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Ubiegły rok minął pod znakiem pandemii, która
To wszystko jest nam znane. Co zatem możemy
przetasowała nasze wartości i możliwości. Bez wąt- zapisać po stronie zysków?
pienia położyła się cieniem na polskiej gospodarce,
ekonomii i stosunkach społecznych. Ale czy rządząNa pewno przebudzenie społeczeństwa, które
cy nie mieli w tym swojego udziału?
tłumnie wyszło protestować w obronie praw kobiet
i przeciwko niekonstytucyjnym wyrokom TrybuOto bowiem minister Szumowski kupił niewi- nału Konstytucyjnego. I aktywizację obywatelską
dzialne respiratory i maseczki bez certyfikatów, a na uczniów i studentów, którzy rozpoczęli swoje proStadionie Narodowym utworzono za ogromne sumy testy wobec demontażu polskiej edukacji – nigdy
szpital tymczasowy, który stoi pusty, podczas gdy wcześniej tak wielu młodych ludzi nie reagowało na
szpitale covidowe pękają w szwach. Jeszcze wcze- zmiany polityczne w Polsce.
śniej minister Sasin roztrwonił bez odpowiedniej
podstawy prawnej 70 mln
Czy to nam wystarna karty do wyborczego
czy, by w kolejny 2021 rok
głosowania, które się nie
przejść z zapasem enerodbyło. Kolejne 2 mld złogii i wiary, że uda nam się
tych poszły na propaganutrzymać zainteresowanie
dową tubę partii rządzącej,
społeczne na odpowiednim
czyli telewizję publiczną,
poziomie, by powstrzymyktóra pod rządami PiS z
wać szalone decyzje partii
obiektywizmem i bezstronrządzącej? Że nauczyciele,
nością już dawno skończywbrew zaleceniom miniła.
sterstwa, będą szczerze rozmawiać z uczniami o aborRok 2020 zapamięcji, antykoncepcji i edukacji
tamy także jako czas bezseksualnej? Czy będzie nam
względnego
demontażu
się chciało kolejny rok paProgramu III Polskiego
tronować finansowo przedRadia. Ale to też np. dalsza
sięwzięciom, które mają
zapaść psychiatrii dzieciędawać odpór demontażowi
cej. Wszystko to w sytuacji,
polskich mediów informagdy rząd przeznaczał kocyjnych? Czy abonament za
lejne dotacje na inwestycje
Netflix nie okaże się ważredemptorysty Tadeusza Rydzyka i kupił sobie flotę niejszy od abonamentu za prenumeratę cyfrową galimuzyn za „ciężką pracę i osiągnięcia”. Pieniędzy zety, która ma odwagę krytykować posunięcia partii
nie zabrakło też na państwowe posadki dla bliskich rządzącej?
polityków z PiS. Zaś prokuratura nie zajmowała się
sprawami szkodliwymi dla władzy, za to dała zieRok 2021 będzie trudny, bo obarczony walką
lone światło dla represjonowania pokojowo prote- o utrzymanie normalności w zalewie absurdalnych
stujących. Na czele MEN stanął homofob i zwolen- posunięć i decyzji rządzących. Ale towarzyszyć mu
nik kar cielesnych. Wprowadzono też nowe zasady będzie niezwykła solidarność ludzka, którą pandeparlamentaryzmu: okazuje się bowiem, że można mia tylko scaliła i wzmocniła. Nie można więc tracić
głosować tak długo i tak wiele razy, aż wynik będzie nadziei, tylko trzeba ponownie rozpocząć pracę orsatysfakcjonujący dla jednej ze stron.
ganiczną i odbudowę na gruzach.
DWŻ

2

2

Numer 1 (59) styczeń 2021

Obiecanki-cacanki
a suwerenowi podatki

Podczas ostatniej kampanii wyborczej premier
Mateusz Morawiecki głosił, iż prezydent Andrzej
Duda jest gwarantem braku podwyżek podatków.
Jeszcze w lipcu 2020 minister finansów Tadeusz
Kościński oraz rząd zapewniali, że nie zgodzą się
na żadne podwyżki. Tymczasem okazało się, że od
początku 2021 czeka nas aż kilkanaście podwyższonych lub nowych opłat. Za co więc zapłacimy więcej?

6

Gminy zapowiadają wzrost opłat za wywóz śmieci, co jest skutkiem zmiany prawa
przez rządzących. Część miejscowości uzależnia to
od powierzchni mieszkania lub liczby zamieszkujących osób czy też ilości zużytej wody.

7

Podniesiony został górny próg opłaty za
posiadanie psa (ze 125,40 zł do 130,30
zł. rocznie za 1 psa), opłaty targowej (z 792,21 zł
do 823,11 dziennie) i uzdrowiskowej (z 4,48 zł do
Wzrośnie koszt samej energii elektrycz- 4,66 zł dziennie).
nej o ok. 3,5 proc. Ponadto rząd wprowadza
Spółki komandytowe mają stać się płatnowy podatek, tzw. opłatę mocową. Jej wysokość
nikami podatku CIT. Czyli będą opodatuzależniona będzie od ilości zużytej energii i może
wynieść nawet 150zł rocznie. Powróci też opłata kowane podwójnie (od dochodów spółki i dochoOZE (odnawialne źródła energii) w wysokości 2,2 zł dów wspólników). Dotychczas takie spółki nie
za każdą MWh. Warto podkreślić, że jednym ze skut- płaciły podatków dochodowych, opodatkowani byli
ków podwyżek cen prądu są chociażby podwyżki wspólnicy, proporcjonalnie do posiadanego udziału
cen pieczywa. Dobrą informacją jest prognoza spad- w zyskach. W dobie pandemii i upadających przedku cen gazu oraz niższy przyrost cen typowego ko- siębiorstw to działanie mało zrozumiałe.
szyka zakupowego w stosunku do roku 2020.
Wzrośnie podatek od nieruchomości. Inflacja w 1 półroczu 2020 wyniosła 3,9 proc.
Kierowcy zostaną obciążeni specjalną opłatą depozytową przy wymianie oleju silni- i o tyle więcej może wzrosnąć podatek. Dla porówkowego, a posiadacze środków transportu o ma- nania w roku 2019 inflacja wynosiła 1,9 proc.
sie powyżej 3,5 tony muszą zapłacić tzw. podatek
Zaplanowano wznowienie podatku
transportowy.
handlowego, czyli podatku od nadwyżki
przychodów
ze sprzedaży detalicznej >17 mln.
Powraca podatek od dochodów uzyskanych za granicą; 28 listopada 2020 prezy- zł. (na wezwanie KE został on zawieszony do końca
dent podpisał ustawę ograniczającą stosowanie ulgi 2020 jako faworyzujący mniejsze sklepy).
abolicyjnej do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł, co
Część podatków związana jest z praw praktyce oznacza jej likwidację i znaczne obciążewem unijnym, np. podatek od plastiku
nie finansowe dla osób pracujących za granicą.
(każdy kraj członkowski będzie musiał zapłacić 800
Tzw. podatek cukrowy zapłacą dostawcy euro za tonę odpadów z tworzyw sztucznych nienapojów słodzonych do punktów sprze- poddanych recyklingowi), podatek od węgla (dodaży detalicznej (a w praktyce konsumenci). O ile datkowe cło na sprowadzane do UE towary, których
ten fakt można jeszcze tłumaczyć troską o zdrowie produkcja wymagała dużej emisji CO2) i podatek
Polaków, to już tzw. opłata „małpkowa” (25 zł od cyfrowy (UE planuje opodatkować firmy o rocznych
litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego obrotach >750 mln euro). Od 1.07.2021 więcej zaw opakowaniach o objętości do 300 ml) budzi zasta- płacimy także za internetowe zakupy towarów wysyłanych z państw nienależących do UE. Związane
nowienie.
jest to z podatkiem VAT od każdej paczki.
Elżbieta Majewska-Cieśla
Wzrośnie opłata za abonament radiowoŹródło: Business Insider Polska, money.pl
-telewizyjny (6-22zł w skali roku).
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AŻ DO SKUTKU

Kiedy to się zaczynało, we wrześniu 2016,
wezwaniem do Czarnego Poniedziałku, nie miałyśmy pojęcia, co się wydarzy, ani jak to się skończy. Nadal nie wiemy – ale wiemy, po co idziemy,
co chcemy, żeby się wydarzyło.

3 października 2016, w Czarny Poniedziałek,
podczas pierwszego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet walczyłyśmy "zaledwie" przeciwko zaostrzeniu
przepisów dotyczących aborcji. Ale już w styczniu
2017 podjęłyśmy decyzję, że idziemy po więcej. Że
nie chcemy już zakazu aborcji obowiązującego od
1993, o którym prawica (oraz prawica udająca centrum) i kler kłamią, że jest to "kompromis". W 2017
dołączyłyśmy do akcji Ratujmy Kobiety II – zbiórki
podpisów pod projektem legalizacyjnym, a w pierwszą rocznicę naszego zrywu, w Czarny Wtorek 3 października 2017 zorganizowałyśmy kulminacyjną
"Wielką Zbiórkę" w ponad 100 miastach w Polsce.
Wcześniej, 8 marca 2017, współorganizowałyśmy
Międzynarodowy Strajk Kobiet w ponad 60 krajach
świata. Akcję, która zaczęła sie od porozumienia kobiet z dwóch krajów – Polski i Argentyny.

POTRZEBUJESZ ABORCJI?
NIE JESTEŚ SAMA!
ZADZWOŃ DO ABORCJI BEZ GRANIC

22 29 22 597

#AborcjaWPandemii

W styczniu 2018, kiedy nasi "sojusznicy" z opozycji sprzedali nas 8 głosami, odrzucając w pierwszym czytaniu projekt legalizacji aborcji, w akcji
"Déjà Vu" poszłyśmy nie tylko pod biura PiS, ale także pod biura PO i Nowoczesnej.
Dwa miesiące później, 23 marca 2018 akcją
w Czarny Piątek zatrzymałyśmy kolejny projekt
zaostrzenia przepisów aborcyjnych. W tym czasie
nasze argentyńskie siostry z kampanii – trwającej 15 lat – na rzecz legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji zgłaszały do swojego parlamentu ósmy
z kolei projekt legalizacji. Płakałyśmy z nimi w sierpniu tego samego roku, kiedy przegrały w Senacie, na
ostatniej prostej. I na fali inspiracji mocą argentyńskiej zieleni odpaliłyśmy, 3 października 2018, naszą, polską wersję kampanii #AbortoLegalYa, czyli
#LegalnaAborcjaTeraz, tak jak one – dla aborto legal, seguro, gratuito, czyli legalnej, bezpiecznej i darmowej aborcji.
W roku 2020, roku pandemii, oznaczyłyśmy 13
miast w Polsce zielonymi billboardami #LegalnaAborcjaTeraz, a 8 marca zatańczyłyśmy publicznie
na #DiscoLegal na Rondzie Praw Kobiet w Warszawie. Tam właśnie nasza strajkowa posłanka, Katarzyna Kotula, zaprezentowała projekt legalizacji
aborcji autorstwa Lewicy, który został wkrótce
potem złożony w Sejmie, lecz nie podjęto nad nim
prac. 22 października pani mgr Przyłębska wydała swoje oświadczenie o zaostrzeniu przepisów.
Dzięki fali masowych protestów do tej pory go nie
opublikowano. A my 12 listopada współstworzyłyśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej – wraz z osobami z organizacji feministycznych
(m. in. Federacji na Rzecz Praw Kobiet i Planowania
Rodziny, Aborcyjnego Dream Teamu, Centrum Praw
Kobiet) oraz posłankami Lewicy.
Zatrzymujemy zaostrzenie przepisów. Za każdym razem, kiedy trzeba.
Walczymy o legalną aborcję. Tyle razy, ile będzie trzeba – aż do skutku.
Marta Lempart
PS. 30 grudnia 2020 Senat w Argentynie przegłosował
nowe prawo, które zezwala na aborcję do 14. tygodnia
ciąży. To historyczna decyzja i nasz drogowskaz.
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PREKARIUSZE,
CZYLI KTO?
„Prekariat” pochodzi z połączenia dwóch słów:
precarius (z łac. zdany na łaskę/prośbę, niepewny,
przejściowy) oraz proletariat (termin również ukuty w starożytnym Rzymie, a szczególnie popularny
w okresie rewolucji przemysłowej – najuboższa
grupa społeczna, zwłaszcza pracownicy fizyczni).
Przez współczesny prekariat rozumie się tę część
społeczeństwa, która żyje w niepewności: pracuje
w elastycznych formach zatrudnienia, poniżej kwalifikacji, w kilku miejscach i w niestabilnym wymiarze czasu pracy. Często nie ma także prawa do
świadczeń takich jak zasiłki dla bezrobotnych, czy
urlopy macierzyńskie, ani dostępu do niektórych
usług (np. kredytów hipotecznych). Mówi się o nich
jako o przegranych współczesnego kapitalizmu.

lat (71 proc.) oraz co trzecia osoba w wieku 25-34
lat (35 proc.).

Na czym polega problem? Osobom pracującym
na umowach-zleceniach lub o dzieło nie przysługuje wiele praw, które są uznawane za podstawowe
na każdym cywilizowanym rynku pracy: nie mogą
pójść na urlop wypoczynkowy i nie obowiązuje ich
okres wypowiedzenia. Podczas zwolnienia pracodawca nie musi tego uzasadniać i wypłacać odprawy. Umowy cywilnoprawne objęte są też specyficznymi zasadami opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne. Od umów o dzieło nie płaci
się ich w ogóle. Od umów-zleceń dobrowolna jest
składka chorobowa (na wniosek pracownika) –
a składka ta daje możliwość uzyskania zwolnienia od
lekarza w razie choroby. Obowiązkowe są natomiast
Polskie realia
Prekariat to także określenie, którego używa pozostałe składki, ale od 2016 roku jest to kwota do
się często w opisie polskiego rynku pracy. Nie bez wysokości płacy minimalnej (czyli, gdy ktoś zarabia
powodu. Jesteśmy krajem o bardzo niskiej na tle więcej, to od nadwyżki nad płacę minimalną skłainnych państw UE jakości miejsc pracy. Składa się dek się nie odprowadza). Regulacje te mają istotny
na to 6 elementów: wysokość płac, forma i bezpie- wpływ na wysokość przyszłych emerytur. Według
czeństwo miejsca zatrudnienia, czas, warunki pracy, wyliczeń z Instytutu Badań Strukturalnych emerytuszanse na rozwój umiejętności i kariery oraz repre- ry osób, które w swoich karierach mają epizody prazentacja interesów pracowniczych. Wskaźnikiem, cy na umowach-zleceniach, będą o 17 proc. niższe
który łączy te sześć wymiarów jest Job Quality Index niż osób pracujących wyłącznie na etacie.
(JQI). Według tej miary tylko w 3 krajach UE – Grecji,
Rumunii i Hiszpanii – jakość miejsc pracy jest gorRaczej nie z własnego wyboru
sza niż w Polsce.
W 2016 roku w Polsce tylko 18 proc. osób zatrudnionych na umowach czasowych deklarowało,
Jesteśmy krajem o największym odsetku pra- że pracuje tak z własnej woli. Kolejne 9 proc. pracowników zatrudnionych na umowy czasowe cę w takiej formie tłumaczyło trwającą edukacją,
w całej UE. Chodzi tu o umowy o pracę na czas a 10 proc. twierdziło, że znajduje się w trakcie okreokreślony oraz umowy-zlecenia i o dzieło. W Polsce su próbnego. Wszyscy pozostali, czyli 63 proc. prapracuje w ten sposób aż 28 proc. pracowników na- cowników chciało podjąć pracę na czas nieokreślojemnych, podczas gdy średnia w państwach UE wy- ny, ale nie potrafili takiej umowy uzyskać.
nosi 12 proc. Co więcej, liczba osób pracujących na
umowach czasowych między 2002 a 2016 rokiem
Przy czym, o ile w polskiej debacie publicznej
zwiększyła się u nas ponad dwukrotnie – z 1,5 mln krytyka umów-zleceń i o dzieło jest dość powszechdo 3,5 mln. Badania pokazują, że ponad 80 proc. na, o tyle krytykę umów na czas określony słychać
miejsc pracy stworzonych w tym okresie stanowiły już rzadziej. Dlaczego? Przede wszystkim stały się
zajęcia na umowy czasowe. Przy czym zatrudnienie one zwyczajnym elementem naszego rynku pracy,
tego typu dotyczy głównie osób młodych: pracuje rodzajem relacji uznawanej za zupełnie normalną,
tak w naszym kraju większość osób w wieku 15-24 bo… powszechną.
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Tymczasem przemawia przeciwko nim wiele istotnych argumentów. Otóż osoby pracujące na
umowach na czas określony rzadko „przeskakują”
do stałego zatrudnienia i są bardziej narażone na
ryzyko bezrobocia, niż osoby pracujące na etat. Po
drugie, zatrudnienie czasowe zmniejsza chęć inwestowania w rozwój pracowników. Nietrudno to wytłumaczyć – firmie nie opłaca się to, jeśli nie wiąże
z nim długoterminowej przyszłości. Zatrudnienie
czasowe okazuje się więc pułapką – pracownik
na takiej umowie nie ma okazji podnosić w firmie
swoich kwalifikacji, a to skutkuje z kolei tym, że ma
słabsze argumenty w walce o zatrudnienie stałe. Po
trzecie, osoby na umowach czasowych są dyskryminowane płacowo – zarabiają przeciętnie o 30 proc.
mniej, niż osoby na umowach na czas nieokreślony
na tych samych stanowiskach. Wreszcie, umowy
czasowe nie sprzyjają podejmowaniu ważnych życiowych decyzji, jak ta o założeniu rodziny czy za-

kupie mieszkania (brak stałej umowy jest barierą w otrzymaniu kredytu hipotecznego).

Bywa jeszcze gorzej

Umowy czasowe to nie jedyny mankament polskiego rynku pracy. Mocno rozpowszechniona jest też tymczasowa forma zatrudnienia przez pośrednictwo agencji zatrudnienia. Taka
sytuacja dotyczy ok. 800 tys. pracowników w Polsce.
Ich sytuacja skupia w sobie wszystkie mankamenty
pracy czasowej plus to, że są bardziej obciążani obowiązkami, jako że są tylko „wypożyczoną” siłą roboczą.

A przecież może być jeszcze gorzej. Według badań GUS z 2016 roku pracę nierejestrowaną, czyli
świadczoną bez żadnej umowy, wykonuje w Polsce
ok. 700 tys. osób. To 4,5 proc. wszystkich pracujących. Z tych 700 tys. dla 56 proc. jest to praca główna, dla pozostałych – dodatkowa. I znowu – duży
odsetek pracujących na czarno to ludzie młodzi – 44
proc. wszystkich wykonujących prace nierejestrowane to osoby w wieku do 34 lat. Sprzyja temu fakt,
że pracodawcy w Polsce czują się bezkarni – kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy są rzadkie, nieefektywne, a kary nakładane na pracodawców śmiesznie niskie.

Stan ten będzie się utrzymywał, dopóki nie
zmienią się podatki w Polsce. Najwyżej opodatkowana jest umowa o pracę, więc tej formy umowy
pracodawcy będą starali się unikać. Stosując kilka
umów-zleceń zamiast umowy o pracę można obniżyć klin podatkowy niemal o ¼ wydatków pracodawcy. Tymczasem w innych państwach, które tak
jak Polska, zmagają się z prekaryzacją pracy, rozwiązano ten problem w prosty sposób. Np. w Słowenii
dla wszystkich umów czasowych wprowadzono
5-krotnie wyższą stawkę składki na ubezpieczenie
na wypadek bezrobocia, którego ryzykiem są wszak
bardziej obarczone. Pierwsze oceny tej reformy
wskazały, że miała ona pozytywne efekty zarówno
dla stabilności miejsc pracy, jak i poziomu samego
bezrobocia.

Tekst powstał na podstawie książki Jakuba Sawulskiego:
Pokolenie’89. Młodzi o polskiej transformacji, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Czy rządzący zdecydują się na takie posunięcia
także w Polsce i zlikwidują prekariat, jako nową formę niewolnictwa zawodowego? Na razie nic na to
nie wskazuje.
						
DWŻ
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Historia lubi się powtarzać

RIEN CZYLI NIC

R

ien po francusku znaczy „nic”. Takie słowo
wpisywał do swojego pamiętnika Ludwik
XVI, gdy w danym dniu nie odbyło się żadne polowanie lub spotkanie z kimś ważnym. W przeciwnym razie pod daną datą król wpisywał kilka zdawkowych
słów. Np. „Jazda konno i pieszo w małym parku. Zabiłem 10 sztuk.” albo „Rekolekcje pana de la Luzerne”.

Tego wieczoru jednak król zapisał tylko „Rien”.
Był 14 lipca 1789 roku, wzburzony lud Paryża właśnie zdobył Bastylię – więzienie i symbol francuskiego
absolutyzmu. W Wersalu jednak nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, także sam król
– pierwszy więzień systemu, który stworzyli jego poprzednicy.
Choć nie był wybitnym władcą, zdawał sobie sprawę z ogromu problemów, z jakimi mierzyło się jego
stojące na skraju bankructwa królestwo. Usiłował je
reformować, powoływał na ministrów kolejnych specjalistów i utalentowanych bankierów, którzy przed-

stawiali projekty reformy finansów. Wszystko rozbijało się jednak o to, że struktura władzy opierała się
na „starym porządku” przywilejów kleru i szlachty.
A te tzw. stany „pierwszy” i „drugi” nie były zainteresowane w uszczupleniu swych przywilejów i obłożeniu podatkami. Choć więc Ludwik wiedział, gdzie są
pieniądze, których państwo potrzebowało, nie mógł
po nie sięgnąć i wciąż podwyższał podatki tylko stanowi „trzeciemu”.
Jak głosi legenda, podczas jednych z wielu zamieszek głodowych w Paryżu (a w czasach królewskich
powtarzały się one bardzo często), królowa Maria
Antonina miała zdziwiona zapytać, dlaczego głodujący lud nie je ciastek, jeśli zabrakło chleba. Anegdota
ta była zresztą przypisywana nie tylko żonie Ludwika XVI, ale i innym władcom wiele lat przed wybuchem samej rewolucji. Rzecz nie w tym, czy historyjka
była prawdziwa, ale w tym, że rzeczywiście dwór żył
w oderwaniu od realiów swoich poddanych. I tylko
ktoś z zewnątrz mógł to zmienić.
Następnego ranka Ludwik
XVI dowiedział się o zdobyciu
Bastylii i miał zapytać:
– Czy to rewolta?
– Nie, sire, to nie rewolta, to
rewolucja – miał odpowiedzieć
książę de La Rochefoucauld, który przyniósł wieści. Mimo tego
król, który w sierpniu 1789 przepisywał swój pamiętnik na czysto, pod datą 14 lipca znów wpisał tylko: „Rien”.

Choć zdobycie Bastylii nie było ani najważniejszym, ani przełomowym wydarzeniem
w trakcie rewolucji francuskiej, stało się symbolem, a datę jej zdobycia ustanowiono
później francuskim świętem państwowym.
Szturm na Bastylię, obraz nieznanego malarza (ok 1789-91). Źródło: Wikipedia.
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System europejskiej władzy ma wbudowany jeden paradoks: politycy zasiadający w ciałach unijnych mają dbać w
teorii o całą Europę, ale w praktyce patrzą przede wszystkim na opinię publiczną w kraju pochodzenia.
Fot. Diliff, Parlament Europejski w 2014. Źródło: Wikipedia

O przyczynach Rewolucji Francuskiej od 200 lat
rozpisywali się historycy wszystkich krajów Europy.
Za najważniejszą uznaje się sam system ówczesnej
władzy, słynny ancien régime, który nie był w stanie
się zreformować. By uratować monarchię najwięcej
musieliby poświęcić ci, którzy sami mieli władzę.
Dlatego do samego końca król, arystokraci i biskupi
szukali innych rozwiązań. Takich, których nie było.

Ten paradoks historii wciąż się powtarza. Gdy
po II wojnie światowej Europa zaczęła się jednoczyć
pod wpływem strachu przed kolejnymi konfliktami,
przywódcy Francji, Niemiec i Włoch na pewien czas
zapomnieli o swoich osobistych interesach, by pomyśleć o interesie ogółu. Dziś niestety próżno szukać w Europie takich polityków. A jeśli nawet czasem któregoś stać na taki gest, musi zapłacić za to
wysoką cenę. Jak Angela Merkel, która za chęć pomocy uchodźcom zapłaciła (odroczoną) polityczną
emeryturą i zachwianiem europejskiej pozycji Niemiec.

Na europejskim rynku zyskują nie ci, którzy
pracują w interesie całej Europy, lecz we własnym,
politycznym czy partyjnym. Z jednej strony wszyscy
politycy zdają sobie sprawę z tego, że skala wyzwań,
przed jaką stoimy jest ogromna. I zdają sobie sprawę, że tylko Zjednoczona Europa może stanąć do
rywalizacji z USA czy Chinami, ale z drugiej strony
danego polityka wybierają tylko obywatele jego własnego kraju, więc musi po każdym unijnym szczycie
krzyczeć, ile to on nie ugrał dla swoich wyborców.

Są też politycy, którzy z jednej strony mówią
o tym, że popierają Unię, ale z drugiej łatwo oskrżają Brukselę o wszelkie trudności. Co ciekawe potem
się dziwią skutkom tak prowadzonej polityki. David
Cameron najpierw zarządził brexitowe referendum,
a potem zdziwił się, że je przegrał, choć od lat to
konserwatyści przodowali w narzekaniu na UE.
Jeszcze trudniej jest, gdy spojrzymy na politykę
klimatyczną poszczególnych państw. Z jednej strony politycy czytają raporty naukowców i zapewne
doskonale wiedzą, że dobrze nie jest. Z drugiej strony ich własny interes jest ważniejszy niż przyszłość
całej planety. Dlaczego to oni mają się poświęcić
i mówić ludziom niewygodne rzeczy, a co gorsza
wprowadzać jakieś ograniczenia? Dlatego, gdy
w Katowicach odbywał się szczyt klimatyczny, Polska przywitała uczestników węglem, a polscy politycy znów powtarzali frazesy o „czarnym złocie”.
I choć dziś i tak muszą zamykać kopalnie, bo są zwyczajnie nierentowne, to wciąż przed wyborcami
będą udawać, że wszystko jest w porządku.

Dlatego od premiera Morawieckiego prędzej
usłyszymy słowa o kolejnych sukcesach partii niż
o tym, że rząd sprzedaje limuzyny i przerzuca się
na rowery. A w dniu, w którym padnie krytyczny
rekord temperatury wprost wskazujący na rozpoczęcie katastrofy klimatycznej, Jarosław Kaczyński
zapewne zapisze w swym pamiętniku „Nic”.
Maciej Pokrzywa
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A MOGŁO BYĆ
ZUPEŁNIE INACZEJ
Wszyscy wiemy, jak potoczyły się losy polskiej transformacji ustrojowo-politycznej po
Okrągłym Stole. Nie wszyscy zdajemy sobie
sprawę z jej ekonomicznych kosztów i tego, że
przy odrobinie szczęścia i zbiegu innych okoliczności, nasza rzeczywistość obecnie mogłaby
wyglądać zupełnie inaczej, a społeczne koszty
transformacji mogły być o wiele mniejsze.

skiej (Chile, Boliwia, Peru). Polegały one na tym, że
należy zderegulować gospodarkę, obniżyć wydatki
publiczne i w ogóle wybić państwu z głowy odgrywanie roli aktywnego ekonomicznie gracza. A przecież model szwedzki był na wyciągnięcie ręki i po
wrażliwym społecznie polityku, związanym z katolicką lewicą, jakim bez wątpienia był Tadeusz Mazowiecki, można było się spodziewać, że poświęci mu
więcej uwagi.
Tak się jednak nie stało, choć na początku 1989
r. grupa polskich ekonomistów doradzająca rządowi
Terapia szokowa
Tylko w latach 1990-1991 polskie PKB skur- (jeszcze wtedy gabinetowi Mieczysława Rakowskieczyło się o 15 proc. W samym roku 1990 przeciętne go), pojechała do Sztokholmu na wizytę studyjną.
płace spadły o 25 proc., emerytury i renty o 19 proc., W skład delegacji wchodzili: Jan Mujżel, Krzysztof
a dochody netto z rolnictwa (na jednego pracujące- Porwit, Marcin Święcicki oraz Michał Rutkowski.
go) o 63 proc. W 1989 r. poniżej minimum egzysten- Mujżel i Święcicki będą zresztą wkrótce po powrocji żyło 16 proc. społeczeństwa, cztery lata później cie uczestniczyć w obradach Okrągłego Stołu: jeden
już ok. 40 proc. Nie chodzi tylko o dane statystycz- po stronie „Solidarności”, a drugi – po stronie PZPR.
ne, ale też o przyjętą wówczas filozofię transforma- Ze swojej wyprawy ekonomiści napisali raport.
cji. Zapewniano, że koszty reform będą sprawiedliwe rozdzielone na wszystkie grupy społeczne. Ale
w praktyce rząd zupełnie nie liczył się z tym, że terapia szokowa przekroczyła granice społecznej wytrzymałości.
Jak to możliwe, że najbardziej masowy w Polsce
ruch pracowniczy, którym bez wątpienia była „Solidarność”, dokonał przewrotu, z którego wyłonił
się jeden z najbardziej niesprawiedliwych ustrojów
społecznych, jakie zna historia powojennej Europy?

Mazowiecki traci z oczu gospodarkę

Stało się to za przyzwoleniem premiera Tadeusza Mazowieckiego, który – jak głosi legenda –
chciał wprawdzie budować gospodarkę rynkową na
wzór zachodnioniemiecki, czyli opartą na silnej roli
państwa jako twórcy ram i przeciwwagi dla wolnego rynku, w praktyce jednak oddał gospodarkę walkowerem. W efekcie jego minister finansów Leszek
Balcerowicz, za namową młodego neoliberalnego
wilka z Harvardu, Jeffreya Sachsa, poprowadził rząd
w kierunku rozwiązań znanych lepiej z Reaganowskich Stanów Zjednoczonych, czy Thatcherowskiej
Wielkiej Brytanii. A także z krajów Ameryki Łaciń-

Premier Tadeusz Mazowiecki stanął przed nie lada
wyzwaniem: musiał wybrać drogę transformacji gospodarczej, jaką nie przeszedł w historii żaden kraj.
Czy wybrał słusznie? Fot. Wikipedia.
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Przerwana lekcja szwedzkiego

Głosili w nim, że gospodarka szwedzka to wymarzony model do naśladowania dla wychodzącej
z socjalizmu Polski. W Szwecji jest przecież kapitalizm, a tamtejsze firmy funkcjonują w warunkach
ostrych rygorów efektywnościowych narzuconych
przez rynek międzynarodowy. Z tego powodu nie
ma tu miejsca na paternalizm w stosunku do przedsiębiorstw czy branż trwale nieefektywnych. Jednak
nawet olbrzymie programy restrukturyzacyjne, jak
np. likwidacja praktycznie całego przemysłu stoczniowego, przebiegają tam w warunkach pokoju
społecznego. I to za sprawą stale utrzymującej się
znacznej siły związków zawodowych! Na dodatek
Szwedzi prowadzą tzw. aktywną politykę zatrudnienia (to była wtedy światowa nowinka) i zamiast
przeznaczać pieniądze na zasiłki dla bezrobotnych,
najpierw szukają możliwości pracy dla potencjalnych kandydatów do zasiłku. Dzieje się tak dlatego,
że radykalizm gospodarczy współistnieje w Szwecji z
solidaryzmem społecznym, a filozofia rozwiązywania
sytuacji konfliktowych jest zaprzeczeniem thatcheryzmu, gdzie likwidacja nierentownych przedsiębiorstw
pociąga za sobą przeważnie wzrost bezrobocia i – co
za tym idzie – strajki i napięcie społeczne – zachwalał
skandynawski model gospodarki Tadeusz Kowalik,
dość wpływowy doradca pierwszej „Solidarności”.
To właśnie on, wraz z Marcinem Święcickim, który
został ministrem w rządzie Mazowieckiego, dopytywali przez całe lata 90. o model szwedzki.

jenie zdobyczy państwowego dobrobytu.
Z drugiej strony neoliberalne rządy kolejnych
premierów Szwecji wiedziały, że nadmierne
pogorszenie pozycji pracownika i niestabilność rynku pracy nie leżą w długofalowym
interesie szwedzkiej gospodarki. To różniło ich od płynących na neoliberalnej fali polityków
z innych krajów – w tym również z Polski. Słowem –
w Szwecji zadbano, by rynek pracy nie został do
reszty zderegulowany. W efekcie dziś układy zbiorowe obejmują nawet 90 proc. umów o pracę
w szwedzkiej gospodarce, a uzwiązkowienie sięga
70 proc. To wciąż najwyższy wskaźnik w Europie.
W Polsce do związków zawodowych należy zaledwie 12,4 proc. zatrudnionych – najmniej wśród 38
krajów członkowskich OECD.
I pomyśleć, że niewiele brakowało, byśmy mogli być nie tyle drugą Irlandią, co właśnie Szwecją.
Może wtedy uniknęlibyśmy dojścia do władzy prawicowego populizmu i rozmontowania państwa
prawa. A było to możliwe przy milczeniu wielu grup
społecznych, ponieważ nie poczuwały się one do
obrony państwa, które na lata o nich zapomniało.
DWŻ

Tęsknota za Sztokholmem

Nie dowiemy się jednak już nigdy, jak wyglądałaby polska transformacja, gdyby jej autorzy śmielej
sięgnęli po szwedzkie rozwiązania. Ci, którzy okopali się na pozycjach „nie mogło być inaczej”, raczej
już zdania nie zmienią. Jednak wydaje się, że tych,
którzy zerkają z żalem w stronę Sztokholmu, z roku
na rok przybywa. Bo i jest czego zazdrościć.
Z drugiej strony triumfalny pochód neoliberalnego myślenia nie ominął także Szwecji. Zaczęło
się cięcie wydatków budżetowych oraz przestawianie źródeł finansowania państwa z progresywnego
PIT-u na regresywny VAT. Zaczęto deregulację wielu dziedzin gospodarki (m.in. sektora pocztowego,
kolejowego, czy rynku taksówkarskiego). Państwo
miało odtąd uważniej pilnować, by nie rosła inflacja. Nawet gdyby miało się to odbyć kosztem troski
o pełne zatrudnienie. Kluczowym zadaniem rządu
zaczynała być stabilność wydatków publicznych
– nawet jeśliby ją osiągnąć poprzez ostre okro-

Tekst powstał na podstawie książki Rafała Wosia Zimna
trzydziestoletnia. Nieautoryzowana biografia polskiego
kapitalizmu, Wydawnictwo Mando, Kraków 2019.
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Pandemia i Empatia

Zastanawia mnie u niektórych, też znanych mi osobiście osób, brak społecznej
empatii, brak próby i chęci
zrozumienia uczuć i odczuć
innego człowieka. Jak czuje, jak widzi świat,
jak myśli i dlaczego.
Czas pandemii to świetne pole do takich obserwacji.
Przykładem osoby, które przekonane są
o większej szkodliwości noszenia maseczek niż ich
zaletach. Bo, że chyba wszystkich nas denerwuje
chodzenie w nich, to nic nowego. Podobnie z "regułami dystansu". Nie oceniam ich perspektywy czy
pobudek. Co mnie dziwi, to fakt, że wielu z nich nie
stara się "wejść w skórę bliźniego", który maseczki czy dystanse uważa nie tylko za sensowne, ale
i potrzebne. Zdarza się niestety, że krytycy maseczek
nie tylko krytykują ich noszenie i zakres (mają do
tego pełne prawo), ale i starają się – nieraz teatralnym zachowaniem czy wypowiedziami – narzucić
swój punkt widzenia innym. Bez próby dialogu, bez
próby zrozumienia kogoś, kto – może irracjonalnie,
może bez doinformowania się, może całkiem "na
wyczucie" albo "bo tak kazali i radzą" – chce je nosić.
Bo czuje się tak bezpieczniejszy.
Więc przyjmując, że obie strony są zero-ekspertami i tak naprawdę bardzo słabo poinformowane,
jedna strona wyśmiewa i nie akceptuje zachowania
i wyboru drugiej, a nawet próbuje "odgórnie" (indywidualistycznie, egoistycznie?) sarkazmem czy kpiną wpłynąć na opinię innego człowieka.
A dlaczego nie próbuje zrozumieć "wolności
wyboru" drugiej osoby? Dlaczego nie dostrzegamy,
że próby złośliwego "nawracania" czy "oświecania"
ku innemu podejściu są nie tylko kontrproduktywne, nie tylko podnoszą emocje i niepewność, ale
i krzywdzą duchowo?
Tak często "na papierze", czy w teorii twierdzimy jak ważna jest wolność jednostki. Jednak, gdy ta
jednostka zachowuje się inaczej, to wyśmiewamy
czy próbujemy "tłumaczyć"? Niszcząc i nadwyrężając w pewien sposób "system ochronny" drugiej
osoby. Maseczki czy dystanse to akurat dobry przykład, gdyż większość psychologów i socjologów
(obojętnie, jaką mają opinie np. ws. pandemii) potwierdza, że zakładanie i korzystanie daje noszącemu też komfort psychiczny. Tak, może jak placebo.
Ale wiemy, jak zdrowe są choćby efekty placebo. Czy
nie można zostawić "tych inaczej myślących" w spokoju? Albo z nastawieniem liberalnym powiedzieć
im: "Widzę to inaczej, ale szanuję twój wybór, two-

ją preferencję." Jak gdyby był to jaskrawy kolor czy
inny element mody, który ten ktoś lubi i dobrze się
z tym czuje, a my niekoniecznie. A regularne mówienie drugiemu "Weź, zdejmij ten kapelusz, to bezsensowne, niezdrowe, i tylko produkujesz śmieci" jest
po prostu i nieprzyjemne, i bolesne czasami i... jest
brakiem szacunku dla wolności wyboru.
Oczywiście, ten sam schemat mamy i po "drugiej stronie barykady", na przykład w "świętym
przekonaniu", by nosić maseczki, szczepić się czy
dezynfekować.
Mamy też czasami w innych kwestiach, choć
mniej emocjonalnie może: Dlaczego głosujesz nadal
na tę partie? Dlaczego jeździsz tyle samochodem?
Dlaczego palisz (węglem)? Dlaczego (nie) chodzisz
do kościoła? Dlaczego unikasz płacenia podatków
czy pozwalasz na "pracę na czarno"? Itp, itd.
Tylko wydaje mi się, że w czasach lockdownów
jakoś staliśmy się wszyscy "bardziej misjonarni",
a mniej empatyczni.
Dlatego zachęcam do refleksji ujętej w dwóch
pytaniach:
1. Czy masz wrażenie, że od początku stanu epidemii stałeś się bardziej "misjonarny" a mniej wyrozumiały dla innych osób i ich postaw? I jeśli tak, to jak
usprawiedliwiasz tę zmianę w sobie?
2. Czy wcześniej zauważyłeś u siebie taką własną
postawę (polityka, podatki, środowisko), a obecna atmosfera tylko podgrzała w Tobie tendencję do "przekonywania", a może – do kpin i braku poszanowania
postaw, przekonań i uczuć innych osób, które są różne
od Twoich?
Łukasz Szopa

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Częścią empatycznego języka jest zwracanie uwagi na to, że każda osoba ma wiele cech
i nie należy mówić o niej, pamiętając tylko o jednej etykietce. Dlatego np. mówmy "osoba z niepełnosprawnością", a nie "niepełnosprawny". Używajmy języka neutralnego, bo codzienna mowa nie
wymaga dramatyzmu i określania cudzego samopoczucia: dlatego mówimy "osoba poruszająca się
na wózku" lub "użytkownik wózka", a nie o byciu "przykutym" do wózka.

Więcej o języku empatii znajdziesz na: https://www.facebook.com/slownikempatyczny
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Rozmowy z kotem

Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, że już chyba nikogo nie dziwi, że na Facebooku gada ze mną mój kot. Jedynie moi znajomi niepokoją się o jego wątrobę,
bo na trzeźwo komentować tej rzeczywistości to on nie potrafi.
(86)
Jako państwo jesteśmy niesamowici. Żaden inny
kraj na świecie nie dokonał tylu rzeczy – wydawałoby się – niemożliwych. Siedliśmy z moim Kotem
przy miseczkach czegoś mocniejszego, aby podsumować miniony rok 2020.
– Obroniliśmy naszą niepodległość, czego nie
udało się 25 innym państwom Unii! – zawołałem.
– Wydaliśmy 70 milionów złotych na wybory korespondencyjne, których nie było, i miliony na respiratory, których nie będzie. Tego nie dokonał nikt na
świecie! – zawtórował Kot.
– Tylko u nas szalał koronawirus nieszkodliwy
podczas wyborów, którego w tym okresie nie należało się bać! – wyrzuciłem z siebie z dumą.
Trąciliśmy się miseczkami, wypiliśmy trochę, by
łatwiej kontynuować wykaz powodów do naszej
narodowej dumy.
– 82 radiowozy chroniły dom ukochanego zbawcy narodu przed ukochanym przez niego narodem!
– znów odezwał się futrzak. – Takiego wyniku nie
osiągnął nawet równie uwielbiany przez swój naród
Kim Dzong Un!
A jednak w całym tym paśmie sukcesów pojawiła się rysa.
– Wanda Niemca nie chciała, a Zenek Martyniuk,
nasze narodowe dobro, za kasę został twarzą niemieckiej, a tfu!, sieci sprzętu AGD „Nie dla idiotów”!

Zet do zeta
i będzie gazeta

Pomóż nam równoważyć rządową propagandę
wspierając wydruk pisma, które od 5 lat rozdajemy
w całej Polsce! Każda przekazana złotówka idzie
na druk kolejnych egzemplarzy. Twoje wsparcie
się liczy!
Santander Bank
96 1090 2590 0000 0001 3653 6051
KOMITET SPOŁECZNY BIULETYNU DEKODER
Tytuł wpłaty: Druk DEKODERA
Można dokonać też przelewu online (także PayPal), szczegóły na naszej stronie dekoder.com.pl

– krzyknąłem. – To tak jakby Piłsudski sprzedał się
Moskalom!
– No tak, przez Zenka wali się cała nasza patriotyczna układanka – ocenił zwierzak. – Przecież Zenek, połączenie Chopina z Mickiewiczem, to kwintesencja liderów PiS-u – zauważył.
– Nie rozumiem.
– Chopin to muzyka, Mickiewicz to „Pan Tadeusz”,
a „Pan Tadeusz” to…
– Telimena?!
– Nieeee, koncert Jankiela! A koncert Jankiela – to
cymbały!
(87)
Policjanci weszli do mieszkania warszawiaka
i zdjęli mu z balkonu flagę z błyskawicą Strajku Kobiet. Twierdzili, że błyskawica ta znieważa flagę.
– Pańciu, to jak u ciebie. W stanie wojennym
1 maja 1982 roku milicja zatrzymała cię na 48 godzin za to, że miałeś na rowerze chorągiewkę z napisem „Solidarność”. Wtedy też milicja twierdziła, że
napis „Solidarność” znieważa chorągiewkę.
– Kocie, nie porównuj milicji stanu wojennego
do demokratycznej policji Kaczyńskiego! – zdenerwowałem się, jak na miłośnika PiS przystało.
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego, wypił,
zamyślił się i przyznał mi rację:
– Fakt, wtedy milicjanci Jaruzelskiego zabrali ci rower i oddali
go dopiero po kilku dniach. A policjanci Kaczyńskiego balkonu na
komisariat jednak nie zabrali.
m
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