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Ludzie w swoich wyobrażeniach prawie zawsze myla ̨ anarchizm z
anarchia ̨ i tego nie odczarujemy jeszcze co najmniej przez najbliższe 30
lat. Problem w tym, że nawet jak sie ̨ wytłumaczy ludziom o lewicowych
poglad̨ach, o co chodzi w anarchizmie, to przed oczami jawia ̨ im sie ̨
kolejni internetowi teoretycy-kanapowcy, którzy chca ̨ po swojemu
układać świat, a nikt nie wie, czym zajmuja ̨ sie ̨ w praktyce.

Ja sam jestem takim pierdzistołkiem, który zbyt późno wykształcił sobie
poglad̨y, ale kojarze,̨ czym zajmuja ̨ sie ̨ inni, wiec̨ zapraszam na krótki prze-
glad̨ działalności anarchistów w Polsce.
Głodnych nakarmić
Kojarzycie akcje rozdawania posiłków biednym i bezdomnym przeważnie

w niedziele? Odbywa sie ̨ to w ramach inicjatywy „Food not bombs” w Polsce
wystep̨ujac̨e pod nazwa ̨ „Jedzenie zamiast bomb” i przeważnie jest u nas or-
ganizowane przez anarchistów. Nazwa ma oczywiście wiec̨ej sensu w kraju
macierzystym, czyli USA, które ma w zwyczaju nie tylko prowokować woj-
ny o surowce na innych kontynentach, ale też nadprogramowo bombarduje
pokonane kraje dla uzyskania lepszej pozycji negocjacyjnej. Niezależnie jed-
nak od nazwy celem akcji jest nie tylko nakarmienie potrzebujac̨ych, ale też
zwracanie uwagi na to, że decyzje polityków o rozpoczec̨iu wojny powoduja ̨
wzrost liczby głodujac̨ych.

Podróżnych w dom przyjać̨
Jak już uda sie ̨przebićmur skojarzeń z anarchia,̨ to anarchizm zaczyna sie ̨

kojarzyć ze squatami. Ale czym jest skłot, zapytaja ̨ nieobeznani z tematem.
Jeśli mamy jakaś̨ nieruchomość, która jest nieużywana i zamieszka w niej
grupa ludzi, to ich nazwiemy skłotersami, a miejsce skłotem. Sporo osób za-
pewne oburzy sie ̨ i uzna to za kradzież i w sumie bed̨zie miało racje,̨ jeśli
nie wyjdziemy poza ramy kapitalizmu. Żeby sie ̨ nie rozpisywać za bardzo,
powiem tylko, że dla anarchistów z tego nurtu (nie dam rek̨i sobie uciać̨, ale
chyba nie wszyscy anarchiści podpisza ̨ sie ̨ pod ta ̨ koncepcja)̨ nie ma czegoś
takiego jak zawłaszczenie przestrzeni lub budynku, tak jak nie ma zawłasz-
czenia tlenu do oddychania.

Co zatem robi sie ̨ na skłotach? To zależy od ludzi, którzy tam mieszkaja,̨
ale głównym celem jest zapewnienie… mieszkania. Cześ̨ć osób bed̨zie stale
tammieszkać, a cześ̨ć tylko przelotnie, bo ma przejściowe problemy. Wmia-
re ̨ możliwości każdy może znaleźć tam schronienie, o ile dostosuje sie ̨ do
zasad społeczności. Z tego co kojarze,̨ to skłotersi przeważnie zajmuja ̨ sie ̨
organizowaniem życia kulturowego lub sportowego dla okolicznych miesz-
kańców, ale jeśli chcecie wiedzieć wiec̨ej, to zapytajcie jakiegoś aktywnego
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skłotersa. Zaznaczam, że wyłożyłem tu tylko sprawy bezpośrednio zwiaz̨ane
ze skłotowaniem, a nie ogólna ̨ działalnościa ̨ anarchistyczna.̨

Dla ludzi, którzy chcieliby zaznać takiego alternatywnego życia, dodam
jeszcze, że warto wcześniej sie ̨ rozeznać u kogoś, na który skłot warto pójść,
bo nie każdy bed̨zie miłym i przyjaznym miejscem. Taki skłot Przychodnia
to jedynie ponury żart z idei anarchizmu i przemocowy grajdół, po którym
powinien przejechać walec.
No pasaran
Niestetyw Polsce ciag̨le obecne sa ̨nielegalne eksmisje na bruk, amiasta al-

bo nie zapewniaja ̨ zastep̨czych lokali socjalnych, albo lokale te nie tylko nie
spełniaja ̨ podstawowych potrzeb eksmitowanych (np. śmiesznie mały me-
traż dla wielodzietnej rodziny), ale też wymogów sanitarnych (słynne kon-
tenery bez ocieplenia na uboczachmiast). Na szcześ̨cie nie tylko Piotr Ikono-
wicz i jego Ruch Sprawiedliwości Społecznej staja ̨ w obronie tych ludzi, ale
też blokady takich eksmisji nierzadko organizuja ̨ właśnie anarchiści. Zablo-
kowanie eksmisji to jednak nie jest koniec problemów tych ludzi i potrze-
buja ̨ oni dalszej pomocy. Manifestacja ̨ tych potrzeb jest powstanie Komite-
tu Obrony Praw Lokatorów czy Akcji Lokatorskiej, organizacji blokujac̨ych
eksmisje, udzielajac̨ych pomocy prawnej eksmitowanym i negocjujac̨ym z
wierzycielami. Z tego co wiem, to dzisiaj wiek̨szość ich członków to ludzie,
których spotkał podobny los i teraz pomagaja ̨ innym, ale pomagali ja ̨ zakła-
dać anarchiści, a dzisiaj jednym z najbardziej znanych członków KOPL jest
Jakub Żaczek.

Nie jest to jednak jedyny sposób walki o prawa lokatorów ze strony anar-
chistów. Taki Xavier Woliński (którego możecie znać na Facebooku i Twit-
terze pod aliasami Lewica Wolnościowa lub Wolne Lewo) jako członek Akcji
Lokatorskiej chodzi dość regularnie po ministerstwach i stara sie ̨ lobbować
zapisyw ustawach korzystne dla ludzi, a ponieważ nie popiera on żadnej par-
tii, to każdy rzad̨ nie lubi go tak samo, wiec̨ czasem udaje sie ̨ coś przepchnać̨
niezależnie od aktualnej władzy.
Walczac̨ o godna ̨ prace ̨
Fajnie sie ̨ pracuje 8 godzin dziennie, no nie? Kiedyś pracowali ludzie po

12 albo wiec̨ej i nikt nie na… Stój. Właśnie, że narzekano, wiec̨ ponad sto lat
temu zorganizowanomasowe strajki m. in. w Chicago, a które to przeszły do
historii jako zamieszki w Haymarket. Władza aresztowała wtedy niektórych
anarchistów organizujac̨ych te strajki i zafundowała im pokazowe procesy,
aby na końcu ich powiesić. To na ich pamiat̨ke ̨ świet̨ujemy dzisiaj 1 maja
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jako świet̨o pracy i na skutek tamtych wydarzeń rozpoczet̨o wprowadzanie
ośmiogodzinnego dnia pracy.

Od tamtej pory wiele sie ̨zmieniło na świecie, ale nie główna zasada działa-
nia anarchistów. Nadrzed̨nym celem jest nauczyć pracowników samoorgani-
zacji, solidarności i tego, że nikt za nich nic nie wywalczy i moga ̨ to jedynie
sami zrobić. Jeśli tylko ktoś zwróci sie ̨ o pomoc, to anarchiści chet̨nie pomo-
ga ̨ i przyjda ̨ edukować pracowników, żeby mogli stworzyć samoorganizuja-̨
cy sie ̨ ruch (tak jak organizacje lokatorskie). Jedna ̨ z bardziej znanych akcji,
w której organizacji pomagali anarchiści, były serie wielotysiec̨znych prote-
stów pocztowców sprzed paru lat. W niektórych przypadkach bywa jednak
tak, że sami sie ̨zatrudniaja ̨w problematycznych zakładach pracy i pomagaja ̨
pracownikom od środka, jak to ma miejsce teraz w magazynach Amazona.
Ku słońcu świata nowego
Opisałem tu tylko cześ̨ć działalności anarchistów, ale bynajmniej nie jest

to zbiór zamkniet̨y. Niewspomniałem choćby o kolektywie szyjac̨ymmasecz-
kiw czasie pandemii czy osobach jeżdżac̨ych pomagaćwobozach dla uchodź-
ców. Kluczowe jednak w tym wszystkim jest to, że wszystko opiera sie ̨ na
pracy oddolnej i nikt tu nie sprawdza legitymacji lewaka, ani nie wypytuje o
poglad̨y, niezależnie od tego czy ktoś jest czystej krwi socjalista,̨ czy religij-
nym homofobem. Nie jest oczywiście tak, że anarchistom nie przeszkadzaja ̨
szkodliwe poglad̨y. Jeśli ktoś bed̨zie je manifestował, to spotka sie ̨ z reakcja,̨
ale i tak co do zasady otrzyma pomoc np. w sprawie lokatorskiej. Chcesz po-
móc i nie bed̨ziesz szkodził innym? Chodź z nami. Nie wybrzydzano zatem,
że przeciw ACTA szło sie ̨ z Kukizem, a we Wrocławiu protestowano razem z
kibolami po zakatowaniu Igora Stachowiaka przez policje.̨ Dla dobra ludzi,
to wiek̨szość anarchistów i z diabłem zatańczy. W ten właśnie sposób u pod-
staw wpaja sie ̨ ludziom idee wolności, równości i solidarności, żeby nawet
nie bed̨ac̨ anarchistami, potrafili sie ̨ samoorganizować i wiedzieli, po której
stronie stanać̨.
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