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W

tym numerze kontynuujemy spoglądanie za siebie
i do przodu, namyślając się nad ostatnimi sześcioma latami
Globalnego Dialogu i wahnięciu od buzujących ruchów
społecznych, takich jak Indignados, Occupy, Arabska Wiosna
itd., ku ruchom prawicowym, które doprowadziły do utworzenia autorytarnych
rządów w Egipcie, Turcji, Polsce, Węgrzech, na Filipinach, w Argentynie i Brazylii.
Źródeł tego globalnego trendu możemy dopatrywać się w wichurze global
nego kapitalizmu, która poniewiera państwa narodowe, podkopuje autonomię
rządów i dyskredytuje oficjalną politykę wyborczą, prowadząc do zarówno lewicowych, jak i prawicowych rządów populistycznych – choć coraz częściej do tych
drugich.
Trafnym wydało nam się rozpoczęcie tego numeru od wywiadu z Anthonym
Giddensem, teoretykiem i publicystą opisującym, jak sam to określił,
Juggernautę globalizacji. W masce polityka, jako członek Izby Lordów, kontynuuje głoszenie idei, którymi zajmował się jako socjolog – takich, jak zmiana
klimatu i skutki ery cyfrowej.
Ciemną stronę globalizacji znajdujemy w losie Syrizy, ruchu, który niemal
zwalił Unię Europejską na kolana, ale w końcu, po zwrocie we władzy,
sprowadził Grecję do parteru. Publikujemy pięć artykułów na temat konsekwencji polityki oszczędnościowej narzuconej Grecji przez Unię Europejską,
która przyniosła niesamowitą biedę, ale też. przyniosła niezliczone bogactwa
dla klasy uprzywilejowanej.
W Ameryce Łacińskiej w reakcji na co najmniej dekadę rządów socjaldemokracji – tak zwanej różowej fali – jeden kraj po drugim poddaje się
w obliczu prawicowego zwrotu. Mamy trzy artykuły na temat fali zmian
poprzez pryzmat walki o aborcję. Nowatorskie protesty doprowadziły do walk
z państwem w Argentynie, Meksyku i Peru. Szczególnie ciekawa jest walka
o użycie pospolitego leku do zapobiegania albo przerywania ciąży.
Dalej mamy trzy oceny losu nauk społecznych w świecie arabskim. Dyskusję
zaczął pierwszy raport o stanie dyscypliny autorstwa Mohammeda Bamyeha.
Zbiór tekstów o arabskich naukach społecznych rozpoczyna podsumowanie
tego raportu napisane przez jego autora. Seteney Shami w swoim tekście
podkreśla ważność zmieniającej się infrastruktury nauk społecznych. Idriss
Jebari stawia krytyczne pytania o konsekwencje Arabskiej Wiosny i jej końca,
stawiając tezę, że Arabska Wiosna w dalszym ciągu daje naukom społecznym
witalność i nowe kierunki działania.
Publikujemy fragment wywiadu ze znanym socjologiem Georgem Ritzerem,
który przeprowadził Labinot Kunushevci, młody i energiczny socjolog
z Kosowa. Edward Tiriakin daje nam migawki z przeszłości, opisując swoje
wspomnienia z Kongresów ISA, począwszy od 1974 roku. Numer zamyka
powitanie od zespołu japońskiego autorstwa Satomi Yamamoto, która
inspiruje swoich studentów do gorliwego zaangażowania w tłumaczenie.
W związku z tym chciałbym również z wielką radością ogłosić inaugurację
siedemnastego języka, w którym ukazuje się Globalny Dialog – bengalskiego,
którego wydawanie organizuje zespół entuzjastycznych socjologów z Dhaki
w Bangladeszu pod przywództwem Habibula Khondkera.
> Globalny Dialog jest dostepny w 16 językach na stronie ISA

> Propozycje tekstów proszę przesyłać na adres
burawoy@berkeley.edu

GD TOM 6 / # 4 / GRUDZIEŃ 2016

Anthony Giddens, znamienity brytyjski socjolog i teoretyk, obecnie polityk w Izbie Loród,
opisuje wyzwania stojące przez naukowcem
w polityce.
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> Socjologia, polityka
i władza
Wywiad z Anthonym Giddensem
Anthony Giddens był jedną z kluczowych figur
doradzającej się brytyjskiej socjologii w latach 70.
wydając pionierskie książki na temat teorii społecznej,
w których reinterpretował klasyków na potrzeby nowoczesności. Giddens analizował problem
sprawczości w ustrukturyzowanym świecie, związki
między procesami i siłami mikro a makro oraz
związek globalizacji i życia codziennego. W ostatnim
czasie zainteresował się konsekwencjami cyfrowej rewolucji oraz zagrożeniem ludzkiej egzystencji poprzez
zmiany klimatyczne. Jest autorem ponad trzydziestu
książek, byłym dyrektorem a obecnie emerytowanym
profesorem London School of Economics, a od 2004
roku członkiem Izby Lordów. W niniejszym wywia
dzie rozmawiamy o miejscu socjologii w polityce.
Anthony Giddens.

PK: Pańskie prace obejmują szeroki zakres tematów: teoria
strukturacji, materializm historyczny, późna nowoczesność
i globalizacja, przemiany życia prywatnego i seksualności,
trzecia droga, zmiany klimatyczne, przyszłość Unii Europej
skiej, a ostatnio zaczął Pan także dawać wykłady na temat
rewolucji cyfrowej. Czy uważa Pan, że jest jakiś motyw,
który powtarza się we wszystkich obszary pańskich badań?
AG: Moim ogólnym celem jest spojrzenie na naturę
nowoczesności, na pojawienie się i rozprzestrzenienie
na całym świecie porządku przemysłowego. Jak na razie
jest to zdecydowanie najbardziej rewolucyjny i transformatywny okres w historii. Dla mnie historia jest ze swojej
natury nieciągła: nie ma takiego jej ewolucyjnego modelu,
który by działał. Zawsze istnieją ludzie w określonych
warunkach, wykonujący czynności w określonych kontek
stach środowiskowych, społecznych i geograficznych,
które warunkują to co robi człowiek, ale na który on
także odpowiada, przekształcając je na rozmaite sposoby.
Nie podzielam durkheimowskiej wizji nauk społecznych,
w której wydajemy się być raczej pasywnymi agentami
niż świadomymi istnieniami. Erving Goffman – moim
zdaniem prawdopodobnie największy socjolog wszech
czasów – podkreślał wysublimowaną naturę tego co ludzie
robią w życiu codziennym niekoniecznie wiedząc, że to
w ogóle robią. Moją ambicją stało się połączenie tej perspektywy z procesami makrostrukturalnymi. Niełatwo to
osiągnąć, ale jest to dla mnie kluczowe: duża część socjologii
z dawnych lat sprawia wrażenie, jakbyśmy myśleli o sobie

Peter Kolarz ukończył doktorat z socjologii na Uniwersytecie w Essex (Wielka Brytania). Jest doradcą
w kwestiach badania polityk publicznych w Techno
polis Group i autorem kilku badań i ewaluacji polityk publicznych, między innymi dla brytyjskich
ministerstw i Komisji Europejskiej. Jego książka
„Giddens i polityka – poza trzecią drogę: utopijny
realizm w później nowoczesności” (Giddens and
Politics Beyond the Third Way: Utopian Realism
in the Late Modern Age) ukazała się w 2016 roku
w wydawnictwie Palgrave Macmillan. Wywiad został
przeprowadzony w Izbie Lordów (Wielka Brytania), 8
czerwca 2016 roku.

niczym o zabawkach w rękach większych społecznych sił
i celów. Chciałem odsłonić subtelność powiązań między
tymi rzeczami. To zawsze był jeden z powodów mojego
zainteresowania przemianami komunikacji. Przemiany
codzienności i tożsamości są tak samo ważne jak wielkoskalowe systemy i problemy, z którymi się borykamy.
PK: Zatem gdyby miał Pan wybrać ze swojego dorobku
jeden element najważniejszy dla osób będących adwo
katami zmiany społecznej i politycznej, co by Pan wybrał?
AG: Byłaby to właśnie ta formuła, o której opowiadałem:
subtelna interakcja pomiędzy tym, jak ludzie kształtują
swoje życie, będąc jednocześnie wytworami większych
struktur, których są częścią. Tu leży prawda w polityce
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i innych obszarach. Polityka dobrych intencji nigdy nie
wystarczy i często może przynieść skutki odwrotne od
zamier zonych.
PK: W mojej nowej książce ,,Giddens i polityka – poza
trzecią drogę” podkreślam Pana koncepcję utopijnego
realizmu. Czy nadal podpisałby się Pan pod tym wątkiem?
AG: Utopijny realizm to koncepcja, z której nadal korzystam. Szerszym problemem jest połączenie utopijnego
realizmu z Realpolitik – na pierwszy rzut oka nie do pogo
dzenia. Polityka pozbawiona ideałów straciłaby swój
punkt odniesienia. Niezależni od sytuacji, w której akurat
się znajdujemy, musimy wyobrażać sobie alternatywne
rzeczywistość w ramach innego status quo. Jednocześnie,
ideały same w sobie są puste. Wątek utopijnego realizmu
wydaje mi si użytecznym sposobem na uwrażliwienie nas
na rolę idei (wykraczania poza tu i teraz) i udowadniania,
że mają one wpływ na rzeczywistość. To urważliwiające
narzędzia, pozwalające nam na myślenie o polityce
i świecie. W demokratycznym systemie politycznym partia,
która stawia sobie za cel wyłącznie wygraną w wyborach,
nie wygrałaby żadnych wyborów. Nie wygrałaby także ta
posiadająca wzniosłe ideały, ale nie potrafiąca odnieść ich
do sedna ludzkich problemów i aspiracji. Bardzo trudno
pogodzić te wymiary, o czym wszyscy wiemy.
PK: Z perspektywy Pana prac politologicznych z lat 90. na
temat globalizacji i trzeciej drogi, jak oceniłby Pan dzisiej
szy krajobraz polityki i polityk publicznych? Czy zostało
cokolwiek z tamtej debaty, co uznałby Pan za ważne dzisiaj
i z czym nadal sobie nie radzimy?
AG: Dziś niewiele osób pamięta, że w tamtym czasie wątek
globalizacji – rozumianej jako wzrastająca współzależność
jednostek, organizacji i państw z całego świata – był
stosunkową nowinką, zwłaszcza w kontekście polityki.
Próby nakłonienia przewódców, aby potraktowali go
poważnie, były początkowo trudne. Zazwyczaj patrzyli na
mnie po prostu tępym wzrokiem. I nagle z dnia na dzień
wszystko się zmieniło. Nie można było ich powstrzymać
od mówienia o tym – a mówili często w dość prymityw
ny sposób. Na nieszczęście, większość polityków a także
badaczy społecznych używała tego terminu przede wszystkim (lub wyłącznie) w odniesieniu do rozprzestrzeniania
się globalnych rynków. W tamtych czasach, podobnie jak
teraz, niezwykły postęp rewolucji cyfrowej sprawił, że siłą
napędową globalizacji stała się przede wszystkim komunikacja, zwłaszcza elektroniczna.
Używałem terminu ,,trzecia droga” z pewną niechęcią.
Dla mnie nie oznaczał on tworzenia pozycji politycznej
,,pomiędzy” lewicą a prawicą, swoistej drogi środka. Tym
bardziej nie widziałem tego jako wersji neoliberalizmu,
wiary w nieskończoną mądrość nieskrępowanych rynków.
Jak pisałem w mojej książce Trzecia Droga: odnowa socjaldemokracji w 1998 roku, „regulacja rynków finansowych
jest najbardziej palącą kwestią globalnej ekonomii”. Byłem
wtedy i jestem nadal wyznawcą kluczowej roli aktywnie
działającego rządu, którego jednak nie należy utożsamiać
po prostu z państwem, ale i z szeregiem różnych innych
aktorów. Wierzyłem i nadal wierzę w rozwojowe mechanizmy globalnego zarządzania, choć stanowi to niemałe
wyzwanie.

Kluczową kwestią były dla mnie nierówności i każdy kto
zada sobie trud zajrzenia do tego, co pisałem, bez problemu
to dostrzeże. Dziś temat ten stał się jeszcze ważniejszy
z powodu ekstremalnych nierówności, które napompowały
szczyt piramidy bogactwa i pogrążyły politykę zwiększenia
produktywności, a co za tym idzie wzrost płac dla wielu
osób na niskich stanowiskach. Książka Thomasa Piketty’ego
Kapitał w XXI wieku odniosła światowy sukces, ponieważ
dostarczyła nie tylko mocnego wyjaśnienia strukturalnych przyczyn, które doprowadziły do tych rażących dysproporcji, lecz także zaproponowała strategie ich poten
cjalnej redukcji.
Ale oczywiście polityka to sprawa krajowa, a świat jest
globalny. Jest to wciąż kluczowa kwestia: wciąż zmagamy się
z problemem jak pogodzić polityki narodowe z nieubłagalnie
globalną rzeczywistością. Dylemat ten tworzy dobry klimat
dla populizmu – tym bardziej, że wszyscy wiedzą, że politycy
krajowi nie posiadają w rzeczywistości takiej władzy, którą
muszą udawać, że mają.
PK: Czy widzi Pan jakiś sposób na przełamanie tego impasu
między politykami narodowymi a globalnymi przemianami
nierówności?
AG: Tak, musi być jakiś i w mojej książce o Europie2
mówię o potrzebie skoordynowanego ataku na problem
rajów podatkowych i o poszukiwaniu sposobu na odwrócenie deindustrializacji zachodnich gospodarek: o odtwa
rzaniu przemysłu, choć w zupełnie innej formie niż ten
z przeszłości. To pokrywa się z kwestią rewolucji cyfrowej.
Ponieważ pieniądz jest cyfrowy, może bezustannie krążyć
dookoła świata – to jeden z czynników ułatwiających istnienie rajów podatkowych. Jednak z tego samego powodu,
trudniej jest ukryć olbrzymi wir korupcyjnych pieniędzy jak
to bywało w przeszłości. Myślę, że globalna opinia publiczna
zwróciła się mocne przeciwko przekonaniu niektórych, że
można po prostu ukryć ogromne bogactwo wyprowadzając
je na poziom globalny i uniknąć zainteresowania nim.
Jak na razie efektywne (nie mówiąc o demokratycznym)
globalne zarządzanie to mrzonka, ale mamy szereg agencji,
grup krajów i międzynarodowych organizacji usiłujących
współpracować ze sobą w zmaganiach z globalnymi problemami. Ciekawie będzie zobaczyć efekty ustaleń na paryskim
szczycie klimatycznym: czy obietnice te okażą się puste czy
nie? Na razie nie wiemy, ale są one z pewnością radykalnie
odmienne od wszystkiego, na co dotąd wyrażano zgodę
na piśmie. Już teraz można zobaczyć jak silnie ustalenia
te wpływają na pozycję przemysłu paliwowego, którego
akcje zaczęły spadać. Nareszcie jest szansa na prawdziwe
globalną rewolucję energii niskoemisyjnej, ale fundamentalnym pozostaje pytanie: jak szybko się to wydarzy? Jest
taki znany cytat z Marksa: „wszystko co stałe, rozpływa
się w powietrzu”. Być może ta reguła znów się sprawdzi,
zobaczymy. Nowa fala globalizacji nakręcana jest przez
tempo, zakres i niesamowitą szybkość, z jaką postępuje
cyfrowa rewolucja.
PK: To częsty wątek w Pana pracach: globalizacja jako
kurczenie się czasu i przestrzeni wynikające z postępu tech
nologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz związane
z nim możliwości i ryzyka. Myśli Pan, że można sterować
tym rozwojem – czy też, jak sam Pan to ujął, „ujeżdżać
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byka globalizacji”1 – w możliwie konstruktywny sposób, czy
może raczej powinniśmy wzruszyć ramionami i poczekać
i zobaczyć co się stanie?
Pod względem oddziaływania internet jest fenomenem dotychczas niespotykanym. Jest prawdziwie globalny ponad
wszystko co przewidywaliśmy. Za pomocą globalnej sieci
łączy prywatne sprawy pojedynczych podmiotów. Ale to
tylko jeden z elementów cyfrowej rewolucji: pozostałe to
superkomputery i robotyka. Zacząłem postrzegać superkomputery jako ogniwo spajające pozostałe etapy rozwoju.
Smartfon znajdujący się w twojej kieszeni jest potężniejszy
od superkomputera sprzed kilku dekad. Ta ogromna moc
obliczeniowa jest dostępna na równi dla przeciętnego
użytkownika, jak i dla organizacji, przedsiębiorstw, czy państw.
Zmiana ta transformuje niemal wymiar społeczeństwa.
Żyjemy w świecie, w którym prawie wszystko jest widzialne dla każdego, ponieważ smartfony rozprzestrzeniły się
nawet w najbiedniejszych społecznościach świata. Wielu
migrantów opuszczając zagrożone tereny w poszukiwa
niu azylu, używa smartfony i GPS-y, aby znaleźć drogę. To
migracja XXI wieku – na tej samej zasadzie jak Państwo
Islamskie, które łączy średniowieczne techniki przemocy
z maestrią technologii, jest terroryzmem XXI wieku.
Wielu ludzi wskazuje, że cyfrowa rewolucja tworzy podzie
lony świat, ale większość innowacji została zapoczątkowana
właśnie przez interwencje państwowe, często o podłożu
quasi-militarnym. Internet wydaje się być ulotny, ale
ma swój fizyczny wymiar w postaci podmorskich kabli
i satelitów, które w ostatecznym rozrachunku są przecież
produkowane na zamówienie państw i władz państwowych.
W przeciwieństwie do wielu osób, nie uważam więc, że
renesans geopolityki jest taki znowu zaskakujący. Wielkie
korporacje i wszechobecna reklama także go napędzają.
Powstaje nowe środowisko i wiele z odczuwanych przez nas
zmian nie jest już zapośredniczone przez procesy polityczne,
lecz przez władzę – czy to państwową, czy korporacyjną. Nikt
nie głosował na świat, w którym pornografia jest powszechnie dostępna i darmowa. To może być groźne lub nie – nie
potrafimy tego stwierdzić, ponieważ wszystko to jest dla nas
zupełnie nowe.
PK: Porozmawiajmy zatem o bieżącej polityce: czy widzi
Pan jakąś konstruktywną dyskusję na temat przyszłości
lewicy?
AG: Musimy spróbować stworzyć nową wersję centrolewicy, która socjologicznie będzie wywodzić się ze
zmian w tworzywie globalnego społeczeństwo i codziennego życia, o których wcześniej wspominałem. Debata
nad trzecią drogą wyrosła z analizy wielkich przemian
transformujących óawcześnie nasze życia i dziś musimy
przejść przez podobny proces. Musimy mieć oko na wielkie
zmiany w świecie, widzieć co można z nich politycznie
uzyskać, dostrzegać, jak wpisują się one w ramy polityki
narodowej i transnarodowej. To, co wydarzyło się z Partią
Pracy wraz z dojściem do władzy Jeremy’ego Corbyna
jest dla mnie hybrydą: zaangażowana, młoda, cyfrowa

generacja przyjmuje idee pochodzące w części z odległej
przeszłości.
My na lewicy musimy iść naprzód, ku przyszłości. Jesteśmy
daleko za tak zwaną „debatą trzeciej drogi” i pilnie potrzebujemy nowych idei. Jednocześnie sprzeciwiam się myśli,
że wszystko po prostu się sfragmentaryzowało. Myślę, że
to nieprawda. Nadal zajmujemy się polityką, tymi wielkimi
pytaniami: jak stworzyć bardziej egalitarne społeczeństwo
w świecie globalnych korporacji, jak możemy odzyskać
zasoby nieuczciwie przetrzymywane w rajach podatko
wych? Władza polityczna nadal się liczy. Współpraca między
narodami i wynikające z niej demokratyczne polityki poszcze
gólnych na rodów, czy Unii Europejskiej, nadal się liczą.
PK: To prowadzi mnie do ostatniego pytania. Z większym
powodzeniem niż pozostali przeniósł się Pan z akademii
do formalnej polityki. Chciałbym usłyszeć Pana pogląd na
obecność socjologa w polityce. Czy w związku z tym ma
Pan jakieś rady dla badaczy społecznych, którzy chcieliby,
aby ich praca wpływała na sferę polityki?
AG: Cóż, jestem w polityce, ale nie pochodzę z polityki. Byłem
akademikiem i nim pozostałem. Najlepszym środowiskiem
jest dla mnie uniwersytet, bo tam czuję się jak w domu.
Poza tym, jak starałem się podkreślić, zarówno idee, jak
i przyziemne badania liczą się bardzo w sferze polityki.
Jednym z głównych problemów naukowca zaangażowanego
w politykę jest to, że możesz stracić kontakt z obydwoma
kręgami. Zdaniem naukowców, mając taką pozycję,
zdradzasz swoją obiektywność, a zdaniem polityków jesteś
kimś kto nie ma pojęcia o wymaganiach codziennego politycznego życia. Możesz więc łatwo utknąć pomiędzy dwoma
światami.
Świat akademicki i polityka bardzo się od siebie różnią
i niewielu ludzi stara się łączyć je bezpośrednio. Think-tanki
odgrywają ważna rolę mediującą pomiędzy uczelniami
a polityką. Z jednej strony opierają się na badaniach robio
nych na uniwersytetach. Z drugiej, zajmują się translacją
badań naukowych na praktyczne program polityczne i mają
silniejsze związki z mediami niż większość naukowców. Najlepsze z takich organizacji są w stałym kontakcie z rządem lub
z większym spektrum politycznych aktorów. Nie mówię, że
to jedyna droga, ale kiedy zdecydowałem w latach 90., aby
wejść bardziej bezpośrednio w politykę, dotarłem do Instytutu Badań nad Politykami Publicznymi (Institute for Public
Policy Research, IPPR) – dwóch znajomych naukowców
już z nimi współpracowało. Stamtąd mogłem już rozwijać
kontakty z szerszą siecią osób ze sfery polityki. IPPR i szersza
sieć jego współpracowników miała dobre kontakty z innymi
krajami, nie wyłączając USA. Mimo tego nie zostałem nigdy
formalnie czyimś doradcą politycznym i nadal postrzegam
siebie przede wszystkim jako naukowca.
Wszelką korespondencję do Anthony’ego Giddensa proszę kierować na
adres <Ax.Giddens@lse.ac.uk> zaś do Petera Kolarza na
<kolarz.peter@gmail.com>
Giddens, A. (2014) Turbulent and Mighty Continent (Drugie wydanie).
Cambridge: Polity.
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> Grecja: historia

geopolityki
i bankructwa
Vassilis K. Fouskas, University of East London, Wielka Brytania

Historię Grecji lepiej niż rzut dyskiem symbolizuje upadłość. Ilustracja: Arbu.

U

tworzone w 1830 roku
na południowym krańcu
Półwyspu Bałkańskiego,
obejmujące Peloponez,
tereny południowej Rumelii1, wyspę
Eubeę i archipelag Cyklady państwo
greckie było raczej wynikiem geopolitycznego przypadku w imperialnym
świecie niż rozwoju ekonomicznego
krajowej burżuazji przemysłowej.
Zamiast odzwierciedlać narodoworewolucyjne procesy prowadzone
przez kapitał przemysłowy przeciwko feudalnym sposobom produkcji
– jak to było w przypadku pruskich
junkrów czy we włoskim Piemoncie – ograniczone państwo greckie
było postrzegane przez zachodnie
siły imperialne jako geopolityczna
konieczność, część planu mającego na
celu powstrzymanie ekspansji terytorialnej Rosji i Egiptu we wschodniej
części Morza Śródziemnego. Czynniki
geopolityczne były kluczowe dla
powstania greckiego państwa – dziś
kwestie geopolityczne są niezwykle
ważne by zrozumieć historyczne
źródła greckiego kryzysu zadłużenia.
Od powstania nowoczesnego państwa
greckiego jego strategiczne położenie
geograficzne było wykorzystywane
przez Zachód – nie dla dobra grec
kiego społeczeństwa, lecz dla własnej
korzyści.
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> Dziewiętnastowieczne
związki z globalnym kapitałem

niej i Bliskiego Wschodu zostały na
nowo zarysowane.

W celu przeprowadzenia wojny
o niepodległość przeciw Turkom,
greckie elity pożyczyły duże kwoty
z Zachodu. W 1820 roku Grecja
otrzymała dwie pożyczki w wysokości
800 tysięcy i 2 milionów funtów brytyjskich. Prymitywny grecki aparat
państwowy przeżył swoją pierwszą
upadłość w latach 1824–25, kiedy nie
mógł obsługiwać kredytów otrzyma
nych od Francji i Anglii. W latach
1832–33 zakontraktowano pożyczkę
w wysokości 60 milionów (w złotych
frankach), po czym zużyto ją całkowicie
na wydatki regencji i utrzymanie armii.
Ten kredyt doprowadził do kolejnego
greckiego bankructwa w 1843 roku.

Anektując
terytoria
wraz
z zamieszkującymi je ludźmi – spośród
których nie wszyscy byli pochodzenia greckiego – w pierwszych dwóch
dekadach XX wieku pod liberalno-nacjonalistycznym
kierownictwem Elefteriosa Wenizelosa Grecja
doświadczyła znaczącej przemysłowej
aktywności. Sponsorowany przez Brytyjczyków Wenizelos przeprowadził
przegraną wojnę zastępczą przeciw
ko kemalistyczno-nacjonalistycznym
siłom w Azji Mniejszej. Następstwa
były katastrofalne zarówno dla Grecji,
jak i dla współczesnej Turcji. Chociaż
do Grecji napłynęło około 1,4 miliona
chrześcijańskich uchodźców, to po raz
pierwszy w swojej historii osiągnęła
jednorodność etniczną. Tymczasem
Turcja, utraciwszy swoje najbardziej
przedsiębiorcze klasy handlarzy, oparła
się mocno na sterowane państwowo
autorytarnej formie rozwoju gos
podarczego, a jednocześnie nie
osiągnęła etnicznej lub religijnej
homogeniczności.

Między 1827 i 1877–78 rokiem
Grecja była wykluczona z zachodnich
rynków finansowych. W ciągu tych
pięciu dekad i później rządy uciekały
się (raczej bezskutecznie) do zaciągania
kredytów wewnętrznych, jednocześnie
wspierając projekty inwestycyjne
bogatych Greków z diaspory, których
kapitał handlowy, wraz z finansami żydowskich i ormiańskich klas
kupieckich, był istotny w Imperium
Osmańskim. Przy niskim poziomie
rozwoju przemysłowego, a nie mogąc
uzyskać korzyści skali ze względu na
swoje niewielkie rozmiary, Grecja
cechowała się zacofaną gospodarką
i głęboką zależnością systemu politycznego przez cały XIX wiek. W roku
1893 Grecja ogłosiła po raz kolejny
upadłość.
Jednak pomimo swoich zruj
nowanych finansów i niewysublimowanego sektora bankowego
i przemysłowego, Grecja zawsze
była postrzegana przez mocarstwa
zachodnie przez pryzmat własnych
imperialnych interesów geopolitycznych. Wycofanie się imperiów
austro-węgierskiego i osmańskiego
otworzyło nowe przestrzenie dla
Rosji
i
zachodnioeuropejskiego
imperializmu, gdzie przewodziły już
nowe podmioty, takie jak Niemcy
i Włochy. Chrześcijańskie bałkańskie
mikro-państwa dawały Zachodowi
wspaniałe możliwości, zapewniając
zastępstwo w trwających wojnach
z Turkami osmańskimi. Pod koniec
pierwszej wojny światowej Turcy
zostali wypchnięci poza Europę,
a granice Bałkanów, Europy Wschod-

Nie mając solidnej bazy ekonomicznej i będąc pod rządami elit politycznych ściśle związanych z impe
rialnymi interesami, Grecja nie mogła
wykorzystać swoich geostrategicznych
możliwości. Tak więc jej położenie
geograficzne zamiast stanowić główny
atut, stało się ciągłym obciążeniem.
Przełożyło się to bezpośrednio na
problem zbilansowania płatności,
co w połączeniu ze ciągłymi
wewnętrznymi pożyczkami potrzebnymi do finansowania klientelistycznej
i skorumpowanej machiny państwowej
stale produkowało niemożliwe do
spłacenia długi.
> Kryzys finansowy 1929 roku
i jego następstwa
W następstwie globalnego kryzysu
finansowego 1929 roku, w 1932
roku Grecja po raz czwarty ogłosiła
bankructwo. Następnie dyktator
Joanis Metaksas prowadził politykę
uprzemysławiania
zastępującego
import, znacząco poprawiając bilans
płatniczy kraju. Ponadto, przekazanie imperialnej palmy pierwszeństwa
nowemu globalnemu hegemonowi,
Stanom Zjednoczonym, i okoliczności
zimnej wojny przyniosły zyski: znacze
nie geopolityczne zagwarantowało

Grecji masowy napływ amerykańskiego
kapitału i kredytów, jednocześnie
marginalizując krajowe siły komunistycznej lewicy w czasie swoistego
„złotego wieku kapitalizmu”.
Jednak w dalszym ciągu Grecja
pozostawała peryferyjna i głęboko
uzależniona. Charakterystyczne jest, że
w 1960 roku, kiedy gubernator Banku
Grecji, Ksenofon Zolotas, udał się do
ambasadora USA w Atenach, aby prosić
o pożyczkę, odpowiedzią ambasadora
było wskazanie konfliktu geopolitycznego. Jak stwierdził, jeśli Grecja chce
pożyczkę, to musi zaakceptować
potajemnie negocjowany wśród
potęg NATO plan dla Cypru autors
twa Deana Achesona, proponujący
podział wyspy między Grecją a Turcją,
a tym samym pozbycie się arcybiskupa Makariosa – ówczesnego lidera
Cypru i jednego z założycieli Ruchu
Państw Niezaangażowanych. Zatem
kwestia geopolityczna i problem
długu były rozpatrywane jako prosta
wymiana. Znaczenie Cypru dla NATO
i Zachodu było na tyle duże, że
Stany Zjednoczone sprowokowały za
pośrednictwem CIA powstanie dykta
tury wojskowej w Grecji. Demokracja
została przywrócona dopiero w 1974
roku, kiedy podzielono Cypr.
Od 1950 roku do połowy lat 70.
Grecji nie udało się dogonić głównych
państw Zachodu. Jednak przez cały ten
okres – w przeciwieństwie do skoncentrowanej na popycie Keynesowskiej
polityki Zachodu – Grecja prowadziła
politykę, którą później zaczęto nazywać
neoliberalną. Jej rozwój gospodar
czy był oparty na podaży i podejściu
pro-monetarystycznym, co wynikało
głównie z polityki zimnej wojny. Mimo,
że pro-sowiecka komunistyczna lewica
została pokonana w czasie wojny
domowej (1944–49), to wciąż cieszyła
się szerokim poparciem, w efekcie
czego rząd konserwatywny obawiał
się wszelkich prób otwarcia polityki na
społeczeństwo obywatelskie. Kwestia
zarówno udziału w życiu politycznym,
jak i polityki gospodarczej kierującej
się popytem pozostawały zablokowane do 1974 roku.
Jednak po 1974 roku kolejne greckie
rządy – najpierw pod wodzą prawicowego Konstandinosa Karamanlisa
(1974–81), a później socjalistycznego
Andreasa G. Papandreu (1981–89
i 1993–96) – nastawiły politykę na
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Grecka gospodarka w ruinie.

kierowanie się popytem, uzupełniając
machinę państwową swoim politycznopartyjnym personelem, nacjonalizując
wiodące prywatne przedsiębiorstwa
i finansując, zwłaszcza w 1980 roku,
grecki system państwa opiekuńczego
poprzez
pozbawione
skrupułów
zadłużanie (zarówno zewnętrznie,
jak i wewnętrznie), a nie za pomocą
systemu podatkowego. Nawet po
wejściu do Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (EWG) w roku 1981,
Grecja w dalszym ciągu prowadziła
politykę
popytu,
podczas
gdy
większość krajów Zachodu coraz
goręcej
popierało
neoliberalną
globalizację.
Raz po raz uwidaczniały się względy
geopolityczne: Grecja została przyjęta
do EWG pięć lat przed Portugalią
i Hiszpanią w ramach strategii mającej
na celu ustabilizowanie południowej
flanki NATO, akurat w momencie,
gdy stałe inwestycje kapitałowe
USA w Grecji zaczynały się kończyć.
W latach 80. kapitał niemiecki i francuski coraz bardziej dominował grecką
gospodarkę, pchając kraj w kierunku
przyjęcia neoliberalizmu, dzięki czemu
mogli oni korzystać z Grecji niczym
z bazy wypadowej do rozprzestrze-

niania usług finansowych na całych
Bałkanach.
> Pogarszająca się sytuacja
ekonomiczna w strefie euro
W ciągu następnych dwóch dekad,
a zwłaszcza po wejściu państwa do
strefy euro w 2001 roku, pozycja
konkurencyjna Grecji gwałtownie
się pogorszyła. Tradycyjnie dochodowe przemysły, takich jak tekstylia,
znikały. Usługi finansowe i bankowe
zdominowały gospodarkę Grecji,
rozprzestrzeniając się na Bałkanach
i na Bliskim Wschodzie. Aktywa
publiczne zostały sprywatyzowane
jedne po drugich. Uzależnienie kraju
od zewnętrznych i wewnętrznych
pożyczek wzrosło do tego stopnia,
że biorąc pod uwagę na otwarcie
zasobów publicznych na obcy kapitału
i utrata suwerenności monetarnej,
można się zastanawiać, czy termin
„uzależnienie” adekwatnie opisuje
globalną pozycję ekonomiczną kraju.
Kiedy do strefy euro dotarł globalny
kryzys finansowy, Grecja ucierpiała
najbardziej – w końcu była i jest
najsłabszym ogniwem finansowego
łańcucha neo-imperialnej akumulacji kapitału. Dwadzieścia lat neoli
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beralnej finansjeryzacji, a następnie
ostrych środków oszczędnościowych
i
pakietów
pomocowych,
nie
rozwiązało żadnego z historycznych
problemów gospodarczych Grecji:
zacofania
przemysłowego,
złego
stanu instytucjonalnego, ogromnych
deficytów na rachunkach obrotów
bieżących i wysokiego zadłużenia
do PKB, czy ogromnych deficytów
budżetowych i problemów fiskalnych.
Potrzeba solidnej inwestycji publicznej, próby zbudowania nowych
sektorów przemysłowych i rolnych na
podstawie niszowej produkcji, takich
jak energia słoneczna i „zielonego”
wzrostu. Jednocześnie w ramach
niezależnej
polityki
zagranicznej
można skorzystać z pozycji geostrategicznej kraju i pełnić pokojową funkcję
w obszarze burzliwych Bałkanów i na
Bliskim Wschodzie. Jeśli nie może się
to wydarzyć w ramach strefy euro
w jej obecnym kształcie, to problem
ma strefa euro, a nie Grecja.
Korespondencję do Vassilisa Fouskasa proszę
kierować na adres <v.fouskas@uel.ac.uk>.
Rumelia – kraina historyczna na Bałkanach, europejska część Imperium Osmańskiego – przyp.
tłum.
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> Narzucona przez rząd
polityka oszczędnościowa
w Grecji
Maria Markantonatou, Uniwersytet Egejski, Grecja
Zbieracz sprząta swoje ubrania tuż przed
witryną sklepu w centrum Aten.
Petros Giannakouris/AP Photo.
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trefa euro, od kiedy tylko powstała, podążała
za propozycjami inspirowanymi postacią wiel
kiego liberalnego ekonomisty, Friedricha Hayeka,
zwłaszcza jeśli chodzi o rozdzielenie polityki
monetarnej i fiskalnej od polityki krajowej, a zatem od
procesów demokratycznych i demokratycznej kontroli. Ten
projekt realizowano za pośrednictwem rzekomo niezależnego
banku centralnego i ram instytucjonalnych, które wymagają
od zróżnicowanych gospodarek posłuszeństwa wobec zasad
twardej waluty – nawet jeśli, jak w przypadku ery standardu
złota – te reguły nie funkcjonują na korzyść wszystkich państw
w takim samym stopniu. Orientacja prorynkowa strefy euro
stała się bardziej oczywista od początku globalnego kryzysu
finansowego. Nawet jeśli niektóre siły polityczne w ramach
projektu integracji europejskiej działały na rzecz zabezpieczeń
socjalnych, to od 2010 roku sposób zarządzania kryzysem,
w szczególności w odniesieniu do Grecji, sygnalizował porażkę
wizji „Europy socjalnej”.
Od 2010 roku w Grecji wprowadzony został twardy libe
ralizm gospodarczy, co rozpoczęło się od odcięcia kraju od
rynków międzynarodowych. Przez ostatnie sześć lat rządy
o różnej orientacji politycznej (socjaldemokratyczne, prawicowe, lewicowe, technokratyczne, tymczasowe oraz koalicje)
naprędce wprowadzały dziesiątki nowych przepisów i regulacji

w ramach tak zwanych „protokołów ustaleń”, serii porozumień
między Grecją a jej międzynarodowymi kredytodawcami. By
Grecja mogła mieć dostęp do kredytów i żeby mogła dokonywać
opłat oraz obsługiwać długi, rząd wprowadził program cięć
budżetowych oraz szereg ustaw przyjaznych przedsiębiorcom,
prywatyzacji i dalszemu ograniczaniu greckiego państwa
opiekuńczego – już i tak poważnie skurczonego w stosunku do
połowy lat 90.
Począwszy od Pierwszego Memorandum aż po obecne
Trzecie Memorandum, dyscyplina fiskalna stała się nową
doktryną. Ostrzeżenia, naciski i bardziej lub mniej otwarty terroryzm psychologiczny ze strony kredytodawców odnoszący się
do skutków potencjalnego „Grexitu” (tj. wyjścia Grecji z Unii
Europejskiej) przeważały pomimo zintensyfikowanego oporu,
w ramach którego doszło do setek demonstracji, protestów
i strajków okupacyjnych. Powstało też wiele nowych ruchów
społecznych oraz partii politycznych sprzeciwiających się
umowom oszczędnościowym.
W rezultacie polityki oszczędności od 2010 roku produkt
krajowy brutto w Grecji spadł o ponad 27%, jest to spadek
porównywalny z sytuacją Stanów Zjednoczonych w latach
30. Standard życia pogorszył się gwałtownie, spadek płac
i obniżki emerytur były na poziomie 20-50%, przy jedno
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czesnym wprowadzaniu kolejnych kryzysowych podatków.
Znaczny odsetek Greków osunął się w biedę. Rząd obniżył
gwałtownie wydatki w sektorze publicznym, tysiące osób
zostało zwolnionych, a rekrutacje na nowe stanowiska uległy
zamrożeniu. W tym samym czasie w ramach specjalnych,
szybkich procedur postanowiono, że rząd sprywatyzuje wiele
z pozostałego majątku publicznego. Organizacje publiczne –
od przedsiębiorstw państwowych po szkoły, szpitale, a nawet
przytułki – zostały zamknięte albo połączone przy minimalnym
namyśle. Pozostałe instytucje były przeludnione, a więc nie
były w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne, co
doprowadziło do głębokiej degradacji usług publicznych, w tym
służby zdrowia, szkolnictwa i opieki społecznej.
Z powodu ogromnego wzrostu bezrobocia – z 9% w 2006
roku do 27% w 2014 – klasy pracujące w Grecji nie widzą już
perspektyw lepszej przyszłości. Jest jasne, że gospodarka nie
podniesie się szybko. Podczas gdy ponad połowa młodych
jest bezrobotna, a warunki pracy są coraz bardziej niepewne,
kolejne roczniki wchodzące na rynek pracy napotykają poważne
problemy. Rodziny mają coraz mniejsze możliwości utrzymywania dzieci i osób starszych w związku z obniżkami pensji
i emerytur. Podważa to grecki model rodziny i szczątkowe
państwo opiekuńcze, które i tak nigdy nie było tak rozwinięte,
jak w północnej Europie. Mimo że model skoncentrowany na
rodzinie jest czasem uznawany za przejaw niedorozwiniętego
kapitalizmu – to pogląd, który jest odwzorowany w „modernizacyjnych” reformach w Memorandach UE – nie ma obecnie
żadnego dowodu na to, że Grecja przemieszcza się w kierunku
jakiegokolwiek państwa opiekuńczego. Kredytodawcy, przez
traktowanie greckiego modelu zorientowanego na rodzinę
oraz szczątkowego państwa opiekuńczego jako wymagających
„reformy”, nalegali na deregulację i przesunięcie ku modelowi
rynkowemu. Doprowadziło to do sytuacji, w której obecnie
ochrona socjalna jest dostępna wyłącznie dla tych, którzy mogą
sobie na nią pozwolić.
Ta deregulacja nie była wynikiem żadnego dialogu między
aktorami społecznymi ani konsensusu społecznego. Decyzje
krajowe i ponadpaństwowe były podejmowane w sposób
nieprzejrzysty za pośrednictwem „procedur uruchamianych
w nagłych wypadkach” – reprezentując zarówno priorytety
kredytodawców, jak i elit krajowych – splątały się w czasie
kryzysu, rozmywając granice między odpowiednimi zadaniami
i zobowiązaniami krajowych i międzynarodowych aktorów politycznych. Greccy wyborcy zostali wykluczeni z decyzji politycznych, a konferencje Eurogrupy oraz Rady ds. Gospodarczych
i Finansowych zastąpiły kompetencje parlamentu. Narzucenie
„technokratycznego rządu” w 2011 roku z międzynarodowym
bankierem na stanowisku premiera, było punktem kulminacyjnym tego procesu. W tym samym czasie narzędzia demokraty
czne zostały określone jako nieudolne, a referenda przez cały
czas trwania kryzysu były albo odwoływane, albo traktowane
jako niewiążące.
Idea Karla Polanyi’ego mówiąca, że rozdzielenie gospodarki
i społeczeństwa jest charakterystyczne dla liberalizmu rynko
wego, nie jest obecnie nigdzie tak możliwa do obserwowania,
jak w Grecji. Owo rozdzielenie tworzy formę liberalizacji, która
jest wspierana przez interwencję państwową. Jak wyjaśniał
Polanyi, system rynkowy był zawsze produktem zaplanowanej
interwencji państwa, co nie stanowi wcale sprzeczności terminologicznej. Wzór ten widoczny jest w protokołach ustaleń,

które tworzą być może najszerszą i najbardziej szczegółowo
zaplanowaną interwencję polityczną w historii Unii Europejskiej.
W interpretacji dziewiętnastowiecznego kapitalizmu,
którą proponował Polanyi, liberałowie oskarżali konkretne grupy społeczne o wywołanie kryzysu lub niedobre
działanie samoregulującego się rynku. Podobnie jest w przypadku współczesnej Grecji, w ramach dominującej narracji
społeczeństwo to jest obwiniane za zaistniałą sytuację, w której
znalazło się państwo: pracujący cieszyli się zbyt wysokimi
wynagrodzeniami, pracownicy publiczni byli zbyt liczni, pomoc
społeczna zbyt hojna, a własność publiczna zbyt powszechna. Tak więc środki oszczędnościowe były prezentowane
jako zasadna kara, zaprojektowana by skończyć tę rozrzutność
i pomóc rynkowi wyzdrowieć.
Kryzys zarządzania w Grecji jest po części strategią instytucjonalizacji polityki oszczędności przez kraje strefy euro.
Jednym z instrumentów był Pakt Fiskalny, który potencjalnie
daje władzom niewywodzącym się z systemów politycznych
w Europie zwiększoną kontrolę nad budżetami państw. Ale
kryzys ukazał także strukturalne niedoskonałości i kruchość Unii
Walutowej. Gdy gospodarki strefy euro ulegały przesterowaniu na bardziej konkurencyjny neomerkantylizm, siły skrajnej
prawicy i neofaszystowskie zwiększały swój elektorat. Optymizm
odnośnie europejskiej integracji stopniowo ustępował politycznym apelom o więcej suwerenności narodowej i państwowej
– koncepcjom, które zaledwie kilka lat temu określono jako
przebrzmiałe. Propozycje obozu „bardziej europejskiego”
i wzywającego do „większej integracji politycznej” teraz brzmią
jako czysto retoryczne. Elity strefy euro są bardziej zatroskane
wzmacnianiem gospodarczego liberalizmu i sprzeciwiają się
zarówno osłabieniu polityki cięć oraz dyscypliny fiskalnej dla
krajów, które biorą udział w programach strukturalnego dostosowania, jak też zwiększaniu środków na tworzenie miejsc pracy
i inwestycji publiczne, nie mówiąc już o umorzeniu długów.
Karząca polityka oszczędności, opatrzona sankcjami konstytucyjnymi dyscyplina fiskalna oraz neoliberalny wewnątrzeuropejski kolonializm pogorszyły warunki świata pracy
i spowodowały dalszą prekaryzację, pogłębiając społeczną
deregulację i polityczną niestabilność w Grecji i innych
rejonach. O ile nie powstaną przekonujące plany, które będą
proponowały drogę inną niż cięcia, nierówności między gospo
darkami krajowymi oraz różnice klasowe będą się pogłębiać,
wzmacniając wśród zwykłych obywateli różnych krajów
poczucie, że kluczowe decyzje podejmowane są gdzieś indziej,
przez jakieś bezosobowe elity międzynarodowe. W takim
klimacie zarówno eurosceptycyzm, żądania antyglobalizacyjne oraz konflikty o rozwiązanie strefy euro będą przyciągały
coraz szerszą publiczność. Pytanie o to, jaką formę polityczną
i argumenty przyjmą społeczne żądania oraz jakie siły będą je
najgłośniej artykułowały, pozostaje otwarte. Czy ci walczący
o demokratyzację oraz sprzeciw wobec neoliberalizmu będą
dominowali? Albo czy europejska skrajna prawica będzie
mogła promować głębszy zwrot ku nacjonalizmowi? Jak dotąd
wahadło „podwójnego ruchu” Polanyi’ego sugerowało, że
siły rynkowe i ich polityczna reprezentacja wyłoniły się jako
zwycięskie, pozostawiając demokrację zranioną i szkicując
mroczne scenariusze przyszłości.
Korespondencję do Marii Markantonatou proszę kierować na adres:
<mmarkant@soc.aegean.gr>.
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> Syriza

od subwersji
do pragmatyzmu
John Milios, Państwowy Uniwersytet Techniczny, Ateny, Grecja

12

Wiec Syrizy w Atenach.

S

yriza została założona w 2004 roku jako w miarę
luźna koalicja, w której skład wchodziło ponad
dziesięć różnych lewicowych prądów i grup poli
tycznych. Jej założenie było wynikiem procesu,
który rozpoczął się w roku 2000, kiedy większość grup politycznych, które później uformowały Syrizę współistniały
w ramach greckiego i europejskiego ruchu alterglobalistycznego. W roku 2001 kilka tysięcy greckich lewicowców
brało udział w proteście podczas szczytu Grupy G8, była to
bodaj największa antyglobalistyczna demonstracja euro
pejska, jaka miała kiedykolwiek miejsce, wielu jej uczes
tników należało do organizacji politycznych, które później
utworzyły Syrizę, koalicję, która wyłoniła się jako aserty-
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wny lewicowy biegun na politycznej scenie parlamentu
greckiego.

stwierdzał, że w 70% środki zapisane w Memorandum
będą dla Grecji korzystne, nie był przypadkowy.

Jeśli chodzi o korzenie historyczne, Syriza wypływa
z czterech głównych tradycji: komunistycznej (naznaczonej
przez napięcia między byłymi pro-sowieckimi i Euro-komunistycznymi grupami), pozaparlamentarnej lewicy (naznaczonej przez swoje własne napięcia, głównie między trockis
tami, maoistami i radykalnymi Euro-komunistami), ruchu
alterglobalistycznego ze wczesnych lat dwutysięcznych
oraz greckich tradycji socjaldemokratycznych o nastawieniu reformatorskim, zwłaszcza po kluczowych wyborach
2012 roku, kiedy grecka partia socjaldemokratyczna
(Panhelleński Ruch Socjalistyczny – PASOK) rozpadła się.
Poparcie dla Syrizy w wyborach wzrosło z 4,6% w 2009
do 13,8% w 2012. Od kiedy reżim wojskowy zakończył się
w 1974 roku, PASOK był u władzy na zmianę z prawicową
partą Nea Demokratia, ale w styczniu 2015 roku poparcie
dla PASOK było na poziomie zaledwie 4,6%, podczas gdy
Syriza stała się partią rządzącą zyskując ponad 36% głosów.

Jednakże Syriza nie doszła do władzy z obietnicą wcielania
w życie 70% środków z Memorandum. Gdyby tak było, to
Syriza prawdopodobnie nie była na liście obecnych greckich
ugrupowań parlamentarnych, nie mówiąc już o tym, że nie
grałaby kluczowej roli. Wizja przedstawiona w wypowiedzi
Warufakisa przedefiniowała mandat społeczny Syrizy,
sprowadzając się w praktyce do przemeblowania aliansu
społecznego, który jak dotąd wspierał ten historyczny eks
peryment, jakim był lewicowy rząd w Grecji.

Syriza ewoluowała. Od 2012, kiedy została największą
partią opozycyjną, stopniowo przyjmowała linię
reformatorską, przesuwając się w kierunku „pragmatyzmu” i dokonując rozróżnienia między „Starą Syrizą
z 4%” a „Nową Syrizą z 27%” poparcia. W tym czasie
również wielu były członków partii PASOK dołączyło
do Syrizy. W wyborach do Parlamentu Europejskiego
w 2014 Syriza prowadziła z wynikiem 26,5% i wydawała się
gotowa do bycia głównym partnerem w tworzeniu rządu
w nadchodzących wyborach do parlamentu krajowego.
Wzywając członków partii do rozważenia „efektywności”
i „zapewnienia naszego zwycięstwa w wyborach”, wielu
liderów Syrizy zaczęło flirtować z centrolewicowymi politykami i małymi formacjami o podobnym nastawieniu.
Oficjalny język partii w mediach i sloganach, jak i dotychczasowe cele zaczęły się zmieniać. Hasło „O rząd lewicy”
było stopniowo zastępowane przez samookreślenie „Rząd
dla ocalenia narodowego”, natomiast hasło „Redystrybu
cja władzy, bogactwa i dochodów na korzyść pracujących”
zostało zastąpione przez „Produktywna rekonstrukcja
kraju”. Propozycje programowe – łącznie z demokratyczną
kontrolą społeczeństwa i gospodarki przez obywateli, rozwój samorządnych, spółdzielczych instytucji
i nierynkowej ekonomii społecznej – zostały odsunięte na
dalszy plan.
Program wyborczy Syrizy obejmował obietnicę
skończenia polityki oszczędności i zawarcie umowy z kredytodawcami by finansować grecki sektor publiczny, jednak
kilka tygodni po wyborach obietnice te ustąpiły negocjacjom o złagodzenie Memorandum oraz wstępnemu porozumieniu podpisanemu przez ministra finansów Warufakisa w lutym 2015. Warufakis nigdy nie był członkiem Syrizy
ani sympatykiem żadnego nurtu lewicowego. Niedługo
po powołaniu go na to stanowisko ministra zdystansował
się publicznie od propozycji programowych Syrizy. Opisał
kryzys jako obarczający winą wszystkie klasy społeczne
w równy sposób oraz wezwał do modelu gospodarczego
opartego na zwiększonym eksporcie i sprzeciwił się podnoszeniu pensji jako podmywaniu konkurencyjności. Tak
więc często powtarzany cytat z jego wypowiedzi, w której

Umowa z lutego 2015 roku nie pozostawiła złudzeń,
że grecki rząd negocjuje w obrębie europejskiej neolibe
ralnej polityki cięć, a jego żądania są listkiem figowym
ledwie zakrywającym ukrywane kompromisy. Listkiem tym
był z jednej strony umiarkowany program „zakończenia
kryzysu humanitarnego” (przez wprowadzenie subsydiów
na energię elektryczną oraz kartek żywnościowych dla
osób znajdujących się w skrajnej biedzie itp.), a z drugiej
strony odrzucenie bezpośredniej nominalnej redukcji
wynagrodzeń i emerytur, zachowując istniejące dyrektywy dotyczące zwolnień masowych i niskiej stopy podatku
VAT dla niektórych podstawowych dóbr konsumpcyjnych.
Rząd porzucił tym samym swój program przedwyborczy,
zamiast niego dążąc do porozumienia, które pozostawiłoby
neoliberalne instytucje i ramy gospodarcze Grecji nienaruszonymi. Wszystko to robiono, by uniknąć dalszych
cięć względem niskich i średnich dochodów.
Niemniej, kredytodawcy nigdy nie zaakceptowali tej
propozycji i zamiast niej przedstawili plan dalszego finan
sowania Grecji za pomocą jeszcze głębszej neoliberalnej
polityki, w której zawierały się dalsze cięcia płac i emerytur
(„Plan Junckera”). W ciągu dalszych pięciu miesięcy nego
cjacji rząd nie otrzymał żadnej z obiecywanych transz od
kredytodawców, mimo że Grecja wciąż spłacała swoje
zobowiązania kredytowe wobec Europejskiego Banku
Centralnego (ECB) oraz Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW), aż do ostatecznego wyczerpania wszystkich środków publicznych, a także opóźnienia
zwrotu pożyczki do MFW pod koniec czerwca 2015 roku,
kiedy w budżecie praktycznie zabrakło pieniędzy. Premier
Grecji A. Tsiparas zwołał wówczas referendum w sprawie
„Planu Junckera”. W oczekiwaniu na głosowanie Grecy
musieli ograniczyć wypłaty z banków („wakacje bankowe”
i „kontrola przepływu kapitału”), a EBC nie chciał pożyczać
bankom dodatkowej gotówki, podczas gdy zaniepokojeni
wierzyciele wycofali swoje oszczędności.
Kampania referendalna ukazała społeczne i klasowe
podziały niewidoczne od lat. Dwie „Grecje” starły się ze
sobą: ubodzy, pracownicy, bezrobotni oraz wielu drobnych
przedsiębiorców domagało się głosu na „Nie”, a klasy
wyższe agitowały za powiedzeniem „Tak”. Gdy banki były
zamknięte, propaganda mediów masowych biła na alarm
podkreślając, że odrzucenie Memorandum może mieć
katastrofalne skutki. Również przedsiębiorcy przekonywali
pracowników do głosowania na „Tak”. Jednak blisko dwóch
na każdych trzech Greków (61,3%) powiedziało przy urnie
„Nie.” Koniec końców rząd wspólnie z konserwatywną
opozycją zamienił w Parlamencie „Nie” na „Tak”. W lipcu
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Alexis Tsipras, niegdyś ulubieniec europejskiej
lewicy sprzeciwiającej się polityce cięć.

2015 roku, Syriza podpisała nowe Memorandum, które było
w gruncie rzeczy kopią opisywanego jako szantaż „Planu
Junckera”, a porażka w starciu Grecji z kredytodawcami
i dogmatycznymi elitami europejskimi stała się faktem.
Taka interpretacja zgadza się z głosami z wewnątrz Syrizy,
które każą patrzeć na kolejne Memoranda albo jako na
pomyłkę gospodarczą, która nie będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu lub jako atak „obcych interesów” na
Grecję. Tak więc ostateczna kapitulacja Syrizy jest przedstawiona – używając terminu niektórych członków partii
- jako „heroiczny upadek w nierównej walce”, który może
zostać odwrócony w przyszłości dzięki rozważnym środkom
rządowym, takim jak wysiłki na rzecz zwalczania korupcji
czy modernizacja struktur państwowych. Jednak polityka
cięć nie jest jedynie „fałszywą polityką”, ale strategią
klasową przedkładania interesów kapitału nad interesami
pracowników, bezrobotnych, emerytów i innych grup defa
woryzowanych ekonomicznie. Polityka ta oferuje mniej
praw dla pracowników, ogranicza ochronę socjalną, obniża
i uelastycznia płace, a głosy partnerów społecznych pomija.
Poza pewnymi ograniczeniami, podporządkowanie
wszystkich aspektów życia społecznego nieskrępowanym
rynkom może powodować ryzyko polityczne dla neolibe
ralnego establishmentu, ponieważ może wywoływać niekontrolowane wybuchy protestów społecznych. To polityczne ryzyko było silną bronią greckiej klasy pracującej,
więc Syriza starała się ograniczyć politykę cięć. Niemniej

broń ta opiera się na założeniu, że Syriza musi trzymać się
swojego programu i zachować swoje priorytety, stawiając
ludzi przed zyskami.
Jednak strategia ta została porzucona po zwycięskich
wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, kiedy
Syriza zwróciła się ku ścieżce reformatorsko-neoliberalnej
wierząc, że zapewni ona „wzrost i stabilizację”. Źródło tej
zmiany znajdowało się nie tylko w nowych wyzwań, które
stanęły przed Syrizą, gdy stała się partią rządzącą, ale także
w tradycji politycznej greckiej poststalinowskiej lewicy.
Jej patriotyczny reformizm cechował się governmentalizmem - założeniem, że utworzenie lewicowego rządu jest
właściwym i wystarczającym warunkiem do zmian polity
cznych -- oraz ekonomizmem czyli założeniem mówiącym,
że ewolucja społeczna następuje w wyniku rozwoju sił wytwórczych prowadzących nieuchronnie do przemian stosunków produkcji.
Podpisując nowe Memorandum, Syriza zgodziła się na
wyczyszczenie greckich instytucji oraz ram „sztywności”
rynku pracy – które były odzwierciedleniem wcześniejszych
zwycięstw robotniczych. Syriza utrzymała dominującą
pozycję na greckiej scenie politycznej lecz dziś postrzegana
jest już raczej jako partia socjaldemokratycznego mainstreamu, niż jako ruch społeczny radykalnej lewicy.
Korespondnecję do Johna Miliosa proszę kierować na adres:
<john.milios@gmail.com>.
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> Wygrani
i przegrani
greckiego kryzysu finansowego
Spyros Sakellaropoulos, Uniwersytet Panteion, Grecja

Wykres pokazuje wzrost poziomu ubóstwa
oraz nierówności dochodowych od początku
kryzysu w Grecji.
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N

a początku 2010 roku
premier rządu greckiego
George
Papandreu
ogłosił, że stan finansów
publicznych jest tak słaby, że państwo
nie ma szans na uzyskanie pożyczki na
globalnych rynkach, a w konsekwencji
nie może już utrzymywać swojego
długu publicznego.
W przeciwieństwie do dominujących
wyobrażeń, problemy Grecji nie
wynikają ani z nadprzeciętnych zarobków greckich pracowników, ani nie
są prostą konsekwencją rozrzutności
państwowej. Zarobki w Grecji wynoszą
jedynie około 83% średniego pozio
mu zarobków w UE15 (tzn. państw
członkowskich Unii Europejskiej przed
jej rozrostem w 2004 roku), natomiast
PKB per capita jest przeciętne dla tego
bloku państw. Grecki kryzys finansowy
wynika raczej ze strategii przyjętej

przez narodową klasę rządzącą oraz
tego, w jaki sposób zintegrowana
ona została z międzynarodowym
podziałem
pracy,
szczególnie
w kontekście przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej w 1981 roku oraz do
Europejskiej Unii Monetarnej w 2002.
Niezdolność greckiego kapitalizmu
do konkurowania w ramach reguł
wprowadzonych przez wspólną walutę
doprowadziła do spadku PKB, a w konsekwencji do wzrostu stosunku długu
publicznego do PKB.
W każdym razie na początku 2010
roku w nadziei na możliwość spłaty
pożyczek francuskim i niemieckim
bankom, które posiadały większość
greckich obligacji – a także w celu
uniknięcia bankructwa, które mogłoby
spowodować przeniesienie problemów Grecji na poziom ogólnoeuropejski – zdecydowano, że Grec-

ja uzyska pożyczkę z Unii Europejskiej,
Europejskiego Banku Centralnego oraz
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Jednakże zanim mogła pożyczyć
pieniądze, Grecja musiała wpierw
przyjąć
środki
oszczędnościowe.
Pomiędzy 2010 a 2016 rokiem
wdrożono
trzy
porozumienia
o współpracy gospodarczej, program średnioterminowy oraz osiem
pakietów specjalnych. Wdrożone
rozwiązania zawierały między innymi cięcia w pensjach państwowych
urzędników, obniżkę emerytur, płacy
minimalnej (z 751 do 586 euro dla
większości pracowników, oraz do 490
euro dla pracowników poniżej 25 roku
życia), podwyżkę podatku VAT z 19 do
24%, rozbudowane opodatkowanie
nieruchomości, nowe elastyczne formy
zatrudnienia, wysokie cięcia w zatrud-
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nieniu w sektorze publicznym, wzrost
podatku regresywnego oraz wiele innych.
Jak skuteczna była tego typu polityka? Na początku dług publiczny
(powód, dla którego wszystkie te
środki zostały wprowadzone) wzrósł,
zarówno w wymiarze absolutnym,
jak i relatywnym. Z 300 mld euro
pod koniec 2009 roku dług Grecji
wzrósł do 314,4 mld pod koniec 2015;
a w związku z tym, że ekonomia Grecji
skurczyła się w tym czasie, dług publiczny jako procent PKB poszybował
z 126.7% do 179%. Jednocześnie bezrobocie wzrosło z 9% w 2009 roku do
23,5% w maju 2016 roku, podczas gdy
PKB spadło z 237 mld euro w 2009 do
179 mld w 2015 roku.
Wszystkie te wskaźniki ukazują
porażkę zastosowanych środków.
Jeżeli przyjrzymy się bliżej temu problemowi widzimy, że przyjęta polityka stworzyła podział na wygranych
i przegranych. Po stronie przegranej
odnajdujemy klasy pracujące (pracownicy najemni oraz mali i średni
przedsiębiorcy). Warto zaznaczyć, iż
jedynie 15% bezrobotnych w dniu
dzisiejszym dostaje zasiłek; przed kryzysem podobne świadczenia mogło
otrzymywać 40% osób bezrobotnych.
Wzrosła liczba osób niemogących
pozwolić sobie na zaspokojenie podstawowych potrzeb (z 11% do 20%).
Aktualnie ponad milion Greków
żyje w gospodarstwach domowych,
w których żadna z osób nie ma pracy,
bądź gdzie pracę taką podejmują przez
okres krótszy niż 3 miesiące w ciągu
roku. 50% emerytów i rencistów otrzymuje świadczenie poniżej 500 euro
miesięcznie. Między rokiem 2009
a 2015 poziom ubóstwa narodowego
wzrósł z 27,6 do 35,7%.
Nawet te osoby, którym udało
się zachować miejsca pracy, straciły
na zarobkach. Udział płacy w PKB
spadł z 64 do 54%, w wyniku czego
zarabiający stracili jedną trzecią swojej siły nabywczej. Przeciętna siła na-

bywcza spadła z 84%, czyli wartości
średniej dla UE15, do 65%. Pomiędzy
2008 a 2015 rokiem wyemigrowało
427 tys. Greków, większość z nich
z wykształceniem wyższym. Z 849 289
przedsiębiorstw aktywnych w Grecji
w 2008 roku, w 2014 aktywnych było
692 286. Ponadto zaczęły narastać
nierówności: stosunek dochodów naj
bogatszych 20% obywateli do najbiedniejszych 20% wzrósł z 5,6 do 6,6.
Spadek jakości życia jest również
widoczny w greckich danych demograficznych. Wydatki zdrowotne spadły
o 25%. Pomiędzy 2011 a 2014 rokiem
(czyli ostatnim rokiem, dla którego są
dostępne dane), było mniej urodzeń,
niż zgonów. Śmiertelność noworodków wzrosła o 51%.
Lecz kim są zwycięzcy? Pośród
największych zwycięzców plasują się
banki zagraniczne, które na samym
początku kryzysu zajmowały większą
część greckiego długu. W czerwcu
2010 roku całościowy publiczny
i prywatny dług wobec banków zagra
nicznych wynosił 251,1 mld dolarów,
z czego 75,1% wobec Francuzów (83,1
mld dolarów), Niemców (65,4 mld
dolarów) i Amerykanów (36,2 mld
dolarów). Do grudnia 2010 roku suma
winna bankom zagranicznym została
obniżona o 42% do 145,7 mld dolarów
(56,7 mld dolarów wobec francuskich
banków, 34 mld dolarów do niemieckich banków, 7,3 mld dolarów wobec
amerykańskich banków).
Jeśli chodzi o zwycięzców wewnątrz
Grecji: w 2010 roku najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa w państwie
uzyskały zyski rzędu 2,2 mld euro; do
2014 roku suma ta wzrosła do 10.2 mld
euro. 300 firm o największej sprzedaży
(z wyłączeniem sektora finansowego) pomiędzy rokiem 2009 a 2014
zwiększyło swoje obroty z 53,6% ogółu
do 59,8%, a aktywa z 42,2% do 44%.
Niemniej ważny jest fakt, że w 2011
roku 445 ludzi w Grecji posiadało
majątki przekraczające wartość 30 mln
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euro, wynoszące w sumie niewiele
mniej niż 50 mld euro, około 24% PKB.
Do roku 2014 ta uprzywilejowana grupa nieznacznie się rozrosła: 565 osób
posiadało indywidualne majątki rzędu
70 mld euro, co w sumie stanowiło
równowartość 39,5% PKB w tamtym
roku. W 2014 roku w skład tej elitarnej
grupy wchodziło jedenastu greckich
miliarderów, posiadających łączny
majątek warty 18 mld euro, o dwóch
więcej niż w roku w 2013, kiedy miliarderów było dziewięciu z majątkiem
wartym 16 mld euro.
Sytuacja ta znajduje odzwierciedlenie we wzorcach stratyfikacji społecznej
w kraju. Według ostatnich sondaży,
współczesna grecka burżuazja wytwarza około 2,8% PKB (spadek z 3,2%
w 2009 roku); bogate warstwy wiejskie 0,6% (spadek z 0,7%); tradycyjne
drobnomieszczaństwo 7,0% (spadek
z 7,3%); nowe drobnomieszczaństwo
21,9% (spadek z 29,5%); średnie wars
twy wiejskie 1,2% (spadek z 1,9%);
uboga warstwa wiejska 7,3% (spadek
z 7,4%); oraz klasa pracująca 59,2%
(wzrost z 49,1%).
Jakiekolwiek nie byłyby powody
dla prowadzenia tego typu polityki, jej
konsekwencje niosą za sobą oczywiste
piętno społeczne. Wielkie banki zagra
niczne pod egidą międzynarodowych
instytucji finansowych i ich państw
macierzystych dbają jedynie o własne
interesy. Pomijając straty powiązane
z ekonomiczną likwidacją niektórych
sektorów, krajowa elita ekonomi
czna obrosła bogactwem i zwiększyła
swoje zyski poprzez zintensyfikowaną
eksploatację lokalnej klasy pracującej
oraz ograniczenie małych i średnich
przedsiębiorstw.
Korespondencję do Spyrosa Sakellaropoulosa
proszę kierować na adres
<sakellaropouloss@gmail.com>.
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> Finansowanie greckiego długu:

zbrodnia

państwowo-korporacyjna
Stratos Georgoulas, Uniwersytet Egejski, Grecja
Kto zyskuje na finansowaniu długu?
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M

iędzynarodowa społeczność akademicka
usiłuje ostatnio zdefiniować „zbrodnię
państwowo-korporacyjną” – to znaczy
nielegalne czy społecznie szkodliwe
działania tworzone poprzez interakcję politycznych instytucji zarządzania oraz ekonomicznych instytucji produkcji
i dystrybucji.
Z politycznego i badawczego punktu widzenia pojęcie
to odpowiada temu, co często jest nazywane „korupcją”,
lecz mamy tu do czynienia z dwiema ważnymi różnicami.
Po pierwsze, próba kryminalizacji tych działań ma na
celu ochronę praw człowieka i zapobieżenie krzywdom
społecznym, działania te pociągają za sobą dużo większą
utratę życia, szkody fizyczne i inne oraz utratę własności czy
pieniędzy niż bardziej powszechnie uznane przestępstwa
takie jak zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, kradzież, etc. Po
drugie, korzenie tej zbrodni są ściśle związane ze zwyczajnym
funkcjonowaniem społecznym i politycznym: współzależność
państwa i kapitału – zarówno poprzez bezpośrednie wymienianie publicznych pieniędzy na prywatne kontrakty lub
poprzez zapewnianie ułatwień i promowanie specyficznej
polityki – znajduje się w sercu naszego kapitalistycznego
społeczeństwa.

Ponadto te państwowo-korporacyjne zbrodnie często
dotyczą szerszego wymiaru. Tak więc „zbrodnie globalizacji” przyjmują interesujący wymiar, gdy ponadnarodowe
instytucje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy
i Bank Światowy wyrządzają realną społeczną krzywdę
całym populacjom. Odgórna polityka i programy ekonomiczne, zgodne z interesami potężnych krajów i firm
międzynarodowych, mają drastyczny wpływ na ludzkie
życie, głównie w ,,krajach rozwijających się”, gdy programy
takie jak ,,Spłata Długu” prowadzą do niestabilności politycznej, następnie do paternalistycznego czy klientelisty
cznego systemu zarządzania, który następnie pociąga za
sobą zorganizowaną przestępczość, korupcję, autorytaryzm,
państwowe represje, użycie tortur, a nawet możliwość ludobójstwa.
W Grecji, gdzie żyjemy w czasach wdrażania Polityki
Memorandum określonej przez porozumienia rządów
i ponadnarodowych organizacji, takich jak międzynarodowi
kredytodawcy, widzieliśmy łamanie praw człowieka
i powszechną krzywdę społeczną. Środki wdrożone jako
„programy finansowania długu” bezpośrednio wpłynęły
na warunki życia naruszając prawa człowieka, które Grecja
jest zobligowana przestrzegać, chronić i promować, zgodnie
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z prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym.
Drastyczne dostosowanie narzucone greckiej gospodarce
i społeczeństwu przyniosło gwałtowne pogorszenie stan
dardu życia i jest niezgodne ze sprawiedliwością społeczną,
spójnością społeczną, demokracją, czy prawami człowieka.
Jakie prawa człowieka zostały pogwałcone? Przytoczmy
kilka przykładów.
Prawo do pracy. Reformy rynku pracy narzucone przez
Memorandum poważnie naruszyły prawo do pracy
w Grecji, powodując ciężką zapaść instytucjonalną.
Niszcząc długotrwałe umowy zbiorowe i arbitraż pracy
wskrzesiły indywidualne umowy o pracę jako podstawowy
wyznacznik warunków zatrudnienia. Sukcesywne cięcia
płac i podwyżki podatków przyniosły masowe zwolnienia,
podkopały standardy pracy, zwiększyły niestabilność zatrudnienia i wykreowały powszechną prekarność, wypychając
kobiety i młodych pracowników na nadmiernie elastyczne
niskopłatne posady. Płaca minimalna została zmniejszona
do poziomu niższego od greckiej granicy ubóstwa.
Prawo do opieki zdrowotnej. Program Dostosowania Ekonomicznego z 2010 roku ograniczył publiczne wydatki na
opiekę zdrowotną do 6% PKB; program z 2012 wymagał
zmniejszenia kosztów działania szpitali o 8%. Szpitale
i apteki doświadczyły rozległych braków próbując zmniejszyć
wydatki na lekarstwa z 4,37 milliardów Euro do 2 milliardów
w 2014.
Prawo do edukacji. Szczególne środki przedsięwzięte
w Memorandum obcinają zatrudnienie nauczycieli, zmuszają
ich do przenoszenia się na podstawie planów mobilności,
zmniejszają wynagrodzenie nauczycielskie, łączą i zamykają
szkoły, zwiększają ilość uczniów w klasach i zwiększają
tygodniową liczbę godzin lekcyjnych. Stanowiska nauczycielskie pozostają nieobsadzone, a jednocześnie między 2008
i 2012 rokiem w sumie 1053 szkoły zostały zamknięte i 1933
połączone. Cięcia budżetowe sprawiły, że wiele szkół nie ma
ogrzewania.
Prawo do ubezpieczenia społecznego. Narzucone przez
Memorandum cięcia wydatków zmniejszyły świadczenia
społeczne, łącznie z emeryturami, zasiłkami dla bezrobotnych i zasiłkami rodzinnymi. Od 2010 emerytury zostały
zmniejszone o średnio 40%, spadając poniżej poziomu
ubóstwa dla 45% emerytów.
Prawo do mieszkania. Grecja zniosła mieszkalnictwo komunalne w 2012, jako ,,wstępne działanie” przed poświęceniem
dofinansowania czynszu dla 120 tysięcy gospodarstw
domowych i dodatków mieszkaniowych dla starszych.
Nowe prawa i regulacje zezwalają na procedurę gwałtownej
eksmisji, bez procesu sądowego. W 2014 ponad 500 tysięcy
ludzi w Grecji było bezdomnych lub żyło w niebezpiecznych
lub nieodpowiednich mieszkaniach
Prawo do samostanowienia. Masowa prywatyzacja
własności państwowej, prowadzona zwłaszcza na podstawie
procedury „szybkiej ścieżki”, łamie prawo konstytucyjne
i klauzule, które są gwarancją ludowej suwerenności,
własności i ochrony środowiska.
Prawo do sprawiedliwości. Środki narzucone przez
kredytodawców wymagają od Grecji reformy systemu
sądownictwa, łącznie z istotnym wzrostem opłat. Odwołanie

się do sądu stało się finansowo trudne dla obywateli –
zwłaszcza, gdy doświadczają drastycznych cięć pensji
i emerytur.
Prawo do wolności słowa. Od 2010 roku środki prawne
i administracyjne ograniczyły wolność słowa i zgromadzeń
– prawo do wolności słowa jest systematycznie i skutecz
nie podważane, a wolność zgromadzeń łamana. Władze
uniemożliwiły legalny protest przeciwko polityce Memorandum, zakazując zgromadzeń publicznych, represjonując
pokojowe demonstracje, dokonując wyprzedzających
aresztowań,
przesłuchując
nieletnich,
torturując
protestujących antyfaszystów – często we współpracy
z bojówkami proto-faszystowskiej partii Złoty Świt.
Dziś 23,1% populacji Grecji żyje poniżej granicy ubóstwa,
relatywna stopa ubóstwa prawie podwoiła się między rokiem
2009 i 2012, a blisko dwie trzecie społeczeństwa zbiedniało
z powodu polityki oszczędności. Poważna deprywacja materialna wzrosła z 11% w populacji w 2009 do 21,5% w 2014;
w 2013 ponad 34% dzieci było objętych ryzykiem ubóstwa lub
wykluczenia społecznego. Środki te dramatycznie powiększyły
nierówności, gdy najbiedniejsze 10% populacji traci aż 56,5%
dochodu.
W tym samym czasie, gdy greckie społeczeństwo doświadcza
masowego łamania praw człowieka i powszechnej krzywdy
społecznej, legislatywa tworzy „politykę przywilejów”, jeszcze
bardziej ułatwiając korupcję. Ta inicjatywa legislacyjna jest
wieloaspektowa i prowadzi do reżimów bezkarności kryminalnej, zarówno w formie prewencyjnego wykluczenia ścigania
szczególnych jednostek i grup – zwłaszcza w kontraktach
i koncesjach publicznych, takich jak w przypadku Siemensa,
programach zbrojeniowych i prywatyzacji – lub w formie
represyjnych interwencji legislacyjnych w już trwające sprawy
kryminalne, pociągając za sobą ograniczenie, zawieszenie lub
zakończenie toczących się postępowań. Jak na ironię, nawet
gdy kredytodawcy naciskali Grecję by rozprawiła się z unikaniem płacenia podatków, starali się znieść 26% podatek od
transakcji międzynarodowych.
Zbrodnie państwowo-korporacyjne wybiegają poza indywidualne działanie przestępcze czy dewiacyjne jako że stały
się nie wyjątkiem, lecz regułą, główną cechy epoki, w której
przeważa anomia – to znaczy gdy reprezentacja zbiorowa
i zbiorowa świadomość zostały osłabione. Taka zmowa
państwowo-korporacyjna to wyraz „ducha czasów” naszej
współczesnej epoki.
Stajemy przed palącym wyzwaniem: co możemy zrobić,
by zwalczyć niekontrolowaną przestępczość państwowokorporacyjną w czasie, gdy – bardzo podobnie jak w okresie
faszystowskim początków dwudziestego wieku – formalna
kontrola społeczna, nowoczesne instytucje i dyskurs naukowy
są zniekształcone przez dominujące struktury zarządzania,
produkcji i społeczeństwa obywatelskiego?
Jest dla nas ważne, abyśmy wciąż marzyli o lepszym świecie.
Zresztą, choć symbioza państwa i biznesu trwa już od dawna,
nigdy nie została w pełni zaakceptowana. Jest to dynamiczny
proces i jako naukowcy oraz obywatele powinniśmy go
ujawniać i kwestionować.
Korespondencję do Stratosa Georgoulasa proszę kierować na adres:
<s.georgoulas@soc.aegean.gr>.
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POLITYKA ABORCYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

> Ruch na rzecz prawa
do aborcji w Argentynie
w dobie dostępności Misoprostolu
Julia McReynolds-Pérez, Uniwersytet Wisconsin-La Crosse, USA

D

ebaty wokół aborcji w Ameryce Łacińskiej
wywołały trzęsienie ziemi. W jego epicentrum
znajduje się mała biała pigułka. Dostępność
Misoprostolu w tym regionie spowodowała
zmianę praktyk w zakresie wykonywania nielegalnej aborcji,
co pociągnęło za sobą dalekosiężne skutki. Rozwijane przez
aktywistów nowe strategie wzajemnej pomocy – obejmujące
m.in. współdziałanie feministek i pracowników służby zdrowia
– doprowadziły do przełomu w politycznych debatach wokół
aborcji, gdy aktywiści zaczęli dążyć do tego, aby aborcja była
bardziej dostępna i stała się bardziej widocznym problemem,
mimo silnego sprzeciwu wobec jej legalizacji.
Przez długie lata aborcja była nielegalna w całej Ameryce
Łacińskiej, najbardziej katolickim regionie na świecie, ale
jednocześnie jej wykonywanie było powszechną praktyką.
W Ameryce Łacińskiej zamożne kobiety mogły uzyskać po
cichu dostęp do bezpiecznej, kosztownej, nielegalnej aborcji
w prywatnych gabinetach odpowiednio do tego przeszkolonych lekarzy. Natomiast niezamożne kobiety ryzykowały
swoje życie zabiegami w podziemiu.

Organizacja Women on Waves umieściła na podstawie statuy Marii
Dziewicy banner ,,Twoja decyzja. Bezpieczna aborcja” i podaje numer
infolinii, gdzie można uzyskać poradę.

Ten dwoisty system nielegalnych aborcji pozostawiał
przeważnie problem jej wykonywania oraz kwestię jej
nielegalności poza zainteresowaniem opinii publicznej.
Jednak zmiany na polu wykonywania aborcji i stosowanej
wobec tego polityki zaczęły następować od początku lat
90. Misoprostol, syntetyczna prostaglandyna zatwierdzona
przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) na
leczenie choroby wrzodowej żołądka, była odtąd sprzedawana w Ameryce Łacińskiej. Misoprostol wywołuje również
skurcze macicy, przez co staje się potężnym narzędziem
mogącym służyć wykonywaniu nielegalnej aborcji.
W krajach, w których aborcja jest legalna, Misoprostol jest
zwykle przyjmowany wraz z innym lekiem, Mifepristonem,
służącym medycznej aborcji w pierwszym trymestrze ciąży.
Co ważne, Misoprostol, nawet przyjmowany na własną rękę
czy bez opieki lekarza, okazuje się znacznie bezpieczniej
szy niż starsze metody wykonywania aborcji w podziemiu,
podczas których często stosowano druciane wieszaki czy igły
dziewiarskie.
W latach 2012-2015 prowadziłam badania etnograficzne
w Argentynie, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak ta
nowa technologia farmaceutyczna zmienia politykę i praktyki
w zakresie aborcji. W Argentynie – a w rzeczywistości
w całej Ameryce Łacińskiej – względnie łatwa dostępność
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Misoprostol – szeroko rozpowszechniony
środek używany do przerywania ciąży.

Misoprostolu stworzyła szanse na innowacyjne strategie
aktywistyczne. Wiele grup aktywistów na rzecz prawa do
aborcji zostało zachęconych do działania przez kampanie
mające charakter ponadnarodowy. W 2001 r. dr Rebecca
Gomperts zapoczątkowała akcję ,,Kobiety na Falach”
(Women on Waves), wysyłając łódź wyposażoną w sprzęt
medyczny na międzynarodowe wody u wybrzeży krajów,
które zdelegalizowały aborcję, zapraszając kobiety do dokonania bezpiecznego zabiegu na pokładzie. Po tej kampanii
zainicjowała ona wciąż trwającą akcję ,,Kobiety w Sieci”
(Women in Web), w ramach której ludzie z całego świata
mogą zamówić pełen zestaw środków służących do aborcji;
organizacja wysyła nieoznakowane paczki bezpośrednio do
kobiet, które mieszkają w krajach, gdzie aborcja jest nielegalna. Prowadzona przez Gomperts organizacja prowadzi
również infolinie aborcyjne na całym świecie, tak aby kobiety
będące w potrzebie mogły zadzwonić po szczegółowe instrukcje, jak wywołać aborcję zażywając Misoprostol.
O ile przedsięwzięcia dr Gomperts, prowadzone w skali
ponadnarodowej, przyciągnęły międzynarodowe media,
mniejszym zainteresowaniem cieszą się strategie lokal
nych aktywistów, które pojawiły się w odpowiedzi na te
nowe możliwości. W Ameryce Łacińskiej młode aktywistki
feministyczne podejmują inicjatywy, aby dzięki Misoprostolowi bezpieczna aborcja stała się bardziej dostępna dla
niezamożnych kobiet: niektóre grupy dostarczają informacji,
inne zapewniają farmaceutyczne usługi aborcyjne a niektórzy
pracownicy służby zdrowia zaczęli występować w roli aktywistów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.
Lesbijki i Feministki na Rzecz Depenalizacji Aborcji (Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, LFDA)
stała się w ostatnich siedmiu latach jedną z wiodących grup
aktywistek i aktywistów w Argentynie. LFDA na początku
swojej działalności stworzyła sieć bezpiecznych infolinii aborcyjnych, otrzymując wsparcie ze strony ,,Kobiet
w Sieci”; obecnie zapewnia kobietom w całej Argentynie informacje na temat bezpiecznej aborcji. Ponadto, w 2013 r.
LFDA otworzyła kliniki zapewniające bezpośrednią pomoc
doradczą w zakresie aborcji w Buenos Aires, w których

aktywiści, posługując się prostym, niespecjalistycznym
językiem, udzielają pełnej informacji jak bezpiecznie
dokonać aborcji. Zakładają oni, że klienci samodzielnie
zdobędą Misoprostol albo w miejscowej aptece, albo na
czarnym rynku.
LFDA, tak jak inne grupy aktywistów zapewniające
podobne usługi, opisuje swoją pracę jako chronioną
prawami „wolności do informacji” i kierowaną imperatywem „redukcji szkód”, które przyświecają systemowi publi
cznej ochrony zdrowia. Powyższe twierdzenie opiera się na
fakcie, że dostarczają oni jedynie informacje, które można
w łatwy sposób uzyskać, korzystając z wielu innych źródeł;
aktywiści nie zapewniają pigułek, nie oferują usług medycz
nych, jedynie informacje. Twierdzenie o prawie do ,,redukcji
szkód” zapożycza język z programów publicznej ochrony
zdrowia, takich jak program wymiany igieł, domagający
się szerokiego zobowiązania społeczeństwa do zajęcia się
zagrożeniami dla zdrowia publicznego wynikającymi z niele
galnych działań.
Inni aktywiści posunęli się nawet o krok dalej. Od
około 2014 r. luźna koalicja lokalnych grup aktywistów
zapoczątkowała ogólnokrajowy ruch pod nazwą Socorristas en Red (Grupa Szybkiego Reagowania w Sieci). Ta sieć
internetowa zapewnia nie tylko informacje, lecz również
to, co określają oni jako acompañamiento (towarzyszenie);
dostarczają one Misoprostol albo pełny zestaw środków farmaceutycznych wywołujących aborcję (nabytych poprzez
ponadnarodowe powiązania aktywistów), jak i stałe
wsparcie w procesie aborcji domowej poprzez kontakt
komórkowy. Ze względu na to, że grupy te zapewniają środki
wywołujące aborcję, a nie jedynie informacje, większość
ich członków woli nie rzucać się w oczy. W Buenos Aires,
liberalnej stolicy, grupy mogą działać względnie otwarcie,
ale w bardziej konserwatywnych prowincjach aktywiści
muszą zdać się na dyskrecję swoich klientów, aby uniknąć
postępowania karnego.
Wreszcie niektórzy pracownicy służby zdrowia zaczęli
zmieniać argentyński system od środka, oferując często,
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jak to określają, „doradztwo przed- i poaborcyjne”.
Tak jak w przypadku aktywistów LFDA, w ramach tych
usług zapewniane są szczegółowe informacje dotyczące
wywoływania aborcji Misoprostolem. Omijają w ten sposób
problem legalności, pozostawiając kobietom zdobycie
Misoprostolu i przeprowadzenie aborcji w ich domach.
W nielicznych klinikach pracownicy-aktywiści cieszą się
wsparciem ze strony lokalnych przedstawicieli ministerstwa
zdrowia albo życzliwą obojętnością swoich bezpośrednich
przełożonych. Kilka klinik przeprowadza wszystkie aborcje,
bez względu na ich przyczynę, określając je jako „legalne
zakończenie ciąży wynikające z ram prawnych”, dowodząc,
że kontynuowanie niechcianej ciąży aż do porodu stanowi
zagrożenie dla zdrowia – tak więc wszystkie aborcje powinny
być uznawane za legalne w oparciu o przepis w kodeksie
karnym, który zezwala na aborcję, aby chronić zdrowie
kobiety. Swoim pacjentkom zapewniają bezpośrednie usługi
aborcyjne. Oprócz tych wypowiedzi o jawnych przypadkach
dokonywania aborcji, wielu pracowników służby zdrowia
powiedziało w wywiadach, że zapewniają oni doradztwo
w zakresie przyjmowania Misoprostolu za zamkniętymi
drzwiami a czasem wypisują recepty na ten lek, wzywając
jednocześnie kobiety do zachowania poufności.
Nie ma możliwości uzyskania dokładnego wyliczenia, ilu
lekarzy może być zaangażowanych w tego rodzaju ruch,
chociaż z pewnością stanowią oni mniejszość w zhierar
chizowanym zawodzie, który wciąż w znacznym stopniu
kontrolowany jest przez konserwatywną w kwestiach
społecznych sieć katolickich starych znajomych. Szersze
skutki tych działań aktywistów są oczywiste – szczególnie
dlatego, że grupy aktywistów zbierają od swoich klientów
dane demograficzne i medyczne, które są następnie publikowane. W ten sposób dążą oni do uczynienia problemu
zdrowia publicznego dotyczącego nielegalnej aborcji
bardziej widocznym. Udostępnione w Internecie raporty,
referaty wygłoszone na ogólnokrajowych konferencjach
pracowników służby zdrowia oraz kontrraporty, powołujące
się na Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), dzięki
działaniom, które określiłam mianem “feministycznej epidemiologii” sprawiły, że kwestia dokonywania aborcji stała się
znacznie bardziej widoczna niż była kiedyś.
Co ważne, aktywizm w Argentynie wokół dostępu do
środków wywołujących aborcję ujawnia porażkę państwa
dążącego do agresywnego regulowania prawa dotyczącego
aborcji, które pozostało w mocy prawnej, mimo zmiany
praktyk. Rzeczywiście, istniała niewielka wola polityczna
do aktywnego ścigania praktyki, która okazuje się powsze-

chna – zwłaszcza, że egzekwowanie prawa może wywołać
solidarność wobec bezsilnych młodych kobiet, które będą
postrzegane jako ofiary nadgorliwych organów policyjnych.
Według danych opracowanych przez aktywistów, dziesiątki
tysięcy kobiet otrzymały pomoc w zakończeniu ciąży bez
ryzyka dla ich zdrowia. Tymczasem szerszy ruch feministy
czny w Argentynie stale domaga się legalizacji aborcji na
życzenie.
Jednakże ostatnie zmiany polityczne w Argentynie
wywołały wśród aktywistów feministycznych nowe poczucie
niepewności. Pod koniec 2015 r. władzę objęła prawicowa partia polityczna, zastępując centrolewicowy rząd
prezydent Cristiny Fernández de Kirchner, który wydawał się
szczęśliwie przymykać oko na rozszerzanie dostępu do bezpiecznych zabiegów.
W ostatnim czasie międzynarodowe organizacje praw
człowieka potępiły decyzję Argentyny o ukaraniu młodej
kobiety za morderstwo w konserwatywnej północnej
prowincji Tucumán po tym, jak po poronieniu szukała
pomocy w miejscowym szpitalu. Ponieważ Misoprostol
jest powszechnie używany i po fakcie nie można dowieść,
że został on przyjęty, konserwatywni lekarze podejrzewają
zwykle, że każda pacjentka, u której wystąpiło poronienie,
zażyła ten środek. W tym przypadku, Belén (pseudonim
używany w mediach) została skazana na osiem lat więzienia.
Jest to rzeczywiście zatrważający wyrok – zwłaszcza, że nie
ma dowodu na to, że poronienie zostało wywołane sztucz
nie. Do początku 2016 r. spędziła już dwa lata w więzieniu
w oczekiwaniu na proces. Gdy ogłoszono długoletni wyrok,
ruchy na rzecz prawa do aborcji i ruchy feministyczne
wezwały do marszów w całej Argentynie, domagając się wypuszczenia Belén. W sierpniu 2016 r. Sąd Najwyższy w prowincji Tucumán, ulegając wzmagającym się naciskom, nakazał
wypuszczenie Belén do czasu zakończenia postępowania
odwoławczego.
Czy zmiany polityczne w Argentynie doprowadzą do ostrej
reakcji wymierzonej w ruch na rzecz prawa do aborcji, wraz
z prześladowaniem aktywistów – a także wiele kolejnych
przypadków, takich jak sprawa Belén? Chociaż nowy prawicowy zwrot jest z pewnością niepokojący, oczywiste jest,
że aktywiści nie zamierzają się wycofać, ani nie dadzą się
zastraszyć: po dwóch dekadach walk ich zmagania na stałe
zmieniły dynamikę polityczną wokół aborcji w Ameryce
Łacińskiej. A aktywiści liczą na to, że tego dżinna nie da się
z powrotem wcisnąć do butelki.
Korespondencję do Julii McReynolds-Pérez proszę kierować na adres
<julia.mcreynolds@gmail.com>.
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> Uchylanie praw
aborcyjnych w Meksyku
Susana Lerner, Kolegium Meksykańskie, Meksyk, Lucía Melgar, Meksykański Autonomiczny
Instytut Politechniczny, Meksyk, Agnès Guillaume, Instytut Badań nad Rozwojem, Francja

Meksykański ruch społeczny za legalizacją
aborcji.

W

2007 roku w meksy
kańskim Dystrykcie
Federalnym
(nie
dawno przemiano
wanym po prostu na „Meksyk”) zalegalizowano aborcję w pierwszych
dwunastu tygodniach ciąży. Było to
zwycięstwo dla społeczeństwa obywatelskiego, które od lat 90. walczyło
o przyznanie kobietom prawa do
wyboru. W pozostałych częściach kraju
obostrzenia związane z aborcją zostały
jednak wzmocnione.
Od 2008 roku w osiemnastu z trzydziestu jeden stanów
Meksyku przeprowadzono szereg
reform
prawnych
i
konstytu
cjonalnych „chroniących życie od
momentu poczęcia” – ostatnie z nich
w stanie Veracruz w lipcu 2016 roku. Co
sprowokowało te tzw. „reformy” i jakie
są ich konsekwencje?
Aby zrozumieć debaty i działania
głównych aktorów zaangażowanych
w meksykańską dyskusję o aborcji,
trzeba je osadzić w szerszym kontekście
polityk demograficznych kraju. Od
lat 70. rząd meksykański promował
programy planowania rodziny oraz
inne strukturalne inicjatywy, mające

22
na celu zmniejszenie dzietności: ofero
wano kobietom różne sposoby na kontrolowanie rozmiaru ich rodzin, a także
próbowano poprawić poziom życia,
zdrowia i samopoczucia większości
obywateli. Mimo sukcesów w redukcji
przyrostu naturalnego, brak szerszych
społecznych i ekonomicznych polityk
sprawił, że stan materialny większości
populacji nie poprawił się.
W latach 90. celem polityki na
szczeblu krajowym stało się znów
zdrowie rep
rodukcyjne, po tym jak
meksykański rząd przyjął Program
Działania
ogłoszony
podczas
Międzynarodowej Konferencji o Demografii i Rozwoju z 1994 roku. Umowa ta,
podpisana w Kairze, głosiła, że aborcja
wykonywana w niewłaściwych warun
kach stanowi poważne zagrożenie
dla zdrowia publicznego i wzywała
państwa-sygnatariuszy do umożliwienia
kobietom dostępu do bezpiecznych
aborcji – także poprzez usunięcie
przeszkód prawnych i złagodzenie praw
antyaborcyjnych – uznając prawa reprodukcyjne i seksualne za najwyższy
priorytet.
Przez ostatnie dwadzieścia lat feministki, badaczki i badacze przekonyGD TOM 6 / # 4 / GRUDZIEŃ 2016

wali meksykański Dystrykt Federalny
do zalegalizowania aborcji, czego
kulminacją była stopniowa i umiar
kowana reforma prawa w mieście
Meksyk. W 2007 roku lokalne władze
Dystryktu Federalnego zagłosowały
za legalizacją aborcji w pierwszych
dwunastu tygodniach ciąży (przy
czym, w kolejnych trymestrach zabieg
usunięcia ciąży pozostaje nielegalny,
wyłączając pewne szczególne przypadki). Co istotne, definiując ciążę jako
„część ludzkiego procesu reprodukcyjnego, rozpoczynającą się od implantacji zarodka w macicy”, ustawodawcy
uniknęli wikłania się w spory o to
kiedy (i czy) zaczyna się ludzkie życie.
Zgodnie z prawem z 2007 roku lekarze
mogą odmówić wykonania zabiegu ze
względu na „klauzulę sumienia”, lecz
placówki medyczne mają nakaz, aby
w ich personelu znajdowali się także
lekarze, którzy nie sprzeciwiają się
przeprowadzaniu aborcji. Partie libe
ralne, takie jak rządząca Partia Rewolucyjno-Instytucjonalna, zagłosowały za
reformą, podczas gdy prawicowa Partia
Akcji Narodowej zagłosowała przeciw.
Nakazując publicznym instytucjom
medycznym, które podlegają wyłącznie
władzom miasta, aby przeprowadzały
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bezpieczne
aborcje
w
ramach
bezpłatnych
usług
zdrowotnych,
prawo gwarantuje dostęp do legalnych
sposobów usuwania ciąży dla wszystkich kobiet. Co jeszcze ważniejsze,
prawo pozostawia decyzję o przerwaniu ciąży samym ciężarnym: kobiety
mogą zdecydować się kontynuować
ciążę, oddać dziecko do adopcji lub
usunąć płód, jak tylko podpiszą na to
pisemną zgodę. Aby uniknąć kolejnych
aborcji, kobietom oferuje się także
gwarantowany dostęp do różnych form
antykoncepcji.
W ten sposób reforma z miasta
Meksyk sytuuje nielegalne aborcje jako
problem z zakresu zdrowia publicznego,
sprawiedliwości społecznej i wykluczenia. Ponad wszystko jednak, ustawa ta
broni praw człowieka, uznając prawo
kobiety do podjęcia samodzielnego
wyboru na temat jej ciała oraz seksualnej i reprodukcyjnej autonomii.
Przez ostatnie dziewięć lat reforma
umożliwiła dostęp do bezpiecznych
aborcji ponad stu sześćdziesięciu
tysiącom kobiet – wliczając w to kobiety
z innych stanów, które przyjechały do
miasta Meksyk, aby poddać się zabiegowi.
Ugrupowania konserwatywne – na
czele z hierarchami kościoła katolic
kiego, wspieranymi przez ewangelików
i inne, chrześcijańskie wyznania – nie
potrzebowały dużo czasu na reakcję. Jak
w wielu innych miejscach na świecie,
konserwatyści twierdzą, że „ochrona
życia” wymaga podporządkowania
wolności i życia kobiet względem rzeko
mych praw zarodków, uznawanych za
„osoby”. Przeciwnicy aborcji nie chcą
skonfrontować się z rzeczywistością
nielegalnych aborcji i ich konsekwencji
dla zdrowia kobiety czy dla życia całej
rodziny. Z drugiej strony barykady,
ugrupowania feministyczne bronią
pierwszeństwa praw kobiet i uniwersalnego prawa do zdrowia, podkreślając, że
w macierzyństwo należy wkroczyć dobrowolnie, a podstawą meksykańskiej
demokracji powinno być oddzielenie
państwa od kościoła.
Podczas
gdy
miasto
Meksyk
uwalniało
dostęp
do
aborcji
w pierwszym trymestrze ciąży, organizacje takie jak Provida i Profamilia1,
czy katolickie Meksykańskie Stowarzy
szenie Prawników podkreślały, że „życie
rozpoczyna się w momencie poczęcia,
więc od tego momentu istnieje już

człowiek posiadający różne prawa”.
Aktywiści antyaborcyjni aktywiści
sięgali do różnych strategii: organizowano protesty uliczne, biskupi w różnych
miastach nawoływali wiernych do
aktyw
nego sprzeciwu, podejmowano
bezpośrednie działania mające na celu
uniemożliwienie kobietom przepro
wadzania aborcji, lobbowano, prowa
dzono sprawy sądowe. Oprócz tego
środowiska te gwałtownie sprzeciwiały
się małżeństwom jednopłciowym
(które na tym etapie były już zalega
lizowane) i zwalczały wszelkie programy
planowania rodziny i edukacji seksualnej w szkołach. Konserwatyści
zdobyli się także na bardziej subtelne
działanie, z powodzeniem eliminując
z wielu publicznych, narodowych
i międzynarodowych dokumentów
termin „prawa seksualne i reprodukcyjne” oraz wszelkie odniesienia do
teorii genderowej.
W 2008 roku ugrupowania konserwatywne wystąpiły do Sądu
Najwyższego o uchylenie reform.
Mimo że sąd uznał ustawę o aborcji za
zgodną z konstytucją to jego ostateczny wyrok był wynikiem trzech kolejnych interpretacji. Po pierwsze, sąd
uznał prawo kobiety do władzy nad jej
własnym ciałem, uznając tym samym,
że państwo powinno chronić kobiecych praw człowieka, aby te mogły
dobrowolnie podejmować decyzje
o własnym życiu oraz fizycznym i psychicznym zdrowiu. Po drugie jednak,
sąd zawyrokował, że prawo do życia
nie jest ani prawem absolutnym, ani
„super-prawem”, sytuującym się ponad
wszystkimi innymi prawami w konstytucji i traktatach międzynarodowych:
gdy prawa te wzajemnie się wykluczają,
władza musi zdecydować, które z nich
będzie obowiązującej. Na podstawie
tego ostatniego postanowienia, sąd
przyznał lokalnej legislaturze zdolność
do przeprowadzania zmian w lokalnym
prawie karnym.
W konsekwencji wyroku Sądu
Najwyższego, konserwatyści zwrócili się
do władz poszczególnych stanów, aby
te zmodyfikowały lokalne konstytucje
i kodeksy karne w celu „ochrony życia od
momentu poczęcia lub zapłodnienia”
i ukarania kobiet, które miały aborcję.
Do połowy 2016 roku, głównie
z
pomocą
kościoła
katolickiego i polityków z całego spektrum
meksykańskiej sceny politycznej,
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a więc także lewicy, ugrupowania
antyaborcyjne przekonały do zmian
prawa osiemnaście stanów. Reformy
te sprawiły, że meksykańskie kobiety
odsiadują w więzieniu niekiedy
nawet dwudziesto- i trzydziestoletnie wyroki za „zabójstwo wywołane
pokrewieństwem”, czyli dzieciobójs
two. Inne kobiety zostały poddane
opiece psychiatrycznej, tak, jakby korzystanie z własnej autonomii stanowiło
chorobę psychiczną. Ten nowy system
kar wiąże się z upartym odrzucaniem
przez wiele meksykańskich stanów
obowiązujących, krajowym norm
prawnych, które zezwalają na legalne
i bezpieczne aborcje w pewnych wysz
czególnionych przypadkach, takich jak
gwałt (jedyna okoliczność, która czyni
je legalnymi we wszystkich regionach),
czy deformacja zarodka, czy zagrożenie
dla zdrowia lub życia ciężarnej kobiety.
W połowie 2016 roku, dyskusja
o aborcji wciąż opiera się na dwóch,
opozycyjnych postawach. Ugrupo
wania konserwatywne walczą o „ochro
nę życia”, podporządkowując życie
i wolność kobiet względem rzekomych
praw zarodka, który uznają za osobę
prawną. Ugrupowania te nie chcą brać
po uwagę konsekwencji niebezpie
cznych aborcji, takich jak śmierć czy
choroba matki i ich wpływ na rodzinę.
Po drugiej stronie konfliktu znajdują się
ugrupowania liberalne opowiadające się
za: pierwszeństwem praw kobiet, dobro
wolnie wybranym macierzyństwem
i uniwersalnym prawem do zdrowia,
a do tego domagają się respekto
wania sekularnego charakteru państwa
meksykańskiego, wpisanego w jego
konstytucję.
Długa walka o prawa kobiet
w Meksyku trwa. Zbyt często feminis
tki i pozarządowe organizacje kobiece
działały reaktywnie zamiast proaktywnie, podczas gdy konserwatyści
dokładali wszelkich starań, aby
zdelegalizować aborcję. Ta dynamika
musi ulec zmianie. W naszej opinii,
społeczeństwo obywatelskie musi
wzmocnić swój głos i domagać się
uwolnienia i legalizacji aborcji na
poziomie narodowym.
Wszelką korespondencję proszę kierować do:
Susany Lerner <slerner@colmex.mx>, Lucíi
Melgar <lucia.melgar@gmail.com> i Agnès Guillaume <Agnes.Guillaume@ird.fr>.
„Pro vida” i „pro familia” oznaczają dosłownie
„za życiem” i „za rodziną” - przyp. tłum.

1.

23

POLITYKA ABORCYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

> Aborcja
jako przemoc:
peruwiańska walka
Erika Busse, Uniwersytet Pacyficzny w Peru, członkini komitetów ISA: ds. badań nad migracją (RC31),
społecznej mobilności, kolektywnego działania i zmiany społecznej (RC48), badań nad rodziną (RC06)
i kobiet w społeczeństwie (RC32)
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,,Wielki marsz w obronie życia” przeciwko
aborcji w Limie w Peru 23 Marca 2013 roku.
Zdjęcie: Paolo Aguilar/EPA.

W

połowie sierpnia
2016 roku, tysiące
Pe r u w i a ń c z y kó w
wyszło na ulice Limy,
jednocząc się pod sztandarem ,,Wszyscy
albo nikt” (,,Ni Una Menos”). Wśród
protestujących znaleźli się między
innymi świeżo wybrana prezydent
Peru, ofiary fizycznej i seksualnej
przemocy, członkinie organizacji kobie
cych i feministycznych, członkowie
partii politycznych, rozmaici minis-

trowie oraz reprezentanci Kongresu
Republiki Peru. Potępiający przemoc
wobec kobiet marsz opisywany był jako
jeden z najważniejszych przykładów
społecznej mobilizacji Peruwiańczyków.
W ostatnich 40 latach wszyscy – kobiety
i mężczyźni, dziewczynki i chłopcy,
rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki,
maszerowali ramię w ramię.
Katalizatorem demonstracji było
nagranie wideo, na którym nagi
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mężczyzna goni, a potem wlecze swoją
byłą dziewczynę za włosy po recepcji
hotelu. Sprawa wniesiona przez
ofiarę została umorzona: sąd uznał,
że urazy poniesione przez kobietę nie
wskazywały, aby celem jej napastnika
był gwałt czy morderstwo.
Pod hasłem „Gdy jedna z nas
jest bita, wszystkie jesteśmy bite”
społeczność marszu „Wszyscy albo
nikt” wzywała Peruwiańczyków do
sprzeciwu wobec przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. Nawet orga
nizatorzy byli zaskoczeni masową
skalą odzewu – odpowiadała ona
jednak rozmiarom niedawnych mobilizacji społecznych w innych miastach
Ameryki Łacińskiej, z których wszystkie odbywały się przeciwko rażącej
przemocy wobec kobiet i dysfunkcyjnemu systemowi sprawiedliwości.
Dla wielu mieszkańców regionu,
demonstracje te stały się symbolem
nadziei: wreszcie coś się zmienia
i problemy kobiet, a w szczególności
kwestia przemocy wobec nich, stają
się głównym tematem w publicznej
świadomości.
Skupienie uwagi na przemocy
wobec kobiet oraz na bezkarności
ich oprawców, wyznacza zmianę
w sposobie, w jaki latynoskie feministki formułują swoje żądania
dotyczące praw reprodukcyjnych.
Opisując debatę o aborcji w kategoriach „przemocy seksualnej wobec
kobiet (i nieletnich)” oraz podkreślając
wymuszony charakter macierzyństwa
(czy wymuszonych tajnych aborcji),
feministki przesunęły ciężar całej
dyskusji: w kontraście do wcześniejszej
narracji o prawach reprodukcyjnych
jako kwestii indywidualnego wyboru,
działaczki położyły nacisk na przemoc
państwową i instytucjonalną, która
towarzyszy przemocy seksualnej samej
w sobie.
Wpisanie kwestii aborcji w szerszą,
etyczną debatę o przemocy wobec
kobiet zwalcza przekonanie, że kobiety
usuwają ciąże z powodu „samolubnej” potrzeby likwidowania skutków
własnej rozwiązłości. Każdy, kto
sprzeciwia się tak skonstruowanej
kampanii antyaborcyjnej, może być
posądzony o twierdzenie, że przemoc
wobec kobiet nie istnieje lub nie ma
znaczenia. Ta potencjalnie mocna

strategia nie jest oczywiście bez skazy
i obsadzając kobiety w roli ofiar może
podtrzymywać długotrwałe, stereotypy i hierarchie związane z płcią.
Niemniej, wydaje się, że przesunięcie
problemu dostępu do aborcji z obszaru
walki o prawa kobiet w stronę walki
o eliminację przemocy seksualnej, pozwoliło zwiększyć społeczne
poparcie dla postulatu dekryminalizacji aborcji w przypadku gwałtu.
Zamiast skupiać się jedynie na
przekonywaniu władz do legalizacji
aborcji, aktywiści zwrócili się także
do
społeczeństwa
obywatelskiego, do profesjonalistów (takich jak
lekarze) i do członków grup religij
nych, w nadziei na zmianę sposobu,
w jaki Peruwiańczycy myślą o prawach
kobiet, czy o przemocy wobec nich. To
głębokie przewartościowanie strategii – od walki o prawa reprodukcyjne
do walki o zniesienie przemocy seksualnej – dało podstawy dla szer
szego ruchu, który łączy w sobie
różne grupy, w tym aktywistów LGBT,
oddolne organizacje kobiece, stowarzyszenia katolickie, młodych ludzi
i celebrytów. Wydaje się, że postulat
dekryminalizacji aborcji w przypadku
gwałtu, zyskał sobie w peruwiańskim
społeczeństwie poparcie obejmujące
więcej osób niż tylko „kilka” femi
nistek. Stąd kampania „Wszyscy albo
nikt” łączy w sobie podejście oddolne
(szczególnie zbieranie podpisów od
zwykłych Peruwiańczyków) i odgórne
(reklamy telewizyjne z udziałem
celebrytów, artystów, polityków, jak
i zwykłych obywateli). Z pomocą
kolektywów w rodzaju Czerwonego
Dywanu (Alfombra Roja), kampania
pozyskiwała nowych zwolenników
w trakcie demonstracji i kiermaszów.
W Peru, gdzie państwowe instytucje cieszą się niskim zaufaniem
społecznym, kampania „Wszyscy albo
nikt” kładąca nacisk na obywatelskie
zaangażowanie uświadamia, jak duże
znaczenie ma zaangażowanie aktywistów dla usprawniania i podtrzymywania demokracji.
Jak na razie, nowa strategia nie
spotkała się jeszcze ze zdecydowanym odzewem ze strony władz. Próba
zmiany peruwiańskiej konstytucji, aby
zalegalizować aborcję w przypadku
gwałtu, spełzła na niczym. Podobnie
było z ustawą Kongresu o dekrymi-
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nalizacji aborcji w przypadku gwałtu –
szybko trafiła na półkę. Najwyraźniej,
choć większość polityków sympatyzuje
z ofiarami przemocy, której efektem
są siniaki i połamane kości, to w przy
padku fizycznej przemocy (gwałtu),
która kończy się ciążą, pytanie czyje
prawa powinny być postawione na
pierwszym miejscu staje się kwestią
moralną
Mimo tego, niewielką zmianę
w dyskursie i polityce publicz
nej. W 1924 roku peruwiański
kodeks karny zdekryminalizował
aborcję terapeutyczną w przypadkach, w których zagrożone jest
życie ciężarnej kobiety. Kodeks nie
wprowadzał jednak żadnej procedury, który umożliwiającej personelowi medycznemu przeprowadzenie zabiegu w praktyce, co
oznaczało, że lekarze decydujący
się przerwać ryzykowną ciążę, mogli
trafić do więzienia. Nic dziwnego,
że przez następne 90 lat, większość
lekarzy była niechętna do przepro
wadzania aborcji – niezależnie od
okoliczności.
W 2014 roku pomimo szerokiego
sprzeciwu, szczególnie ze strony kato
lików i ewangelików, Peru oficjalnie
przyjęło jednak wreszcie procedury
umożliwiające lekarzom uzyskanie
pozwolenia na przerwanie ryzykownej
ciąży. Trudności we wprowadzeniu
tych procedur w życie wciąż oczywiście
istnieją: niektórzy lekarze nie wiedzą,
jak przeprowadzić aborcję, kobietom
brakuje informacji, a strach i wstyd
wciąż stają na przeszkodzie zabiegów,
nawet jeśli życie ciężarnej kobiety jest
zagrożone.
Przyjęcie tych nowych procedur
może jednak oznaczać, że powiązanie
walki o prawo do aborcji z kwestią
kobiecego zdrowia, może przynieść
lepsze efekty, niż używanie argumentu o prawach reprodukcyjnych.
Jak pokazuje wielotysięczny marsz
„Wszyscy albo nikt”, problemy
kobiet znalazły się w centrum polity
cznej debaty w Peru. Pozostaje tylko
obserwować, czy to zainteresowanie
przełoży się na rzeczywiste zmiany,
szczególnie w sposobach penalizacji
przemocy wobec kobiet.
Wszelką korespondencję proszę kierować do
Eriki Busse <e.busse@up.edu.pe>
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> Nauki społeczne
w świecie arabskim
Mohammed A. Bamyeh, Uniwersytet Pittsburski, USA, Redaktor Naczelny International Sociology Reviews, członek Komitetów Badawczych ISA „Alienation Theory and
Research”(RC36) oraz „Biography and Society” (RC38).

H

asło ,,Nowa wiedza na nowe czasy” podsumowuje
aspiracje
opublikowanego
niedawno raportu Nauki Społeczne w świecie
arabskim (http://www.theacss.org/uploads/
English-ASSR-2016.pdf).
Raport, którego opracowanie
sfinansował Arabska Rada Nauk Społecznych (ACSS), był
tworzony przez zespół badaczy przez 2 lata. Użyto w nim
danych pochodzących niemal wyłącznie z autorskich badań,
zbieranych przez zespół projektowy.
Choć raport dostarcza przede wszystkim ilościowych
oraz jakościowych danych o powszechności i naturze nauk
społecznych na arabskich uniwersytetach, w ośrodkach
badawczych, stowarzyszeniach zawodowych i branżowych
czasopismach, przygląda się również publicznej nauce
społecznej. Raport zawiera analizę wykorzystania nauk
społecznych przez instytucje obywatelskie w swojej pracy,
a także tego jak wyniki badań są używane w przestrzeni
publicznej – w arabskich gazetach, programach telewi
zyjnych, czasopismach kulturalnych oraz w kolorowych
magazynach.
Udokumentowaliśmy wykładniczy wzrost liczby ins
tytucji zajmujących się naukami społecznymi w 22 pań
stwach regionu arabskiego. Wzrost ten nasilił się szcze
gólnie na przestrzeni dwóch czy trzech ostatnich dekad.
Spośród wszystkich istniejących obecnie uniwersytetów,
70% powstało już po 1990 roku. Od wczesnych lat 80.
liczba arabskich czasopism naukowych wzrosła cztero
krotnie, zaś liczba ośrodków badawczych wzrosła przynaj
mniej sześciokrotnie. Cicha rewolucja wiedzy rozciąga się
nad światem arabskim od ponad dwóch dekad, a mimo to
wciąż niewiele wiemy o jej treści.
Co ciekawe, rozprzestrzenianie się instytucji nauko
wych zdaje się być niezależne od krajowego bogactwa
– zauważamy ją zarówno w bogatych, jak i biednych
państwach. Ważniejszymi od bogactwa czynnikami
wydają się być niezależność badań, relatywnie silne
społeczeństwo obywatelskie, które promuje badania
społeczne lub odnosi z nich korzyści, relatywnie duża
grupa wykształconych w społeczeństwie, poziom
międzynarodowego zainteresowania rozwojem lokalnym
w danym kraju, oraz powiązana z tym siła powiązań
lokalnej społeczność wiedzy z globalnymi naukami
społecznymi. Wzrost znaczenia społeczeństwa obywatelskiego w tym samym okresie wydaje się współgrać

z rozwojem nauk społecznych. Oba czynniki mogą być
częścią większego splotu powiązanego z arabską wiosną,
która rozpoczęła się pod koniec 2010 roku i trwa dalej.
Raport ujawnia dużą nierównowagę na różnych arab
skich uniwersytetach. Ekonomia stoi na czele nauk
społecznych na uczelniach wyższych i odpowiada za ponad
¼ wszystkich fakultetów nauk społecznych. Antropologia,
z jedynie 2% wydziałów, jest ledwie obecna. Pozostałe
dziedziny znajdują się gdzieś pomiędzy tymi ekstremami.
Niemniej, większość arabskich uniwersytetów skupia się
głównie na nauczaniu, co oznacza, że na badania i działalność
publiczną pozostaje niewiele czasu i zachęt. Aktywnościami
tymi zajmują się więc arabskie centra badawcze, które
działają interdyscyplinarnie – są bowiem organizowane
bardziej pod kątem konkretnych zagadnień, niż dyscyplin.
Centra badawcze, które w większości zakładane były stosunkowo niedawno, także wykazują pewne zaangażowanie
w nauczanie, odpowiadając za większość publikacji w czasopismach naukowych regionu. W Libanie, Palestynie i Jordanii
znajduje się wiele ośrodków badawczych w stosunku do
liczby ludności tych państw. W tej kwestii nawet Dżibuti
wyprzedza bogatsze państwa takie jak Katar czy Bahrajn.
Co więcej, bogate państwa jak Kuwejt czy Arabia
Saudyjska wykazują umiarkowany poziom zaangażowania
w badania. Wnioski te przeczą ostatnim międzynarodowym
rankingom, co z naszej perspektywy oznacza, że rankingi te
nie odzwierciedlają faktycznego rozkładu wiedzy w regionie
– po części dlatego, że preferują one publikacje w językach
europejskich i konkretnych czasopismach. Wydaje się, że
rankingi te fetyszyzują hierarchie, zamiast skupiać się na
treści wiedzy, jej znaczeniu oraz możliwościach wykorzystania jej przez społeczeństwo pochodzenia.
Niemal połowa Raportu jest poświęcona naukom
społecznym w sferze publicznej. Analizy organizacji
społeczeństwa obywatelskiego, gazet, magazynów, programów telewizyjnych i czasopism kulturalnych wskazują, że
nauki społeczne są często przemycane w sposób skrócony,
w różnych formach i na różnym poziomie. Raport wskazuje, że
wszystkie instytucje społeczeństwa obywatelskiego używają
czy nawet tworzą badania społeczne, ale w sposób adekwatny do ich misji – wniosek ten pokazuje pewien związek
rozwoju arabskich nauk społecznych z większą widocznością
arabskiego społeczeństwa obywatelskiego. Spośród innych
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,,Pełna transformacja społeczna
była najważniejszym zagadnieniem
dla arabskich naukowców”
sfer magazyny kulturalne wydają się być otwarte na nauki
społeczne – około 20% stron jest poświęcana artykułom
z tej dziedziny, choć w sposób odzwierciedlający bardziej
troski społeczności zajmującej się kulturalną niż akademic
kimi naukami społecznymi. Gazety, kolorowe magazyny
i programy telewizyjne poświęcają mniej miejsca i czasu
naukom społecznym. Niemniej ilość jest mniej istotna od
jakości, co dostrzegamy we wzorcowych formach publicznych nauk społecznych do znalezienia na przykład
w palestyńskiej gazecie Al-Quds czy kuwejckim poczytnym
magazynie Al-Arabi.
Pełna transformacja społeczna, czy to na modłę rewolucyjną,
czy reformatorską, od początku była najważniejszym zagadnieniem na arabskich naukowców, zwłaszcza w ostatnich
pięciu latach (styczeń 2010 — grudzień 2014). Nasza analiza
treści pokazała, że w tym okresie „arabska wiosna” była
głównym tematem wraz z „demokracją”, „prawami”, „despotyzmem”, „partycypacją”, „społeczeństwem obywatelskim”
i tym podobnymi. Raport wykazał, że kwestie kobiece są niezwykle wyraźnym tematem w tle innych kwestii i znacznie
częściej występującym w kontekście praw, obywatelstwa
i partycypacji, niż w tradycyjnym kontekście: dzieci i rodziny.

Bardziej konkretne przejawy przemian społecznych, takie
jak „młodość”, „edukacja” czy nawet „rozwój”, były rzadziej
analizowane przez badaczy. Co ciekawe, niektóre zagadnienia, których występowania się spodziewaliśmy były
niemal nieobecne – najbardziej zdziwił nas brak określeń
„świat muzułmański”. Podczas gdy pojęcie to jest szeroko
wykorzystywane na Zachodzie jako ważna kategoria analityczna, arabscy badacze społeczni niemal jednomyślnie je
odrzucają, najprawdopodobniej dlatego, że nie postrzegają
„świata muzułmańskiego” jako spójnej kategorii anality
cznej – nawet jeśli analizują „Islam” i polityki religijne z perspektywy nauk społecznych.
W podsumowaniach Raportu znajduje się teza, że arabskie
nauki społeczne coraz śmielej stawiają się w ważnej pozycji
na obecnej scenie naukowej świata arabskiego, mimo
ogólnego poczucia, że wyniki badań są ignorowane przez
ustawodawców. Kolejne raporty o arabskich naukach
społecznych są planowane co dwa lata, a ich celem jest
obserwowanie wkładu nauk społecznych w globalne nauki
społeczne, jak też wpływu na przyszłość regionu.
Korespondencję do Mohammeda Bamyeha proszę kierować na adres
<mab205@pitt.edu>.
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> Nowa infrastruktura
nauk społecznych
w państwach arabskich
Seteney Shami, Dyrektor Generalna, Arabska Rada Nauk Społecznych (ACSS), Libia
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Druga konferencja zorganizowana przez
Arabską Radę Nauk Społecznych, marzec 2015.

P

aństwa arabskie staj ą
w obliczu nawarstwiają
cych się wyzwań społecznoekonomicznych, ekologicz
nych, politycznych czy związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Równocześnie brakuje mocnych akademickich oraz badawczych zasobów,
które byłyby w stanie rzucić światło
na te wyzwania, analizować zmiany
społeczne, kształtować debaty publiczne oraz wpływać na politykę

publiczną. Jak odnotowano w kilku
Raportach o Rozwoju Społecznym
ONZ, państwa arabskie ewidentnie
potrzebują wiedzy opartej o badania
regionu – zwłaszcza badania społeczne
– charakteryzujące się większą
obszernością, wyższą jakością i oraz
silniejszym oddziaływaniu.
Ta rosnąca świadomość skłania
różnorodne inicjatywy z ostatnich lat do skupienia się na niektórych spośród powyższych wyzwań.
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Powstają nowe ośrodki badawcze
oraz szkoły wyższe, a wraz z nimi rosną
możliwości pozyskiwania środków
na kontynuowanie nauki na studiach
doktoranckich. Ustanowiono liczne
nagrody za osiągnięcia akademickie;
równolegle powoli rośnie liczba profesjonalnych organizacji. Mimo to
liczba programów i inicjatyw skupio
nych na naukach społecznych pozostaje wyraźnie ograniczona, a przy tym
niewystarczająco dostępna w krajach
regionu arabskiego.
W tym kontekście została powołana
Arabska Rada Nauk Społecznych
(Arab Council for the Social Sciences,
ACSS). Jest ona rozwijana dzięki
zaangażowaniu badaczy społecznych,
którzy po raz pierwszy spotkali się
w 2006 roku celem dyskusji nad
sposobami definiowania problemów
nauk i badań społecznych w regionie.
Kiedy proces tworzenia Rady zbliżał
się ku końcowi, regionem wstrząsnęły
arabskie powstania zapoczątkowane
w 2010 roku. Te wydarzenia, pośród
wielu innych, pomogły rozwinąć
się otwartej sferze publicznej oraz
debatom publicznym, dając nadzieję
na zmiany. W ten sposób ujawniły się
ważność kwestionowania status quo
i pilna konieczność rozwoju nowych
wizji społeczeństwa – podobnie
jak nowych sposobów przedstawiania przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości. To, co ważne dla nauk
społecznych, powstawało na ulicach.
Wyłaniające się następstwa zostały
włączone w odbudowujący się auto
rytaryzm, szerzące się przemoc
i niebezpieczeństwo, jak również
w wojny toczone w kilku państwach
regionu. Jednak nasiona, które
zostały zasiane, wciąż kiełkują,
nawet gdy rozrastające się korzenie
muszą skręcać, aby bronić się przed
inwigilacją i represjami. Krajobraz
instytucjonalny rozbudowuje się,
a interesujące inicjatywy zapewniają
nowe ekscytujące możliwości partnerstwa instytucjonalnego z aktywistami oraz łączenia badań naukowych
ze sferą publiczną, a także rozwoju
nowych możliwości edukacyjnych
w naukach społecznych (np. kursy
online, wspólna lektura czy szkolenia prowadzone przez organizacje
pozarządowe). Generowanie i obrona
przestrzeni wolnych badań i dyskusji
pozostają kluczowe dla przyszłości
regionu.

> ACSS
Arabska Rada Nauk Społecznych
(ACSS) to członkowska organizacja
non-profit z siedzibą w Bejrucie, której
celem jest promocja nauk społecznych
(szeroko rozumianych) regionalnie
oraz globalnie. Kończąc czwarty rok
swej działalności, ACSS ma siedmiu
pracowników pełnoetatowych oraz
dwóch pracujących w niepełnym
wymiarze godzin. Powołano ją
w centralnym punkcie Palestyny
z
jednym
niepełnoetatowym
starszym konsultantem oraz jednym
pracownikiem
administracyjnofinansowym. Drugi ośrodek o podobnych założeniach planowany jest
w Algierii. ACSS uruchamia cztery
programy finansowania, oferując
granty na badania, forum dla badaczygrantobiorców co dwa lata, coroczne
serie wydawnicze i aktywną stronę
internetową wraz ze wsparciem
w mediach społecznościowych. Rada
liczy ponad 270 członków, ufundowała
już ponad 130 grantów i prowadzi
wymiany studenckie, wspieranie usieciowienie członków, grantobiorców
oraz nauki społeczne w ogólności.
Pomimo
radykalnych
zmian
zachodzących w regionie arab
skim, pierwotna misja ACSS, jej
wizja i wartości, które zostały
sformułowane i ratyfikowane na
pierwszej konferencji w 2008 roku,
pozostając wciąż obowiązującymi
(zob. http://www.theacss.org/pages/
mission). Zasady ACSS polegają na
promocji jakości, inkluzywności,
elastyczności i niezależności opinii
i badań społecznych w regionie.
Z tego względu Rada skupia się na
szacowaniu potrzeb i dostarczaniu
alternatyw dla lokalnej wspólnoty
badaczy społecznych, ze szczególną
troską o doktorantów oraz młodych
doktorów.
Jednym z wiodących projektów ACSS jest Monitor Arabskich
Nauk Społecznych (Arab Social
Science Monitor, ASSM), który analizuje pozycję nauk społecznych
w państwach arabskich. Pierwszy
raport
pt.
„Nauki
społeczne
w
regionie
arabskim:
Formy
obecności”, autorstwa dr Mohammeda
Bamyeha, skupia się na krajobrazach
instytucjonalnym oraz substancjalnym dziejącym się w regionie (zob.
http://www.theacss.org /uploads/

English-ASSR-2016.pdf), opisując regionalny przyrost wydziałów nauk
społecznych i centrów badań. Co
więcej, raport podkreśla brak programów studiów magisterskich i doktoranckich, czasopism, profesjonalnych zrzeszeń i dalszej infrastruktury
niezbędnej do szerzenia niezależnego
i krytycznego myślenia. Wracając do
pozytywów, raport również opisuje
znaczącą obecność nauk społecznych
i kształcenia w sferze publicznej,
w tym w tekstach literackich, dziennikach, popularnych czasopismach,
telewizji i innych mediach.
> Arabskie nauki społeczne:
marginalne czy niezbędne?
Zaniedbanie nauk społecznych
ze strony urzędów centralnych
w regionie arabskim odzwierciedlają
to, w jaki sposób pojmowany
jest tam rozwój i nowoczesność.
Ich uoso
bieniem jest planowanie
szkolnictwa i filantropii, co znajduje
odzwierciedlenie m.in. w przesunięciu
nacisku z tradycyjnego wspierania
nauk ścisłych, medycyny i inżynierii ku
finansom, zarządzaniu i dywersyfikacji
sektora prywatnego, z którymi mamy
do czynienia od kilku dekad. Państwo
oraz pozycja nauk społecznych
wspólnie obrazują niedociągnięcia
regionalnego systemu edukacji, szcze
gólnie poprzez widoczne deficyty
instytucji szkolnictwa wyższego,
gdzie zwiększający się nabór wiąże
się z obniżeniem jakości kształcenia.
Rosnąca popularność prywatnych
uczelni, jak również marginalizacja
nauk społecznych prowadzą do wido
cznych rozbieżności między instytu
cjami edukacji. Jednocześnie głos
naukowców w debatach na temat
polityki publicznej był marginalizo
wany, decydenci zarzucali socjologii
drążenie pytań badawczych nieistotnych z punktu widzenia polityki, a socjologowie skarżyli się na ignorowanie
wyników ich badań przez władzę.
Fakt, że kwestie polityk edukacyjnych,
koncepcji
rozwoju
oraz ograniczeń sfery publicznej
przeważnie
pozostają
otwarte,
osłabia socjologiczną wspólnotę
regionu i podważa trzy podstawowe funkcje autonomicznej sfery
intelektualnej: możliwość artykulacji popartych danymi alternatyw
względem agend hegemonicznych
i ideologicznych, możliwość wpływu
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na dyskusję publiczną i politykę oraz
możliwość ochrony i promocji inte
resów profesjonalistów. Co równie
istotne, ze względu na słabość
instytucjonalną arabscy badacze
społeczni nie są zdolni do pełnego
uczestnictwa w regionalnych bądź
globalnych sieciach wiedzy. Wspólnota arabskich nauk społecznych
pozostaje najczęściej wyłączona
z kluczowych for międzynarodowych
czy działających prężnie sieci badaczy
przez co nieefektywnie współpracuje
w globalnej produkcji wiedzy.
ACSS mierzy się ze wszystkimi tymi
problemami, mimo że działa w jeszcze
trudniejszych warunkach, niż gdy
została powołana. Wraz z eskalacją
konfliktów w Iraku, Libii, Syrii
i Jemenie środowisko badaczy staje
się nawet bardziej zażyłe w miejs-

cach takich jak Egipt, gdzie inwigilacja
i zastraszenia naukowców czy aktywistów są coraz powszechniejsze. To
z kolei oddziałuje na regionalny zasięg
ACSS, ograniczony poprzez własną
zdolność do prowadzenia działalności
i organizowania wydarzeń w różnych
państwach. Co więcej, stypendyści
ACSS w niektórych krajach są
zmuszeni do zmiany planów i niekiedy
redukcji zakresu własnych projektów. Wreszcie, podróż staje się
coraz bardziej problematyczna przez
nowe wymogi wizowe i ograniczenia
możliwości przemieszczania się.
Jednak mimo tych trudności –
lub dzięki nim – jest ważniejsze
niż
kiedykolwiek,
aby
ACSS
kontynuowała wspieranie badaczy
i ułatwianie im pracy oraz budowanie
i zagęszczanie sieci. Z przyjemnością

podkreślamy prężność stypendystów,
ich determinację do kontynuowania
badań. Liczba programów zgłaszanych
i biorących udział w konkursach nie
maleje, a zainteresowanie ACSS wciąż
rośnie. Libia pozostaje miejscem,
w którym generalnie ułatwia się
regio
nalne interakcje i pozwala na
akademicką wolność. ACSS adaptuje
się do zmieniającego się otoczenia,
pozostając innowacyjną w swoim
programie i działalności, a także
wierną zobowiązaniom i wartościom
określonym jako ważne w momencie
założenia. Cieszymy się z wzrastającej
regionalnej i globalnej współpracy
oraz usieciowienia, a także ze stawania
się medium promocji odnowionych
arabskich nauk społecznych.
Korespondencję do Seteney Shami proszę
kierować na adres: <shami@theacss.org>.
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> Arabskie nauki społeczne

przed i po Arabskiej
Wiośnie
Idriss Jebari, Amerykański Uniwersytet w Bejrucie, Liban
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Jakie zmiany dla nauk społecznych przyniosła Arabska Wiosna?

W

pierwszym sprawozdaniu o sytuacji
nauk społecznych w świecie arabskim,
profesor socjologii Mohammed Bamyeh
zajmuje się kwestią obecnej kondycji
arabskich nauk społecznych: jak by się wydawało, historycznie słabo rozwiniętą dziedziną wiedzy istniejącą
w warunkach bogatych w burzliwe zdarzenia i złożonych
rzeczywistości społecznych. Pięć lat po Arabskiej Wiośnie
krytyczny dystans dzielący nas od tych wydarzeń jest
wystarczający, aby zadać pytanie, w jaki sposób prze
miany te zostały przyswojone przez tę dziedzinę wiedzy.
W jaki sposób sprawozdanie przedstawia wyzwania,
z jakimi konfrontują się nauki społeczne? Jakie nauki
w kwestii publicznego zaangażowania powinni wyciągnąć
młodzi arabscy badacze społeczni?
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> Wyzwania stojące przed arabskimi naukami
społecznymi
Niezadowalająca sytuacja w kwestii poziomu tworzonej
wiedzy na temat krajów arabskich wydaje się dobrze
udokumentowana przez badaczy społecznych, praktyków
i studentów. Bamyeh dystansuje się w tym sprawozdaniu od typowych generalizacji, takich jak brak globalnej
integracji czy polityczna niestabilność, skupiając się
na strukturach instytucjonalnych, które ukształtowały
tę dziedzinę wiedzy. Twierdzi on, że problemem arabskich badaczy społecznych nie jest celowa izolacja, lecz
„słabe usieciowienie” i „rozkład więzi [z] dziedzictwem,
które ich ukształtowało”. Ogólnie rzecz biorąc celem
arabskich badaczy społecznych jest nie tyle dążenie
do rozpoznawalności w skali globalnej, co wyjaśnienie
przedmiotu swoich badań i wpływanie na politykę; dziś
najbardziej naglące pytania dotyczą wyobcowania dyscypliny w stosunku do społeczeństwa i sił rynkow ych, które
kwestionują jej wartość i zastosowania.
To instytucjonalne podejście sytuuje przedmiot badań
społecznych w regionie arabskim pod kątem napięcia
między uniwersalizmem a swoistością. Bamyeh wydaje
się skłaniać ku temu pierwszemu pojęciu, chociaż przyz
naje, że dyscypliny te ukształtowały się dzięki wzajemnym oddziaływaniom z zachodnimi naukami społecznymi,
podążając za swoją tradycją, która obejmuje teksty
założycielskie i topiczne nurty z ostatnich dekad. Bamyeh
unika poruszania kwestii „swoistości” arabskich nauk
społecznych oraz jej oddziaływania na metody badawcze,
zwłaszcza dlatego, że nadal stanowią one teoretyczne
dylematy dla arabskich badaczy społecznych (przykładem
są tu nieustanne napięcia między zwolennikami
Gellnera i jego koncepcją struktur plemiennych i tymi,
którzy preferują skoncentrowaną na klasach socjologię
Bourdieu). Jednak obecnie wybory te wciąż nadają kształt
badaniom społecznym w regionie: arabscy badacze
społeczni stają się rozpoznawalni dzięki zagranicznym
publikacjom, które z kolei kształtują ich tematyczną lub
metodologiczną orientację badawczą.
Bamyeh, przedstawiając własne stanowisko w tym
sprawozdaniu, podejmuje metodologiczną kwestię „jednos
tki analizy”: czy ma w ogóle sens badanie zjawisk społecznych
w oderwaniu od regionu arabskiego jako całości a następnie
konfrontowanie tych spostrzeżeń z krajowymi i lokalnymi
kontekstami, aby stworzyć pełne i możliwe do uogólnienia wnioski? W związku z tym przywołuje on „islamizację”
nauk społecznych w regionie w latach 80. XX w. Następnie
przechodzi do szczegółowego omówienia Arabii Saudyjskiej,
gdzie logiki te są szczególnie widoczne, po czym tłumaczy
przeważające znaczenie badań nad rodziną i kryminologii
nad badaniami konfliktów społecznych czy pracy ekspatów,
mimo że te kwestie odgrywają duże znaczenie w tym kraju.
Bamyeh w podobny sposób omawia wstępne badania
Mokhtara El-Harracha dotyczące zawartości arabskich czaso
pism, które zawierają porównania między krajami służące
zrozumieniu, w jaki sposób działają arabskie czasopisma
kulturalne. Stwierdził on, że badania teoretyczne zajmowały
w tych czasopismach aż 68% treści. Jednak w uwadze na
marginesie zauważa, że czasopisma te zwykle w znacznie
większym stopniu zajmują się najbliższym regionem, zamiast

przyjmować szerokie spojrzenie na cały świat arabski, nie
dając wystarczającego wyjaśnienia, co wpływa na kształt
tych różnych wyników. Analogicznie, pojęcie „gęstość
badań” (liczba centrów badawczych podzielona przez liczbę
ludności kraju) wykorzystywane jest do klasyfikowania
świata arabskiego, lecz „ogólna kształtująca je atmosfera”
przedstawiana jest jako czynnik wyjaśniający „zaintereso
wania naukami społecznymi” w różnych kontekstach. Autor
zwraca uwagę na to, że ogólny obraz kształtowany jest przez
mechanizmy, zachęty i naciski, jakie wywierane są na pole
akademickie, ale subtelności i specyficzne elementy nie są
szczegółowo omawiane.
Jak przyznał sam autor, „przegląd” obecnej sytuacji
zawartej w sprawozdaniu został zaplanowany jako wstęp
do kolejnych publikacji, w których opracowane zostaną
różne aspekty, które wykraczają poza lata 2010-15 oraz
zawierać będą bibliografię badań. Chociaż sprawozdanie
jest nieco ograniczone przez te bariery, udało mu się
przedstawić tę dziedzinę wiedzy oraz wskazać siły, które
wpływają na jej kształt.
> Nauki społeczne i zmiany społeczne w świecie
arabskim
Dokonany przez Bamyeha przegląd instytucjonalnych
struktur nauk społecznych jest jednym z najważniejszych
wkładów, zwłaszcza, że podnosi on kluczowe kwestie dla
praktyków, którzy stawiają czoła wyzwaniu poruszania się
po podlegającej zmianom sferze publicznej.
Jego dane ukazują arabskie uniwersytety jako „naturalne siedlisko” nauk społecznych (na 48% uniwersytetów
obecne są programy oraz kierunki studiów z zakresu
nauk społecznych). Zrównoważony rozkład dyscyplin –
ekonomia, socjologia, psychologia, politologia i historia
– wspierany jest przez rozbudowaną sieć co najmniej
436 centrów badawczych, towarzystw zawodowych
w większości krajów świata arabskiego oraz 217 czasopism
naukowych. Jego dane uwypuklają również interesujące
tendencje: arabscy badacze społeczni władają kilkoma
językami i w coraz większym stopniu mają globalne
powiązania. Lwia część uniwersytetów i centrów badaw
czych w regionie znajduje się w Algierii i Egipcie.
Liczby te ujawniają inną rzeczywistość: arabscy badacze
społeczni stawiają czoła napięciu między imperatywem
tworzenia i koncentracji wiedzy a naciskiem na szerzenie,
włączanie się i wspieranie zmian społecznych. Bamyeh
omawia rosnącą rolę „nietradycyjnych aktorów”, takich
jak społeczeństwo obywatelskie, odwołując się do kolejnego fascynującego opracowania, które z kolei ujawnia,
w jaki sposób NGOsy „nie tylko wykorzystują nauki
społeczne, lecz w istocie je tworzą […] dostosowane do
ich celów”. Podobnie ci, którzy zaznajomieni są z kontekstem arabskim, rozumieją znaczenie pana rabskich
instytutów, takich jak bejr uckie Centrum Badań nad
Arabską Jednością czy Arabskie Centrum Badań i Studiów
nad Polityką w Doha, których rozpoznawalność i zasięg
aktywności wykroczył poza granice uniwersytetu. Te
zmiany instytucjonalne zwracają uwagę na dyskusję
dotyczącą oddziaływania, jakie wywarła ta ewolucja na
tworzenie wiedzy. Jeżeli prawdą jest to, co sugeruje autor,
że centra te nie mogą zaoferować zamiennika badań
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akademickich, czy oznacza to, że tego rodzaju „niekon
wencjonalne” przestrzenie i aktorzy są wyrazem kryzysu
„formalnych” nauk społecznych?
Uwagi Bamyeha na temat roli społeczeństwa obywatelskiego i nauk społecznych pokazują, że autor dostrzega ich
znaczenie dla celów praktycznych, tworzenia dokumentacji,
a nawet epistemicznych rozważań, ale wyraźnie woli, jak
to określa, „wspólnoty akademickie” od „wspólnot quasiakademickich”. „Badacze i intelektualiści [którzy] spełniają
[swoje] zadania”, to jego zdaniem ci, którzy angażują się
w ścisłe analityczne metodologie, wyciągając stopniowe
wnioski i zyskując naukową wiarygodność – zazwyczaj
„z pewnego dystansu […] niż wsiąkając w zawirowania
codziennych walk i zaledwie odtwarzając stanowiska polityczne, które nie dają nam nic więcej niż to, co już wiemy”.
Podobnie w jego badaniu czasopism i dzienników, kryte
rium decydującym o tym, jakie pozycje zasługują na miano
nauk społecznych, jest dla niego „dogłębność” – rozumiana
jako „złożoność” czy „zakres przyswojonej treści”. Bamyeh,
świecąc przykładem, zadbał również o uzasadnienie swych
metodologicznych wyborów, którego styl przypominał
bardziej badania naukowe niż sprawozdanie polityczne.
Preferencje te ukazują sposób postrzegania przez
autora rewolucyjnych epistemologicznych przemian,
zwłaszcza w świetle dyskusji dotyczącej historycznych
przemian obejmujących Arabską Wiosnę oraz obszar nauk
społecznych w świecie arabskim. Możemy nie zgadzać się
z tym, że autor płynie pod prąd, przedstawiając klasyczną
wizję tego, na czym polega „rewolucja”, a zwłaszcza nie
uwzględniając w wystarczającym stopniu transformacyjnego oddziaływania Arabskiej Wiosny na nowe pokolenie
arabskich badaczy społecznych, zwane „Pokoleniem Arabskiej Wiosny”, którego społeczne zakorzenienie wpłynęło na
kształt jego zaangażowania i dążeń do zmiany.
Wysuwany przez Bamyeha ideał zdystansowanego,
odizolowanego i obiektywnego arabskiego badacza
społecznego nie był świadomie obieraną postawą
również w przeszłości. Arabska Wiosna, jako epistemolo

giczna rewolucja, pozwoliła na odejście od postrzegania
rzeczywistości jako przepełnionej nieładem przestrzeni
wymagającej dystansu na rzecz ugruntowania się na nowo
w organicznych powiązaniach, które wprowadza do badań
przemyślane aspiracje zamiast dyscyplinowania badań
społecznych poprzez ścisłe, często nieodpowiednie, ramy.
> Wniosek
Punkt dojścia Mohammeda Bamyeha różni się od
mojego stanowiska. Bamyeh podjął się zbadania obszernej
dziedziny wiedzy, spoglądając na okres rozciągający się
od Arabskiej Wiosny do dzisiaj, jednak jego tekst raczej
zdaje po prostu sprawę z jej rozwoju i stojących przed nią
wyzwań, aniżeli przedstawia konkretne zalecenia. We wnioskach postuluje on dalsze przemiany zanim arabskie nauki
społeczne będą mogły „ogłosić, że udało im się zapewnić
naukom społecznym należyte warunki i wykorzystały je
we wszystkich ich różnorodnych obliczach” – ostateczny
cel, który jest raczej kolisty, pokazując, że arabskie nauki
społeczne muszą jeszcze określić, jakie jest ich znaczenie
w świetle obecnych niepokojów społecznych.
Zamiast skupiać się nad kwestią ,,obecności” nauk
społecznych, być może powinniśmy zadać bardziej dyna
miczne pytania związane z „ciągłością”, „żywotnością”,
„spójnością”, czy „przetrwaniem”. Mówiąc z punktu
widzenia „Pokolenia Arabskiej Wiosny”, to nie konkretne
zagadnienia, struktury instytucjonalne czy metody, lecz
krytyczny zbieg tych okoliczności jest tym, w czym się
oni odnajdują i co sprawia, że nauki społeczne w świecie
arabskim mają swoisty charakter. Mamy szansę wyrazić
dążenia wielu osób, tak samo jak może się do tego
przyczynić proces poszukiwania własnej tożsamości przez
arabskie nauki społeczne, gdy zaprojektujemy ścisłe
programy badawcze. Być może to sprawozdanie wprowadzi
nas na drogę prowadzącą do aktywnego dialogu, którego
wymaga sytuacja.
Korespondencję do Idrissa Jebariego proszę kierować na adres
<idrissjebari@gmail.com>.
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> George Ritzer o:

makdonaldyzacji
i prosumpcji
LK: Profesorze Ritzer, jest Pan znany z koncepcji makdo
naldyzacji: czy postrzega ją Pan jako formę kulturowego
imperializmu czy po prostu jako rezultat wolnej konkurencji
na rynku?
GR: Duża część mojej pracy od około 1990 roku dotyczyła
bezpośrednio lub pośrednio kulturowego imperializmu.
Makdonaldyzacja społeczeństwa (The McDonaldization of Society, pierwsze wydanie w 1993) postrzega
,,makdonaldyzację” właśnie jako taką siłę, której wartości
(efektywność, przewidywalność, kalkulacyjność, kontrola,
jak również irracjonalności związane z tymi racjonalnymi
systemami) są eksportowane ze swojej amerykańskiej bazy
do wielu krajów świata. Przybierają one formę McDonaldsa
i globalizacji innych amerykańskich firm, ale co ważniejsze
wartości makdonaldyzacji są przeszczepiane również na
grunt niezliczonych lokalnych przedsiębiorstw i wielu innych
organizacji (np. instytucji edukacyjnych czy religijnych).

George Ritzer.

George Ritzer jest jednym z czołowych teore
tyków globalizacji, obejmuje stanowisko Distinguished Professor w zakresie socjologii na Uniwersytecie Maryland, USA. Labinot Kunushevci,
student studiów magisterskich na socjologii na Uniwersytecie w Prisztinie w Kosowie przeprowadził
ten wywiad w ramach projektu dotyczącego
wpływowych teorii społecznych. Publikujemy fragment tego wywiadu.

W mojej książce Expressing America: A Critique of the Global
Credit Card Society (1995), skupiam się na innej formie kulturowego (i ekonomicznego) imperializmu: rozpowszechnianiu się na świecie innego amerykańskiego wynalazku
– karty kredytowej. Pozwoliła ona na upowszechnienie
amerykańskiego stylu zadłużania się i kultury konsumpcyjnej
– fenomenu, który opisuję szerzej w książce „Magiczny świat
konsumpcji” (Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption, wyd. polskie 2001).
Idea środków konsumpcji jest przedłużeniem marksows
kiej idei środków produkcji. Głównymi miejscami konsumpcji w Stanach Zjednoczonych są restauracje typu fast-food,
centra handlowe, parki tematyczne (np. Disney World),
kasyna w stylu Las Vegas oraz rejsy wycieczkowe wielkimi
statkami – eksportowane na cały świat, są jednocześnie
pożądanymi kierunkami turystycznymi. Ich ogromny
rozmiar i „magiczna”, na poły religijna, atmosfera sprawia,
że nazywam je „katedrami konsumpcji”. Globalizując się, te
katedry konsumpcji przyniosły ze sobą hiper-konsumpcyjne
społeczeństwo, które jest tak charakterystyczne dla Stanów
Zjednoczonych.
W tym temacie najważniejszą, przynajmniej dla mnie,
publikacją jest moja książka The Globalization of Nothing
(„Globalizacja niczego” - przyp. tłum.). Definiuję „nic” jako
formy społeczne, które są centralnie wymyślone, centralnie
kontrolowane i którym brakuje szczególnej zawartości. Jak
zwykle, McDonald i jego produkty (np. Big Mac) są idealnymi przykładami, ale „nic” staje się coraz bardziej zglobalizo
wane, zwłaszcza poprzez katedry konsumpcji. Globalna
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nicość służy narastającej marginalizacji szczególnie tych
lokalnych form „czegoś” (lokalnie wymyślonych, kontrolo
wanych i o znaczącej zawartości). Tak więc, nasz rozwinięty
świat charakteryzuje się coraz bardziej niczym!
LK: Swoje teorie globalnej konsumpcji rozszerzył Pan na
uniwersytety. Co Pan może powiedzieć o współczesnych
uczelniach?
GR: Często nazywam dzisiejsze uczelnie McUniwersyte
tami. Oznacza to, że proces edukacji został zmakdonaldyzowany poprzez skoncentrowanie się na efektywności,
przewidywalności, kalkulacyjności i kontroli. Dzięki temu
możliwe było stworzenie masowych systemów edukacji.
Irracjonalnością racjonalności tych systemów jest to, że
negatywnie wpływają na wartość systemu edukacji i samej
edukacji. Pod tym względem przypominają one wpływ restauracji typu fast-food na wartość jedzenia (dostaje się Big
Maca, a nie Pysznego Maca). Służy to także sprawieniu, że
uniwersytety będą bardziej skłonne utrzymać statusu quo
niż się jemu sprzeciwać. Myślę, że McUniwersytety coraz
bardziej monopolizują wiedzę, a także jej upowszechnianie.
Moja ostatnia praca dotyczy „prosumpcji” – połączenia
„produkcji” i „konsumpcji”. Studenci zawsze byli prosumentami wiedzy – konsumują ją i produkują w unikalny dla
każdego i każdej z nich sposób. Studenci nie są biernymi
konsumentami tego, co te systemy mają do zaoferowania,
ale także aktywnymi producentami tego, co w nich się dzieje
i wiedzy, która z nich wypływa.
LK: Jest Pan bardzo płodnym autorem. Domyślam się, że
rozwija Pan teraz wiele nowych i interesujących projektów
– czy mógłby Pan się nimi podzielić?

producentami czy konsumentami (ten rodzaj nowoczes
nej binarności powinniśmy porzucić). Swoją drogą, dziś
środowiskiem prosumentów jest internet, gdzie bez
wątpienia prosumujemy na blogach, na Facebooku itd.
Jesteśmy też coraz bardziej prosumentami w katedrach
konsumpcji, gdzie „konsumenci” wykonują coraz więcej
„pracy”, która niegdyś była wykonywana przez opłaconych
pracowników (wystarczy pomyśleć o pracy, którą wykonujemy w restauracjach typu fast-food, w centrach handlowych, w IKEI itd.). Od niedawna zacząłem przekonywać,
że żyjemy w świecie „prosumenckiego kapitalizmu”,
w którym kapitaliści zaczęli przedkładać bezpłatnych lub źle
opłacanych prosumentów nad opłaconych pracowników.
Dobrym przykładem jest Uber: taksówkarze zaczynają znikać
w obliczu wzrostu liczby prosumentów pracujących dla
Ubera. Kiedy zamawiamy książki na Amazon.com, nie tylko
konsumujemy książki (i inne produkty), ale także produkujemy, bezpłatnie, nasze własne zamówienia. W rezultacie
księgarnie i ci, którzy w nich pracowali, znikają. W rezultacie
też powstali nowi kapitaliści (Mark Zuckerberg, Jeff Bezos),
którzy stali się multimiliarderami zastępując opłacanych pracowników bezpłatnymi prosumentami. Nie tylko prosumenci nie są opłacani, ale ponieważ nie są pracownikami, nie
wymagają żadnych świadczeń, ubezpieczenia zdrowotnego
itp. Nowe technologie (np. roboty) pozwolą biznesom na
poleganie w coraz większe mierze na prosumentach (albo
będą prosumować same dla siebie jako „prosumenckie
maszyny”).
Korespondencję do George’a Ritzera prosimy kierować na adres
<gritzer@umd.edu>, zaś do Labinota Kunushevcia na
<labinotkunushevci@gmail.com>.

GR: Większość moich prac z ostatniej dekady dotyczy prosumpcji. Zawsze byliśmy prosumentami – nigdy wyłącznie
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KĄCIK HISTORYCZNY

> Ponad 40 lat z ISA

Międzynarodowa
socjologia
Edward A. Tiryakian, Uniwersytet Duke’a, USA, członek Komitetów Badawczych ISA
ds. Historii socjologii (RC08), Teorii socjologicznej (RC16) oraz Socjologii Religii (RC22).

Plakat z Kongresu ISA w 1974 roku w Toronto
w Kanadzie – pierwszym Kongresie, w którym
uczestniczył Edward Tiryakian.
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Z

przyjemnością odpowiadam na zaproszenie
do podzielenia się wspomnieniami z mojego
długoletniego członkostwa w ISA. Zaznaczam
jednak, że moja pamięć nie jest pełna i zawiera
pewne luki, więc czytelnicy dla pełnego zrozumienia historii
ISA powinny zapoznać się z doskonałą książka Jennifer Platt
A Brief History of the ISA, 1948-1997.
Międzynarodowość pola zawsze do mnie przemawiała
jako ważka część równie ważnej dla mnie teorii socjolo
gicznej. Gdy Reuben Hill został przewodniczącym ISA (1970
– 1974) zastąpiłem go na stanowisku przewodniczącego
Komitetu na rzecz Światowej Współpracy Amerykańskiego
Towarzystwa Socjologicznego (ASA). Rebaun, który wierzył,
że amerykańska socjologia może funkcjonować poza
samymi USA, zaprosił mnie do członkostwa w ISA. Moja
pierwsza okazja do uczestnictwa w międzynarodowym
spotkaniu pojawiła się w 1974 roku podczas VII Światowego
Kongresu ISA w Toronto, na który Reuben zaprosił rosyjskich socjologów. Zaraz po kongresie delegaci zostali zaproszeni na spotkanie ASA odbywające się w Montrealu.

W obu przypadkach nasz Komitet na rzecz Światowej
Współpracy odpowiadał za kontakt z zagranicznymi gośćmi.
Pamiętam szczególnie spotkanie z rosyjskimi socjologami.
Napięcia zimnej wojny zniknęły bardzo szybko, gdy tylko
radosna atmosfera udzieliła się wszystkim. Zarówno dla
Reubena Hilla jak i dla przewodniczącego ASA Petera Balu
spotkanie było dowodem skuteczności socjologicznej dyplomacji.
W następstwie obu tych wydarzeń zdecydowałem się
na dożywotnie członkostwo w ISA, co było jedną z naj
lepszych moich inwestycji. Pamiętam też, jak spotkania podczas kolejnego, IX Kongresu w Uppsali rozrosły
się podczas i jak Szwecja wydała mi się zarazem droga
i nowoczesna. Być może ze względu na to, że Uppsala
w przeciwieństwie do Sztokholmu czy Toronto jest
przede wszystkim miastem akademickim i nie było wielu
rzeczy mogącym rozpraszać uczest ników Kongresu,
wszyscy skupili się na spotkaniach czyli największej
atrakcji międzynarodowego zjazdu naukowców.
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KĄCIK HISTORYCZNY
Podczas kolejnego, X Kongresu ISA w Meksyku (1982)
wiele sesji odbyło się w języku hiszpańskim, trzecim oficjalnym języku ISA, o czym stanowczo przypomniał nam Alain
Touraine. Towarzyszył temu aplauz latynoamerykańskich
studentów. Warto też dodać, że Touraine miał ogromny
wkład w rozwój światowej socjologii, zarówno podczas wielu
światowych kongresów, jak i swoich seminariach we Francji.
Podczas spotkania ISA w 1982 roku byliśmy światkami
anomalii na rynku finansowym: minister finansów Meksyku
ogłosił, że państwo nie jest w stanie sprostać zobowiązaniom
wynikającym z zadłużenia, co doprowadziło do głębokiego
kryzysu finansowego. Delegaci ISA musieli starać się uzyskać
dolary w meksykańskich banków, ale komunikacja finansowa załamała się, tworząc powszechne zamieszanie na rynku
kursów walut. Nie tylko kursy zmieniały się z dnia na dzień,
ale odziały tego samego banku często nie wiedziały, jakie
stawki zostały ustalone przez bank centralny Meksyku. Niektórzy członkowie ISA mający dostęp do swoich kart kredytowych odkryli, że mogli zmienić swoje pokoje hotelowe
ze standardowych na klasę deluxe, ponieważ peso spadło,
a dolar wzrósł. Niemniej nie wszyscy z tego skorzystali i wielu
opuściło Meksyk pierwszym dostępnym lotem.
Był to jedyne spotkanie ISA jakie sobie przypominam,
które odbyło się w czasie pełnego wrażeń kryzysu. XII
Kongres w Madrycie był w porządku, a jedyne problemy to
nadmierne ciepło i brak klimatyzacji. Podczas XIII Kongresu
(1994) w Bielefeld Richard Grathoff zaprosił wielu socjologów z Polski i Europy Wschodniej, którzy utrzymali

socjologię przy życiu podczas represyjnego ustroju, który
upadł w 1991 roku.
Mam wiele wspólnego z Grathoffem, który umieszczał
jakościową, interpretatywną socjologię w centrum socjologicznej teorii. Byłem więc przeszczęśliwy, gdy poprosił
mnie o dołączenie do redakcji International Sociology, gdy
on był jego redaktorem naczelnym (1991-1996). Zostałem
członkiem redakcji gdy głównym prowadzącym był Martin
Albrow (1984-1990). Cieszyłem się zarówno z funkcji
współautora, jak i recenzenta w czasopiśmie, które wiodło
prymat w międzynarodowej socjologii porównawczej.
Mimo że uczestnictwo we wszystkich spotkania ISA jest
praktycznie nie możliwe (ze względu na koszty podróży
odkąd jestem na emeryturze, jak i moje zaangażowanie
w ASA, którego spotkania odbywają się często w tym samym
czasie), udało mi się uczestniczyć w kilku niedawnych Kongresach: w Montrealu (1998), Brisbane (2002), Goteborgu (2010), Jokohamie (2014) oraz w ostatnim Forum
ISA w Wiedniu (2016). Spotykanie długoletnich przyjaciół
z całego świata (niestety jest ich już coraz mniej) oraz
poznawanie nowych osób jak też nowych idei socjologi
cznych w miejscach o różnych kontekstach kulturowych są
nadal tak samo kuszące jak kiedy po raz pierwszy dołączyłem
do ISA. Dlatego też z pewnością wezmę udział w 2018 roku
w XIX Kongresie w Toronto.
Wszelką korespondencję do Edwarda Tiryakiana proszę kierować na adres
<durkhm@soc.duke.edu>
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> Przedstawiamy drugi

japoński zespół
redakcyjny
Z wielką przyjemnością przedstawiamy czytelnikom Globalnego Dialogu drugi japoński zespół
tłumaczy. Od czasu, kiedy rozpoczęliśmy naszą pracę w grudniu 2014, przez nasz zespół przewinęło się
45 studentów Państwowego Uniwersytetu Rybołówstwa - uczelni, która została założona w 1941 roku
jako instytucja publiczna, akredytowana przez Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa
w Japonii. Redakcja składa się z następujących stałych współpracowników:

Satomi Yamamoto jest profesorem języka angielskiego i socjologii na Wydziale
Dystrybucji Rybołówstwa i Zarządzania. Uzyskała tytuł magistra anglistyki na
Japońskim Uniwersytecie Kobiet, magistra socjologii na Uniwersytecie w Chicago
oraz doktorat z socjologii na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Jej
badania koncentrują się na socjologicznej analizie inwazyjnych gatunków ryb
w Stanach Zjednoczonych.

Fuma Sekiguchi jest studentem kończącym studia licencjackie na Wydziale
Nauk o Żywieniu i Technologii Żywienia. Urodził się w Prefekturze Yamaguchi,
a dorastał w Prefekturze Chiba. Obecnie jest na urlopie i studiuje na Kalifor
nijskim Uniwersytecie Stanowym w Chico i w Butte College w Stanach Zjednoczonych. Jego mottem jest „porażka drogą do sukcesu”. Lubi pływać, grać
w koszykówkę i uczyć się angielskiego.
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Yutaro Shimokawa jest studentem drugiego roku na Wydziale Nauk o Żywieniu
i Technologii Żywienia. Obecnie uczy się efektywnego wykorzystywania żywności,
pochodzącej z produktów morskich oraz technologii jej przetwarzania. Uczestniczy
w tłumaczeniu, ponieważ chce polepszyć czytanie w języku angielskim. Jego celem
jest osiągnięcie takiego poziomu językowego, który umożliwi mu lekturę tekstów
naukowych z zakresu technologii żywienia.

Masaki Yokota jest studentem ostatniego roku studiów licencjackich na Wydziale
Dystrybucji Rybołówstwa i Zarządzania. Studiował anglistykę w Wielkiej Brytanii od
2014 do 2015 roku i zdał egzamin IELTS (International English Language Testing System) z wynikiem 6.5. Lubi grać w badminton i oglądać piłkę nożną. Jego ulubiona
drużyna to Chelsea Londyn. Marzy o podróży dookoła świata.

39
Takashi Kitahara to student ostatniego roku studiów licencjackich na Wydziale Dystrybucji Rybołówstwa i Zarządzania. Dołączył do Studium Doktoranckiego Zarządzania
Zasobami i Nauk o Żywieniu na Państwowym Uniwersytecie Rybołówstwa w kwiet
niu 2017 roku. Jego praca dyplomowa bada rozwój japońskich przedsiębiorstw
hodowli akwakultur, które nie są dokarmiane. Uczestniczy w tłumaczeniu, bo
przyjemność sprawia mu poznawanie tematów innych niż rybołówstwo.

Yuki Nakano jest studentką drugiego roku na Wydziale Akwabiologii Stosowanej.
Zdecydowała się na Państwowy Uniwersytet Rybołówstwa, ponieważ lubi zwierzęta
i ryby od czasów dzieciństwa. Nie ma jeszcze dokładnych planów przyszłej kariery,
ale chce znaleźć pracę, która będzie ściśle związana z jej kierunkiem studiów. Czasami jest onieśmielona wyzwaniami, które wiążą się z tłumaczeniem z angielskiego na
japoński, ale lubi uczestnictwo w projekcie, bo to pomaga jej doskonalić angielski
i jednocześnie lepiej wyrażać się po japońsku.
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