o¿ona zostaje wy¿- i sprawiedliwoœæ od niesprawiedliwoœci. Lud jest tutaj swego 
szoœæ tak zwanego zdrowego rozs¹dku, czy te¿ g³osu ludu, rodzaju monolitem, przeciwstawiaj¹cym siê "elitom", przez 
m¹droœci ¿yciowej zwyk³ych ludzi. Nastêpuje proste uto¿- które jest uciskany i spychany na margines. Po stronie ludu 
samienie demokracji z przewag¹ wiêkszoœci, s³usznoœci de- mo¿emy znaleŸæ takie cechy, jak sprawiedliwoœæ, m¹droœæ, 
cyzji politycznej zgodnej z wol¹ i opinia wiêkszoœci, spra- moralnoœæ, dobro; zaœ po stronie przeciwnej- niespra-
wiedliwoœci z has³ami równoœci spo³ecznej. Populiœci silnie wiedliwoœæ, zak³amanie, z³o, prywatê, itp. Zarówno José 
podkreœlaj¹ znaczenie emocjonalnych i symbolicznych form Bové, jak i Andrzej Lepper, protestuj¹ przeciwko polityce 
poczucia wspólnoty w danej zbiorowoœci (rodzina, grupa rz¹du, przeciwko zak³amaniu, decyzjom podejmowanym za 
s¹siedzka, wieœ, itp.). D¹¿¹ do rozwi¹zywania problemów plecami spo³eczeñstwa i wbrew jego interesom. Wrogoœæ do 
"zwyk³ych ludzi" i przezwyciê¿enia ich wyobcowania z po- elit wzmacnia przekonanie, i¿ œwiadomie dzia³aj¹ one na 
lityki poprzez negacjê tradycyjnych instytucji i autorytetów szkodê zwyk³ych ludzi. W populizmie z regu³y wchodzi w grê 
politycznych (parlamentu, rz¹du, partii, prasy, Koœcio³a), nie tylko usprawiedliwione na ogó³ poczucie sprzecznoœci 
przez odwo³anie siê przed nimi i ponad nimi do g³osu ludu, do interesów, lecz równie¿ g³êboka wiara w istnienie spisku 
opinii zwyk³ego cz³owieka. Elementy takiego sposobu my- skierowanego przeciwko ludowi. •ród³em biedy jest nie tylko 
œlenia wystêpuj¹ w manipulacjach propagandowych ró¿nych zacofanie gospodarcze poci¹gaj¹ce za sob¹ ogólne 
si³ politycznych, ale tylko w zestawieniu tworz¹ odrêbn¹ ubóstwo, ale w znacznie wiêkszym stopniu niew³aœciwy 
ca³oœæ zwan¹ populizmem. W imiê g³oszonych przez siebie podzia³ ju¿ istniej¹cych dóbr. Jeœli czegoœ brakuje, dzieje siê 
idea³ów populiœci wystêpuj¹ przeciwko panuj¹cemu to nie z przyczyn gospodarczych, lecz dlatego, ¿e istniej¹ce 
porz¹dkowi spo³ecznemu, niejednokrotnie posuwaj¹c siê do bogactwo zosta³o ukradzione, roztrwonione czy wywiezione. 
³amania obowi¹zuj¹cego prawa. Wystarczy jeden wielki akt sprawiedliwoœci spo³ecznej, aby 

Populizm czêsto postrzegany jest negatywnie, jako sytuacja ludu zasadniczo siê zmieni³a. 
synonim demagogii. Polega wtedy na schlebianiu masom, Z populizmem wi¹¿e siê swoisty idea³ przywództwa  
odwo³ywaniu siê do psychologii t³umu, ¿erowaniu na irra- nie zapoœredniczonego przez utrwalone w danym kraju 
cjonalnych nadziejach, na budowaniu wp³ywu politycznego instytucje polityczne, lecz odwo³uj¹cego siê do jak 
i jego bazy na rozbudzaniu emocji, iluzji i roszczeñ, wy- najbardziej bezpoœredniego zwi¹zku lidera lub liderów z ma-

1)suwaniu obietnic bez pokrycia, itd. . sami. 

globalizacja

Do zajêcia siê niniejszym tematem zachêci³a mnie lektura ksi¹¿ki Œwiat nie jest towarem- wywiadu-rzeki 
z Josem Bovem oraz Françoisem Dufourem. Ksi¹¿ka nie tylko przedstawia historie obu postaci, ale te¿ omawia ich 
motywacje oraz cele. Obecnie skupiê siê przede wszystkim na osobie José Bové, który bywa okreœlany mianem 
"trybuna  rolniczej  Francji"  czy te¿  "okrêtu  flagowego"  ruchu antyglobalistycznego. 

B
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Wychodz¹c poza demokracjê, rozdzieran¹ przez konflikty przed nazwaniem José Bové bohaterem. Daje siê zauwa¿yæ 
miêdzy partiami, w kierunku moralno-politycznej jednoœci pewien brak, który jego bohaterstwo stawia pod znakiem 
ludu, populizm musi szukaæ uosobienia tej jednoœci, jakim zapytania. Byæ mo¿e Bové zwyczajnie bohaterem nie jest. 
jest charyzmatyczny przywódca, bez którego ruch bardzo A mo¿e jest to kwestia zbyt ma³ego dystansu czasowego 
czêsto nie ma szansy na przetrwanie. Takimi postaciami stali i przestrzennego, który umo¿liwi³by ocenê jego ¿ycia. 
siê zarówno José Bové, jak i Andrzej Lepper. José Bové Mo¿liwe te¿, ¿e Bové nie pasuje do tego obrazu bohatera, 

3)uda³o siê skonsolidowaæ ruch antyglobalistyczny . Z kolei jaki istnieje w naszej œwiadomoœci. Mo¿e dzisiejsi boha-
Andrzej Lepper cieszy siê coraz wiêkszym poparciem w Pol- terowie s¹ inni, dostosowani do naszych czasów, do dzi-
sce. siejszych mo¿liwoœci. W takim razie czy mamy w ogóle 

Nie chcia³abym w tym tekœcie stawiaæ jedno- wspó³czeœnie bohaterów i jacy oni s¹? 
znacznej odpowiedzi na pytanie, czy José Bové lub postacie 
jemu podobne mog¹ byæ uznane za bohaterów. Jednak Dominika Chirowska, 
posiada on pewne cechy, które pozwalaj¹ rozwa¿aæ jego ul. Powstañców 30/14
¿ycie oraz dzia³anie w kontekœcie dyskusji nad ide¹ 31-422 Kraków 
bohaterstwa. Zdecydowanie nie mo¿na uznaæ José Bové za e-mail: maxime@go2.pl
cz³owieka przeciêtnego. Mimo, i¿ g³osi on jednoœæ z ludem, Kraków 2004
staj¹c na jego czele  stawia siê ponad nim, odwa¿a siê mówiæ 
w jego imieniu i przewodziæ mu. W ten sposób zdobywa te¿ 
pewn¹ w³adzê nad ludem, wp³ywa znacz¹co na jego losy. Dla Autorka jest studentk¹ V roku filozofii UJ. Tekst wyg³oszony w 
grupy, w imieniu której przemawia, jest swego rodzaju ramach konferencji: Heroizm w dziejach. Czy bohaterowie 
wybawicielem, obroñc¹ uciœnionych, który jest w stanie s¹ nam potrzebni?
zmieniæ rzeczywistoœæ spo³eczn¹, polityczn¹ i ekonomiczn¹ 

BIBLIOGRAFIAna ich korzyœæ. 
= José Bové, François Dufour, Œwiat nie jest towarem, wyd. José Bové postawi³ przed sob¹ konkretny cel i zde-

Andromeda, Gdañsk 2002  (25 z³, zamówienia  e-mail: cydowanie d¹¿y do jego realizacji, wbrew pojawiaj¹cym siê 
andromeda@pologne.com).przeciwnoœciom. Jego pragnieniem jest nie tylko móc ¿yæ na 

= Jerzy Szacki, Pytania o populizm, "Tygodnik Powszechny" w³asny sposób, ale te¿ zmieniæ œwiat tak, aby daæ tak¹ 
Online, http://www2.tygodnik.com.pl/tp/nowy/main03.phpmo¿liwoœæ innym. Nie tylko g³osi postulaty, ale te¿ usi³uje ¿yæ 

PRZYPISYzgodnie z nimi, tworz¹c lokaln¹ grupê producentów 
= Encyklopedia PWN, ¿ywnoœci, funkcjonuj¹c poza typowym modelem rolnictwa 

http://encyklopedia.pwn.pl/59003_1.htmli gospodarki istniej¹cym we Francji. Nie uchyla siê przy tym 
= Populizm nasz polski, w: "Gazeta Wyborcza", 23.4.2004, od odpowiedzialnoœci prawnej za te swoje czyny, które s¹ 

http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34376,2037877.html.niezgodne z obowi¹zuj¹cym prawem. W sw¹ walkê za-
= Konfederacja Ch³opska, której jest wspó³twórc¹, znajduje anga¿owa³ ca³e ¿ycie. Jego dzia³alnoœæ na charakter nie tyl-

siê na drugim miejscu wœród francuskich zwi¹zków ko destrukcyjny (wobec wadliwych mechanizmów politycz-
zawodowych. nych i gospodarczych), ale te¿ twórczy- w miejsce istnie-

= Warto zauwa¿yæ, ¿e José Bové nie stara siê stworzyæ j¹cych rozwi¹zañ proponuje nowe, takie, które maj¹ szansê 
ca³kowicie nowego porz¹dku spo³ecznego. W du¿ej mierze zostaæ zrealizowane. Mo¿na te¿ mówiæ o pewnym uniwer-
odwo³uje siê do tradycyjnych, sprawdzonych rozwi¹zañ. salizmie jego dzia³añ- Bové staje w obronie tradycyjnych war-
Odrzuca natomiast te mechanizmy, które okaza³y siê toœci, takich, które s¹, czy te¿ powinny byæ, wa¿ne nie tylko 
wadliwe, które prowadz¹ do pog³êbiania siê przepaœci dla ludu, ale dla ka¿dego cz³owieka (sprawiedliwoœæ, 

uczciwoœæ, moralnoœæ, wolnoœæ decydowania o w³asnym miêdzy bogatymi a biednymi, s¹ Ÿród³em rosn¹cej 
4)¿yciu, poszanowanie wolnoœci i godnoœci innych) . niesprawiedliwoœci spo³ecznej, konfliktów oraz degeneracji 

Pojawia siê jednak u mnie pewien wewnêtrzny opór cz³owieka.

globalizacja

Tutaj tylko rowery u¿ywane, m.in. Amsterdam, 

Kettler, Batavus, Sparta, Sprick, Schauff, Peugeot, 

Europa, Herkules, Ragazzi… Rowery u¿ywane dla 

kobiet i mê¿czyzn, studentów, biznesmenów, dzieci 

i m³odzie¿y, starych i m³odych  dla wszystkich 

kochaj¹cych rowery z "klimatem". Zajmujemy siê 

sprzeda¿¹ rowerów miejskich, holendrów, 

szosowych i trekingowych.

Jeœli jesteœ z Poznania lub tylko przeje¿d¿asz przez 

to miasto, mo¿esz siê z nami spotkaæ i obejrzeæ 

wehiku³y w naszej STAJNI, 

Która mieœci siê na 

  ul. Asnyka 3 na Je¿ycach 

(200 m od Ronda Kaponiera, 

500 m od Dworca G³ównego PKP). 

Prosimy jednak o wczeœniejsze 

umówienie siê telefoniczne, poniewa¿ nie 

jesteœmy tam codziennie: 

Lech 601 472 640; rbapr@poczta.onet.pl
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