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Revoluční marxismus číslo 13 je zaměřen zejména na otázky spojené
se současnou fází imperialistického kapitalismu, s globalizací. Článek
Evropská levice après le Non!, se věnuje situaci evropské levice po
„ne!“ ve francouzském referendu o přijetí evropské ústavní smlouvy.
V Revoluční marxismu číslo 11 jsme se v článku „Amerikanizace nebo
krach“ dopodrobna věnovali tomu, proč a jak evropský velkokapitál
usiluje o politické sjednocení ve své snaze stát se konkurentem USA na
světovém kolbišti. Součástí této snahy je také přijetí tzv. Euroústavy,
kodifikující neoliberální útoky na postavení pracujících. V referendech ve
Francii a Nizozemsku utrpěla tato snaha značnou ránu, což představuje
částečné vítězství pracujících. Jak dokáže evropská dělnická třída využít
této krize eurobossů, aby odvrátila další útoky a přešla od obranných
bojů do ofenzívy, ukáže další vývoj. Stav levice v tomto kontextu a její
úmysly jsou předmětem našeho článku.
Značkový fetišismus a sweatshopy je poměrně podrobný článek
o jednom z nejviditelnějších fenoménů dnešní doby. Značky a značková
kultura proniká do každé sféry společenského i soukromého života
miliard lidí. Článek se věnuje nejen ekonomickému a společenskému
vysvětlení funkce značek a jejich dopadu na naše životy, ale také utrpení
a ponížení dětské a otrocké práce skrývající za leskem reklamních
spotů. Konečně článek rozebírá také kampaně odporu vůči praktikám
a moci korporací, nositelů těchto značek.
Loňské léto v kalendáři antikapitalistických protestů bylo ve znamení
skotského zasedání G8. Na problém dluhu zemí Třetího světa upozornily
v českém prostředí nejvíce protesty proti zasedání Mezinárodního
měnového fondu a světové banky v Praze v roce 2000. Přesto přetrvává
řada nejasností o původu dluhu, jeho funkci, stejně jako možností
řešení otrocké dluhové závislosti. Článek Udržitelnost chudoby?
– G8, nevládní organizace a úlevy dluhů se zabývá původem
a rolí dluhů zemí Třetího světa, reformistickými a utopistickými
strategiemi nevládních organizací a pokrytectvím úlev dluhů ze strany
nejmocnějších zemí.
James Tobin v 70. letech představil svůj návrh pro kočírování spekulací
na finančních trzích v podobě zdanění finančních transakcí. V druhé
polovině 90. let se myšlenka Tobinovy daně stala téměř módním
hitem umírněnějšího křídla antiglobalizačního hnutí. Článek Tobinova
daň: reformistická utopie je recenzí knihy Heikki Patomäkiho
„Demokratizace globalizace: Páka Tobinovy daně“ z roku 2001, kde
autor představuje svoji vizi uplatnění některých zásad Tobinova
návrhu v upravené podobě. Patomäkiho přístup je typickým pro
reformistického křídla antiglobalizačního hnutí, představujícího spíše
postoj středních tříd než dělnické třídy. Přestože kniha v českém jazyce
nevyšla, a ostatně ani žádný jiný rozbor tohoto návrhu na změnu
daňového systému, považujeme za přínosné se s touto utopickou vizí
vypořádat.
Jakkoliv je dnes již všeobecně známo, jaké hrůzy plodí tržní šílenství
neoliberalismu, hledání alternativy za kritikou neoliberálního
ekonomického pořádku značně zaostává. Řada vynikajících kritiků
globalizace a neoliberalismu zcela selhává při hledání ekonomických
alternativ. Konečné selhání byrokratického centrálně řízeného
plánování v zemích bývalého Sovětského bloku je vede k odmítání
plánování vůbec a přijímání základních východisek jejich vlastních
oponentů – k nedotknutelnosti svátosti trhu jako takového. Článek
Plánování budoucnosti představuje ekonomickou alternativu bez
diktátu tržních vztahů.
Věříme, že toto číslo poskytne nejen zajímavé čtení, ale zejména také
lepší orientaci revolucionářů v dnešní světové situaci.
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EVROPSKÁ LEVICE
après le Non!
Dunivé „ne!“ evropské ústavě bylo vážnou
ranou francouzsko-německým plánům
na vytvoření evropské imperialistické
supervelmoci.
Představuje
vítězství
francouzské a evropské dělnické třídy, které
okamžitě vedlo k panice mezi vůdci EU stejně
jako vytvořilo vyhlídky na důležité proměny
dělnické politiky. Michael Pröbsting rozebírá
síly vytvářející evropskou politiku a vznik
nového reformismu, který dosažené úspěchy
ohrožuje.
Konflikty mezi evropskými vůdci i ostrý nárůst
tempa třídního boje v mnoha státech EU jsou
produktem souhry pomalého hospodářského
růstu uvnitř EU a dopadů globalizace zvnějšku.
Globalizace je v podstatě ohromnou expanzí
moci a vlivu amerického kapitálu. Ten využil
pádu stalinismu a dokázal vyvážit klesající míru
hospodářského růstu a ziskovosti doma tím,
že donutil jiné zemí, obzvláště země globálního
Jihu, otevřít své ekonomiky dovozu z USA, prodat
svůj veřejný majetek korporacím sídlícím v USA,
akceptovat americké investice do továren, které
zaměstnávají levnou pracovní sílu a přijmout
„programy strukturálního přizpůsobení“, které
omezily jejich ekonomiky na poskytování
levného zboží a surovin.1 S globalizací je také
neoddělitelně spjato úsilí zajistit si trhy, zdroje
surovin a energie prostřednictvím své vojenské
síly pod rouškou „války proti teroru“.
Globalizace umožnila americkému kapitálu se
posílit; v letech 1981-91 byl meziroční růst HDP
2,9%, zatímco v letech 1991-2002 rostl o 3,2%
ročně. Na vrcholu současného cyklu dosáhl 4%,
nyní je zpět na 3,1%. Pro srovnání – i přesto,
že je EU dnes největší „jednotkou“ světového
hospodářství, její hospodářský růst je neutěšený.
Míra růstu HDP v eurozóně byla v současném
cyklu následující: 1,6% (2001), 0,9% (2002), 0,5%
(2003), 1,8% (2004) a 1,5% (předpověď na 2005).
Velice nízký je růst v Německu, v listopadu 2005
to bylo meziročně 0,6%, Itálie je ve skutečnosti
v recesi, průmyslová výroba je dnes více než 5%

pod úrovní roku 2005.
Britské hospodářství je
v poněkud lepším stavu
než eurozóna. Její růst
činil 1,8% (2002), 2,2%
(2003) a 3,1% (2004),
v letošním roce (2005)
se však předpokládá, že
klesne na 1,75%. Ačkoliv
jde celkově o lepší čísla
než ve zbytku Evropy, je
to jasný propad oproti
minulosti; 3,2% ročně
v letech 1980-1990
a 2,6% ročně v letech
1990-2002.
Ani jedna evropská země se není schopna
soupeřit se Spojenými státy. Avšak dvě hlavní
kontinentální mocnosti, Francie a Německo,
se nemohou spokojit se svým současným
postavením. Pokud si chtějí zajistit vlastní
suroviny a vlastní zámořské trhy, pokud chtějí
samy přitahovat kapitál v době, kdy USA
odsávají kapitál z celého světa, musí se stát
společnými vůdci sjednoceného evropského
imperialismu. Navrhovaná ústava byla
integrální součástí této strategie. Proto také
faktický zablokování procesu jejího přijetí
ve francouzském a nizozemském referendu
destabilizoval politiku obou zemí.
Ve Francii byla Socialistická strana v otázce
ústavy rozdělena. Na pravici dýchá na záda
vážně raněnému Chiracovi otevřenější zastánce
neoliberalismu Nikolas Sarkozy, který doufá,
že získá nominaci své strany pro prezidentské
volby 2007. V Německu byl Schröder, který čas
od času kritizoval osu USA a Velká Británie,
nahrazen Merkelovou, která se prohlašuje za
stoupenkyni severoatlantického uspořádání.
Ta však ve volbách získala o mnoho méně hlasů
než očekávala a je v čele potenciálně nestabilní
koalice.
Přestože návrh ústavy nemůže být alespoň
v nejbližší době vzkříšen, franko-německá
politika, která v něm byla vyjádřena,
nebyla jen nějakým pomíjivým
rozmarem a můžeme očekávat, že
budou dále sledovány stejné cíle,
jen jiným způsobem. Ve skutečnosti
pokud ponecháme stranou
procedurální a hlasovací opatření,
která odrážejí kompromisy mezi
různými státy, tak většina skutečné
podstaty ústavy, její kodifikace
neoliberalismu, je již otevřenou
politikou většiny vlád EU.
Všechny vlády budou bez pochyb
pokračovat v uskutečňování svých
plánů privatizace, deregulace
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a přesun zdrojů od poskytování sociálního
zabezpečení ve prospěch korporátního kapitálu.
To ovšem samo o sobě nezpůsobí sjednocení
evropského kapitálu pod franko-německým
vedením.
Za fiaskem euroústavy leží skutečnost, že
vládnoucí třída Francie a Německa nebyly
dosud schopny prosadit zformování žádného
významného evropského kapitálu. Poté, co
jim nevyšla strategie prosazení svých cílů
pomocí evropských institucí, budou nyní
muset otevřeněji předložit tuto politiku samy.
To bude vyžadovat rozsáhlejší a energičtější
intervenci státu, která uspíší koncentraci
a centralizaci kapitálu v mnoha sektorech,
podobně jak to již do značné míry proběhlo
ve zbrojním a kosmickém odvětví. Bude to
znamenat podřízení národních zájmů nejen
„menších států“, ale i v jejich vlastních zemích.
To nevyhnutelně povede k další destabilizaci
politických a třídních vztahů. K ospravedlnění
bude potřebovat rozvoj ideologie „evropského“
nacionalismu, který nemůže být jen prostým
sloučením či rozšířením nacionalismu
německého či francouzského.
Stojíme tudíž tváří v tvář období vážné
strategické krize buržoazní politiky v Evropě.
Tento historický posun a doprovodná krize
buržoazní politiky otevírá evropské dělnické
třídě značné příležitosti. Tak či onak donutí
buržoazii otevřeně jednat proti existujícím
politickým a ideologickým formám své vlastní
vlády. Pokud se pokusí protlačit stejný či jen
pozměněný ústavní projekt, riskuje další
politické mobilizace a radikalizace lidových
mas.
V okamžiku, kdy se pokusí najít politickou
strukturu, která by posunula projekt evropského
státu kupředu, budou hlavní buržoazie
kontinentu nuceny kvůli své hospodářské
stagnaci a zvyšující se konkurenci s americkým
imperialismem vystupňovat ofenzívu proti
sociální výdobytkům evropské dělnické třídy. 2

Zaměří se nejen na mzdy a důchody, ale také na
demokratická a odborová práva. V současném
období nemá kapitál na těchto frontách i přes
cyklickou konjunkturu místo na významnější
ústupky.

Masový odpor proti
neoliberální ofenzívě
Od počátku století proběhla celá řada
masových akcí a opozice proti evropským
vládnoucím třídám. Od té doby, co se v roce
2001 stal Berlusconi premiérem, konalo se
jen v samotné Itálii šest jednodenních nebo
půldenních generálních stávek s obrovskými
demonstracemi. V roce 2002 donutila ve
Španělsku generální stávka neoliberála
José Mariu Aznara odvolat zavedení
protiodborářských zákonů. Ve Španělsku se
také konaly největší protiválečné demonstrace
v Evropě. V únoru 2003 se stal evropský
kontinent jako celek jádrem globálních
protestů. Poté, co se Aznar pokusil v březnu
2004 po bombových útocích v Madridu
„ukrást“ volby obviňováním ETA, byl smeten
masovými demonstracemi a nová středo-levá
vláda stáhla španělské jednotky z Iráku. Nyní
jeho následovník Zapatero tančí podle not
Mezinárodního měnového fondu, chce vydat
protiodborové zákony, podporovat „flexibilitu“
a snížit ochranu před propouštěním.
Na konci roku 2005 se konalo povícero
důležitých mobilizací, říjen a listopad byl
takovým evropským horkým podzimem. 4. října
demonstroval více než milion francouzských
pracujících ve více než 150 městech. Hlavní
odborové federace to nazvaly dnem akcí
proti neoliberálním reformám oznámeným
premiérem Dominique de Villepinem.
Dalšími problémy, kterým čelili zaměstnanci
soukromého sektoru jsou pokles reálných mezd
a hrozba ztráty pracovního místa a uzavření
celé řady podniků.
Poté 7. října zastavila generální stávka Belgii.
Postiženy byly doprava, školy i státní služba.
Tato 24-hodinová stávka byla první generální
stávkou v Belgii od roku 1993. Na další jsme
však nečekali dlouho, 28. října se země zastavila
znovu. Na 100 tisíc stávkujících dělníků
pochodovalo Bruselem v rámci protestu proti
plánům vlády zvýšit věk odchodu do důchodu
z 58 na 60 let.
V Itálii pochodovalo 25. října Římem
na 100 tisíc učitelů a studentů, kteří protestovali
proti novému zákonu, který drasticky zhoršuje
podmínky pro výuku i studium. Pokusy
demonstrantů okupovat italský parlament
vyústily v nemilosrdné policejní bití před
kamerami státní televize.
Na počátku listopadu byla Francie otřesena
nepokoji, které začaly na pařížských předměstích
a rozšířily se po celé zemi. Po dvanácti nocích
konfrontací mezi mládeží, většinou arabského
a afrického původu, a polovojenskými
policejními jednotkami CRS vyhlásili Dominique
de Villepin a prezident Jacques Chiran výjimečný
stav. Použili zákon z roku 1955 vypracovaný
během alžírské osvobozenecké války, který
zahrnuje zákaz vycházení, zavírání shromaždišť,
cenzuru a drakonické tresty za jejich porušení.
Přes 4700 mladých lidí bylo zatčeno a 785 bylo
při soudních maškarádách uvězněno. Všichni
imigranti, dokonce i ti avec papiers (s doklady),
byli deportováni, a to kamkoliv.
Tyto „nepokoje“ byly ve skutečnosti povstáním

mládeže, které má v nedávné historii Evropy své
paralely. Británie zažila své městské nepokoje
za vlády Thatcherové, ale i Majora a Blaira,
i když ty se nestaly celostátním fenoménem.
Francouzské bitvy s policií, zapalování aut,
obchodů či veřejných budov, se dají srovnat
s povstáními v ghettech v USA v 60. a 80. letech
20. století.
Na 25. listopadu svolaly tři největší odborové
konfederace v Itálii (CGIL, CISL, UIL) půldenní
generální stávku proti škrtům Berlusconiho
vlády v rámci rozpočtu pro rok 2006. Miliony
pracujících stávkovaly, veřejná doprava
se zastavila na čtyři hodiny, vyučování bylo
omezeno, pošty a banky uzavřeny, nemocnice
ošetřovaly pouze v naléhavých příkladech,
popelnice zůstaly plné. Všechny tři konfederace
hlásily, že 80 až 90% dělníků uposlechlo výzvu
ke stávce.
Samozřejmě, jednotlivé spory v jádru
těchto bojů, antikapitalistických, odborových,
mládežnických či protiválečných, se v různých
zemích značně liší. Také je velká nerovnoměrnost
mezi západní a východní Evropou, kde hnutí
pracujících ještě nepřekonaly následky
stalinismu a restaurace kapitalismu. Kombinace
migrace na západ a západních investic zde
do značné míry třídní boj utišují.
Nicméně v hlavních západoevropských
zemích jsme byli v posledních letech svědky
masových bojů s ohromným potenciálem,
z nichž některé mohly dokonce otevřít
předrevoluční situace. Vzhledem k rostoucím
rozporům evropského kapitalismu je
v nadcházejícím období podobný vývoj možný,
stejně jako příležitosti,které nabízí. Francouzské
Non! bylo tak elektrizující právě proto, že přišlo
na pozadí masových bojů a mobilizací proti
neoliberalismu.
Francouzská dělnická třída si je
díky úsilí protineoliberálních sil uvnitř
altermondialistického hnutí, soustředěných
v Attacu, velmi dobře vědoma hrozby pro
veřejný sektor a sociální stát. Série masových
mítinků organizovaných více než 900 místními
výbory, které představují spojenectví
mezi Komunistickou stranou Francie (PCF),
Revoluční komunistickou ligou (LCR), levicí
v Socialistické straně, odborovými federacemi
CGT a G10 Solidaire, odhalila euroústavu jako
útok namířený proti sociálním výdobytkům
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francouzských dělníků.
Francouzské Non a holandské Nee nejen
zablokovaly preferovanou evropskou strategii
buržoazie, ale odhalily také hloubku politické
propasti v obou společnostech. Mediální
komentátoři truchlí nad průrvou mezi
„politickou třídou“ a „lidem“. Avšak podstatná je
eroze dělnické podpory pro hlavní reformistické
strany. Právě tyto strany poskytly mechanismus
pro integraci dělnického hnutí do buržoazní
společnosti, otupovaly rozvíjející se konflikty,
rozmělňovaly celotřídní hnutí na drobné spory
v rámci jednotlivých sektorů a odkláněly
masovou přímou akci do neškodných kanálů
symbolických protestů a parlamentních hádek.
Obzvláště ve Francii referendum o ústavě
donutilo Socialistickou stranu, ač je v opozici,
aby odhalila naprostou oddanost svého vedení
strategii francouzské buržoazie – a dělničtí voliči
ji hromadně opustili.
Tento jev se neomezuje na Francii a Nizozemí.
Nejdále se dostal v zemích, kde byly reformistické
strany ve vládě zodpovědné za přímé útoky
na sociální zabezpečení, práva zaměstnanců
a privatizaci veřejného majetku. V Německu
nabral organizační formy v podobě Levicové
strany, v Británii oddělování odborů od Labour
Party a hrál úlohu při zakládání koalice Respect.
stejnou tendenci vyjadřuje ve Švédsku zvyšující
se volební podpora Levicové strany.
Ve Francii a Itálii vedl levě reformistické
organizace, včetně bývalých stalinistických
stran, Attacu a částí odborů k pokusu vytvořit
celoevropskou reformistickou alternativu
v rámci Evropské levicové strany. Tato sbírka
převážně „post-stalinistických“ stran měla svůj
první sjezd v Aténách 29.-30. října 2005. „Velkou
čtyřku“ v ní tvoří italská Rifondazione Comunista,
francouzská Parti Communiste Français,
německá Linkspartei a řecká Synaspismos.

Centrismus
a neoreformismus
Ve spojení s Evropským sociálním fórem tyto
síly rozvíjí svou neoreformistickou strategii,
která není v žádném případě antikapitalistická.
V tom jim napomáhá a podporuje je Čtvrtá
internacionála (vedená francouzskou Revoluční
komunistickou ligou – LCR) a Mezinárodní
socialistická tendence (vedená britskou

Socialistickou dělnickou stranou, SWP). Jak
ospravedlňují tito „revolucionáři“ svou podporu
neokeynesiánského, neosociálnědemokrati
ckého reformismu ve Francii, Německu, Itálii
a Británii? Logika jejich strategického myšlení
byla vysvětlena Stathisem Kouvélakisem,
zástupcem LCR v podzimním vydání časopisu
SWP International Socialism. V něm ukazuje
na centrálnost něčeho, co nazývá „lidovým
antineoliberálním blokem“.
„Právě tato stabilizace a prohloubení
antineoliberální orientace, vyzbrojená záměrem
a prostředky ke skoncování se současnou
situací, vyzvedává otázku antikapitalistické
perspektivy. To vyžaduje perspektivu vyplývající
z logiky věcí spíše než program vnucený zvenčí,
abstraktní radikální rétorika, neschopná jednat
podle skutečných zlomových linií dané situace.
Dnes po desetiletích kapitalistické ofenzívy je
rozvoj účinné antineoliberální politiky zásadním
předělem pro všechny sociální, intelektuální
a politické síly. Její provádění lidovou většinovou
koalicí na úrovni existujících institucí (včetně
vládních) může vést v krátkodobé perspektivě
pouze ke třídním konfliktům v obrovském
rozsahu. Takovéto konflikty nevyhnutelně
pozvednou otázku vlastnictví hlavních výrobních
prostředků, prostředků směny a komunikace,
stejně jako struktur moci a státního aparátu.
Toto hnutí také vytvoří evropský prostor
pro boje, které v průběhu času mohou vést
k vyvolání ‚ústavního‘ demokratického procesu
jdoucího za rámec existujících národních
států… Proto se tedy bude otázka hegemonie

v rámci antineoliberální koalice odehrávat na
terénu důsledné antineoliberální orientace.
Politická síla revolucionářů bude souzena podle
jejich schopnosti dávat v každém stádiu situace
podněty k prohloubení této orientace, aniž
by rozbily jednotný rámec lidového hnutí.“
Řečeno jednoduše, revolucionáři by neměli
přinášet revoluční politiku do dělnického
hnutí, pouze by měli opakovat existující
požadavky a schvalovat existující taktiku.
Na rozdíl od marxistů, kteří „se nesnižují
ke skrývání svých názorů“, LCR a SWP budou
nadále mlčet o své vlastní politice ve víře,
že „logika událostí“ „přinutí“ reformistické
spojence k antikapitalistickým opatřením a to
nějak posílí „hegemonii“ dělnické třídy v rámci
lidové koalice. Tato perspektiva je očividně
základem pro sbližování LCR s PCF, její obhajoba
společného volebního projektu či dokonce nové
strany. U Čtvrté internacionály to také vysvětluje
poměrně mírnou kritiku plánovaného vstupu
Rifondazione Comunista do vlády L’Unione
(Jednota) Romana Prodiho. Že se vůbec jakákoli
kritika objevuje je určitě jen proto, že žádná
duševně příčetná osoba si nemůže být schopna
představit, jak antineoliberální RC mává jako
ocas psem v podobě arcineoliberála Prodiho.
V tom je také první překážka, o kterou se okázale
toto centristické schéma rozbije.
Strany Evropské levice jsou skutečnými
reformistickými stranami. Mají kořeny
v odborové byrokracii a dělnické aristokracii
a jsou naprosto oddané parlamentním
manévrům. Od prvního dne tohoto procesu,
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dokonce ještě předtím než se dostanou do
vlády, jejich elektoralismus poškozuje třídní
boj a snižuje jeho prioritu. To jsme viděli
v posledních pěti letech během masových bojů
proti Lisabonské agendě a v protiválečném
hnutí. Namísto snahy o vybudování masové
konfrontace na základě přímé akce s evropskými
vládnoucí třídami na obranu pracovních míst,
mezd, sociálních výdobytků a demokratických
práv všech vykořisťovaných a utlačovaných,
namísto vytvoření skutečné jednotné fronty
vykořisťovaných a utlačovaných, redukují akce
v nejlepším případě na řadu národních dnů
protestních akcí, upouštění páry a doufají,
že shrábnou plody u volebních uren. Tento
elektoralismus v Evropě v letech 2003-4 zlomil
hybnou sílu vzrůstající vlny odporu proti
neoliberalismu a válce ve prospěch volebního
úspěchu či častěji volebního selhání.
Dokonce i když strany Evropské levice vytvoří
své „antineoliberální“ vlády, v koalicích s lidmi
jako je Prodi, Fabius či Lafontaine, zjistí, že
tyto vlády provádějí příkazy MMF a politiku
Lisabonské agendy, stejně jako to dělali
Schröder a Jospin. V takových vládách bude
úkolem RC nebo PCF zdržet dělnickou třídu
od rebelie - tedy práce, kterou už znají až příliš
dobře. A „antikapitalisté“ z LCR, celý zoufalí, aby
zabránili rozštěpení „lidového antineoliberálního
bloku“? Budou čelit krutému dilematu. Připustit,
že celé jejich ubohé schéma nebylo ničím jinými
než kapitulací před reformismem nebo, když už
řekli A reformistické abecedy, budou pokračovat
s B, C a D? Nebo jako v Brazílii opustí v nějakém
bodě jednu reformistickou loď (Lulovu PT)
a nalodí se na jinou (P-Sol)?
A co je to za novou formaci, tato
„antineoliberální orientace“? Vždyť trockismus
vzniknul právě proto, aby bojoval s tímto
rassemblement populaire, tj. Lidovou frontou,
strategickým prvkem programu stalinismu
a levice sociální demokracie. Přesně k tomu
současná Čtvrtá internacionála dospěla.

Odstraňování antikapitalismu
z Evropského sociálního fóra
První tři shromáždění, 2002 Florencie, 2003
Paříž a 2004 Londýn, se dominantní organizace
v ESF, obzvláště francouzský Attac a italská
delegace, rezolutně snažily udržet je bez
politiky, opíraje se o reakční principy z Porto
Alegre.3 V roce 2005, po francouzském Non!,
ovšem tyto organizace náhle změnily tón a přišly
s projektem rozvoje politické základny pro jinou
Evropu, agendou, chartou, možná dokonce
i návrhem ústavy, kterou by postavily proti
Lisabonské agendě a neoliberální euroústavě.
Prvním pokusem byl návrh Evropské petice,
která byla nastartována na konferenci v Paříži
13.-14. srpna 2005 a jejíž ústřední myšlenkou
je získat na petici přes milion podpisů. V čele
francouzských organizátorů stáli Elizabeth
Gauthier z PCF a Michel Rousseau z LCR. Poté
se 12.-13. listopadu sešlo ve Florencii při jiném
projektu na 180 delegátů, aby diskutovali
chartu či prohlášení zásad „za jinou Evropu“.
Ani pařížské, ani florentské shromáždění nebyly
oficiálně součástí Evropského sociálního fóra,
účastníci však byli prakticky stejní.
Jsme tedy nyní svědky pokusu neosociálnědemokratických či eurokomunistických
reformistů přeměnit ESF na celokontinentální
fórum o veřejné politice. Cílem je získat jeho
podporu pro svou evropskou reformistickou

strategii, která má tlačit na tradiční
sociálnědemokratické strany a „levé křídlo
buržoazie“, lidi jako Romano Prodi z křesťanské
demokracie, aby se vrátili ke keynesiánství.
Chtějí přeměnit to, co dříve byly mobilizační
a koordinační orgány jako sociální fóra v Itálii
a koordinace ve Francii ve žvanírny a nátlakové
skupiny pro své iniciativy a zatím se sami budou
připravovat na vstup do vlád.
Tento reformismus je utopický a zároveň
reakční. Utopický proto, že vidí celou krizi
v Evropě jako krizi „špatné politiky“ a odmítá
jakoukoli teorii, že je zakořeněna ve strukturální
krizi samotné akumulace kapitálu. Reakční
proto, že jeho konečným cílem je vytvoření
imperialistické Evropy s participací, tedy
spoluúčastí, dělnické třídy, tj. sociálšovinismus.
Není náhodné, že mnoho stran, které tuto
iniciativu podporuje, např. PCF, podporovalo
i různé imperialistické intervence, rasistickou
politiku či bylo během svého působení ve vládě
zapojeno do tvrdých útoků na dělnickou třídu.
Jazyk, kterým se tento reformismus vyjadřuje,
je naprosto netřídní, i přes skutečnost, že vůdci,
kteří jej používají, jsou v převážné většině odboráři
či členy reformistických dělnických stran, často se
nazývajících „komunistické“. Francouzský zástupci
mluví, stejně jako buržoazní demokraté, výhradně
o „občanech“ a „právech“ nebo „rovnosti“
a „republikánské solidaritě“. Italové zase používají
pseudo-gramsciánský a postmodernistický
žargon. Stále mluví o „sociální“ Evropě, úmyslně se
vyhýbají otázce, kdo v této „sociální“ Evropě bude
vládnout. Již sama skutečnost, že nepokládají
otázku, zda to budou kapitalisté či dělníci,
znamená, že hospodářství stále budou ovládat
evropské nadnárodní korporace. Takovouto
Evropu budou stále řídit evropské imperialistické
státy. Slůvko „sociální“ je pouze podvodný pláštík
pro reformisty a odborářské vůdce, kteří jej
používají k zakrytí skutečnosti, že nemají v úmyslu
svrhnout „své“ kapitalistické třídy – právě naopak,
mají v úmyslu je bránit a doufat, že za to dostanou
nějaké ústupky na úkor milionů pracujících v EU
a miliard po celém světě.
Revolucionáři po celé Evropě musí bojovat za
socialistickou Evropu, za Spojené socialistické
státy evropské. Není možné kapitalismus učinit
„sociálním“. Evropský imperialismus a jeho státy
nelze změnit na „ekologické“, „mírumilovné“,
„antirasistické“ či „feministické“. Není možné
ho reformovat. Musíme proti němu bojovat,
rozdrtit jej a nahradit socialistickou Evropou
v rámci nového socialistického světa.
Evropská dělnická třída a mládež v tomto
období stojí před ohromnou šancí, zároveň
ale také ostrou krizí svého vedení. To sebou
přináší nebezpečí, že tyto příležitosti,
vytvořené vítězstvím ve Francii a politickou
krizí evropského imperialismu, mohou být
promarněny. Místo budování celoevropských
koordinačních orgánů k mobilizaci milionů proti
sociálním, ekonomickým a politickým útokům
vůdci organizací jako jsou RC, PCF či Levicová
strana chtějí demobilizovat hnutí, která již
existují. Jsou vcelku spokojeny s příležitostnými
demonstracemi a symbolickými akcemi, nechtějí
však vidět jakékoli struktury sociálních hnutí
či řadových členů odborů, které by mohly akce
sjednotit, boj zevšeobecnit a přivést byrokraty
k zodpovědnosti. Chtějí mít volné ruce pro
všechny možné dohody se sociální demokracií
a odbory, včetně vstupu do sociálními
demokraty vedených či lidově frontových
vlád, které budou provádět strategické útoky

na dělnickou třídu.
Proto je imperativem revolucionářů v tomto
hnutí intervenovat. Musíme ostře odsoudit
plány reformistů, odborových byrokratů
a centristů na svedení tohoto hnutí do
slepé uličky jiného evropského reformismu.
Proti jejich pokusu zvrátit toto hnutí ve žvanírnu
diskutující „alternativní“ ústavu či vykonstruovat
alternativní utopii kapitalistického sjednocení
Evropy musíme pozvednout tři klíčové
a vzájemně propojené požadavky:
a) Potřeba celoevropského, koordinovaného odporu proti zevšeobecněnému
útoku na dělnickou třídu, mládež
a přistěhovalce.
b) Stanovit si za cíl, aby dělnická třída a její
spojenci sjednotily Evropu na socialistickém
základě a shromáždily se kolem hesla
Spojených socialistických států evropských.
c) Potřeba nových dělnických stran, které
by vedly boj a byly založené na masových
odborech a sociálních hnutích, soustředění
kolem revolučního akčního programu
a sjednocené v nové, celosvětové
5. internacionále.
V tom nebudeme izolováni. V Latinské
Americe se rovnováha sil ve Světovém sociálním
fóru odklání od Chico Whitakera a PT směrem
k lidem jako je Hugo Chavez či bolivijský Evo
Morales. V Asii, Africe, na Blízkém Východě
a dokonce v Rusku v poslední době sociální fóra
vzrostla a zradikalizovala se. Až se ESF sejde
v roce 2006 v Aténách, stane se tak na tomto
mezinárodním pozadí a v hostitelské zemi, jejíž
mládež a dělnická třída v posledních letech
stupňovala vlny odporu. Uvědomělá, revoluční
intervence se může a musí spojit s těmito
silami, a tím zatlačit rádoby koaliční partnery
reformistů a centristů do defenzívy.

Za Spojené socialistické
státy evropské
Porážka ústavy ve Francii a Nizozemí byla pro
evropské kapitalisty a neoliberální útoky na lid
celého kontinentu skutečnou porážkou.
Naší alternativou ústavy není návrat k úzkým
hranicím „nezávislých“ národních států či přidání
více „sociálního“ zabezpečení, ale svolání
evropského ústavodárného shromáždění a boj
za Spojené socialistické státy evropské.
Naše alternativa k Evropě korporací a generálů
nemá co do činění s mlhavým tlacháním
o „sociální, mírumilovné a demokratické Evropě“,
kterou propagují reformisté ze strany Evropské
levice a jejich spojenci ve Čtvrté internacionále.
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Jejich projekt je, jak prohlásil nedávno zcela
otevřeně vůdce Komunistické strany Rakouska,
ochočit globální kapitalismus prostřednictvím
mezinárodního rámce institucí a regulací. Jeden
by se mohl zrovna tak snažit přesvědčit tygra
o výhodách vegetariánství. Ne, bez revoluce,
bez svržení politické a ekonomické moci
buržoazie dělnickou třídou v Evropě a na celém
světě nebude žádná sociální spravedlnost,
žádná skutečná demokracie a žádný mír. Proto
jsme zcela jednoznačně za boj za Spojené
socialistické státy evropské.
Proti degenerovaným fragmentům Čtvrté
internacionály, LCR a SWP, opakujeme slova
Lva Trockého z roku 1929: „Ústy Opozice říká
avantgarda evropského proletariátu svým
současným vládcům: abychom sjednotili
Evropu, je nejdříve ze všeho potřeba vyrvat
moc z vašich rukou. To učiníme. Sjednotíme
Evropu. Sjednotíme ji proti nepřátelskému
kapitalistickému světu. Přeměníme ji na cvičiště
bojovného socialismu. Uděláme z ní základní
kámen Světové socialistické federace.“4

Poznámky:
1) Vysvětlení vývoje globalizace viz. K. Harvey,
“Globalisation: the contradictions of late
capitalism” v Fifth International č.1, L5I, Londýn,
2003 a “Globalizace” v Revoluční marxismus č.
12, SOP, Praha, červen 2005
2) K tomuto bodu detailněji viz. M. Probsting,
“Amerikanizace nebo krach: Rozpory
evropského sjednocování” v Revoluční
marxismus č. 11, SOP, Praha, duben 2005
3) Viz. Charta principů WSF na
http://isf.webpark.cz
4) Lev Trockij, Odzbrojení a Spojené státy
evropské, napsáno 16. května 1927, poprvé
vyšlo v Bulletinu ruské opozice č. 6 v říjnu 1929

ZNAČKOVÝ FETIŠISMUS
A SWEATSHOPY
Značky už neplatí ve světě zboží jen jako
označení zvláštních produktů určených pro
trh. Jejich vliv na společenské vztahy mimo
samotné hranice konzumu a nejrůznější formy
jejich kritiky tyto hranice už dávno prorazily.
V posledních letech vyšly dvě knihy, které
se obšírně zaobírají rolí značkových koncernů,
a které naleznou odezvu i v tomto článku:
kniha Naomi Kleinové „No Logo“, zabývající
se primárně severoamerickou oblastí, a „Černá
kniha značkových firem“ od Klause Wernera
a Hanse Weisse, věnující se koncernům
v německojazyčném prostoru.(1)

KRÁSNÝ NOVÝ ZNAČKOVÝ
SVĚT
V době globalizace se právě pro mezinárodně
činné firmy stala podstatným prvkem image
„integrace světa“. Reklamní strategie velkých
značek dnes operuje s vizí srůstajícího světa,

DĚTSKÁ PRÁCE
Mezinárodní
organizace
práce
(International Labour Organization, ILO)
odhaduje, že jen v rozvojových zemích je
asi 250 milionů dětí mezi pěti a čtrnácti
lety nuceno k práci. 153 milionů jich
připadá na Asii, 80 milionů na Afriku
a 17 milionů na Latinskou Ameriku.
„Mnoho jich pracuje v podmínkách,
které ohrožují jejich tělesný, duševní
a emocionální vývoj.“
Nejhorší formy dětské práce jsou
sexuální vykořisťování a otroctví. K první
patří prostituce a produkce dětské
pornografie. Druhá zahrnuje také dlužní
otroctví, kdy děti musejí odpracovat
skutečné nebo i domnělé dluhy svých
rodičů.
Většina dětí pracuje bez formálního
pracovního poměru: ve vlastní rodině,
na poli nebo vlastním provozu, v cizích
domácnostech nebo na ulici, např. jako
čističi bot. Malá část je zaměstnána
v průmyslu nebo zemědělství. Odhaduje
se, že pro světový trh vyrábí okolo 12
milionů dětí pod čtrnáct let.
ILO definuje dětskou práci principiálně
jako výdělečnou činnost do osmnáctého
roku věku. Ale obecný požadavek
zákazu dětské práce má platit pouze
do třináctého roku věku. Ve věku od
třinácti do osmnácti mohou být děti
zaměstnávány pouze lehkými pracemi,
pokud tomu není na úkor vzdělávání.
Do dokončeného osmnáctého roku platí
přísné předpisy ohledně pracovní doby
a pracovních podmínek – jako je zákaz
noční práce.

který je propojen sítí značek. Samotná nákupní
centra se prezentují jako globální instituce
usilující o překonání regionálních rozdílů.
Za fasádou tohoto voňavého nového světa
se ovšem skrývá skutečnost, která vůči ní stojí
v ostrém kontrastu. Na jedné straně je vykazován
nesmírný tlak na spotřebu. Tak třeba když se
chystá nabídka nového druhu bot, stanují mladí
lidé před branami Nike Townu. Aby se dostali
k vytouženému značkovému zboží, neváhají
se navzájem dokonce i okrást. Dokonce jsou
známy případy pobodání nožem.
Na straně druhé pracuje mládež jako kdykoli
nahraditelná síla za nejbídnějších pracovních
podmínek ve slumech módního průmyslu.
Ve výrobě levných exportních produktů se
plahočí i děti, celosvětově asi 12 milionů, např.
ve výrobě oficiálních fotbalových míčů FIFA
pro mistrovství světa nebo hraček pro Happy
Meals, součásti dětského menu u McDonald.
Také v textilním průmyslu byly odhaleny mnohé
případy dětské práce, od Mexika po Čínu.
Skoro všechno oblečení, které můžeme
zakoupit u velkých textilních a sportovních
firem, není vyráběno těmito firmami samými. Je
dováženo od levných výrobců z jihovýchodní
Asie, Střední Ameriky, Východní Evropy a zón
volného obchodu v Číně. Např. u modelu
sportovní obuvi obdrží dodavatel, tedy výrobce
asi 12% prodejní ceny, ze které musí uhradit
náklady na materiál a výrobu. Samotné šičky
obdrží jen asi 0,4% z ceny obuvi.
Na základě tlaku odborů, kampaní
a humanitárních organizací byly některé
nejhrubší zlořády nahodile omezovány. Mnoho
velkých podniků bylo nuceno zřídit „pravidla
chování“ a zaměstnávají zmocněnce pro lidská
práva. Tyto kodexy bývají zpravidla velmi
neurčité, vznikají bez spoluúčasti těch, kterých

se přímo týkají, a bez dalších pravidel pro jejich
prosazení. Nenachází se v nich samozřejmě ani
právo na vytvoření nezávislých odborů, ani slovo
o právu na minimální mzdu, která by zajistila
holou existenci. Tyto kodexy jsou s oblibou
umísťovány v místnostech zaměstnancům
nepřístupných a nejsou překládány do místních
jazyků.
Pokud se ovšem skutečně povede prosadit
změny, se kterými jsou spojeny další náklady,
musí za ně více či méně odpovídat dodavatelské
podniky. Tak třeba řada sweatshopů skutečně
vylepšila bezpečnostní opatření a zostřila
kontrolu zneužívání dětské práce. Ale stalo se tak
jen prostřednictvím převrstvení nákladů uvnitř
podniku. Zvýšené náklady byly vykoupeny
zvýšením pracovní intenzity nebo snížením
mezd. Pokud požadovaná zlepšení nedosáhnou
sweatshopy vlastními silami, riskují, že se jejich
odběratel obrátí na výhodnějšího partnera.
Když např. firmy na Tchaj-wanu nebo v Jižní
Koreji umožní vytvoření odborů a důsledkem
jsou vyšší mzdy, ztrácí odběratel o takovou
firmu zájem. Vždyť relativně vysoké sociální
a ekologické náklady v imperialistických zemích
tvořily vždy podstatný důvod pro přemístění
výroby do zemí s nižším standardem. Ty riskují
s každým sociálním zlepšením, že se odběratel
začne poohlížet po jiné, pro něho výhodnější
zemi.
Aby bylo možné továrny rychle přestěhovat,
jsou zčásti stavěny jako mobilní. V každém
případě leží riziko zavření firmy plně na
straně dodavatele a jeho zaměstnanců, a ne
na straně značkových firem, které díky svému
monopolnímu postavení diktují odběratelské
ceny. Proto přijaté kodexy narážejí na fakt, že
prosazovaná zlepšení znamenají riziko ztráty
práce nebo přinejmenším zhoršení jiných

Ekonomická situace značkových firem v textilním sektoru
Firma

Sídlo firmy

rok

Obrat v Eurech

Zisk

Adidas

Herzogenrauch (Něm.)

2000

5,8 mld.

347 mil.

C&A

Brusel (Belgie)

1999

5,0 mld.

neznámý

Deichmann

Essen (Německo)

1998

1,8 mld.

neznámý

DKNY

New York (USA)

2000

1,2 mld.

23 mil.

GAP

San Francisco (USA)

2000

14,9 mld.

1,5 mld.

H&M

Stockholm (Švédsko)

2000

4,1 mld.

438 mil.

KarstadtQuelle

Essen (Německo)

2000

14,6 mld.

222 mil.

Levi Strauss

San Francisco (USA)

2000

5,0 mld.

380 mil.

Nike

Beaverton (USA)

1999

9,5 mld.

neznámý

Otto-.Versand

Hamburg (Německo)

2000

23,4 mld.

neznámý

Reebok

Canton (USA)

2000

3,1 mld.

90 mil.

Tommy Hilfiger

New York (USA)

2000

2,0 mld.

177 mil.

Triumph

Zurzach (Švýcarsko)

2000

1,5 mld.

neznámý

(Pramen: Černá kniha s.220-320)
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stránek pracovního procesu.
Značkové koncerny se zpravidla dlouho
zdráhají, když mají připustit kontrolní systém
s účastí odborů a nevládních organizací.
Dávají přednost takovým kontrolám svého
podnikání, které se spíš hodí pro pěstování
jejich image: využívají expertíz a dobrozdání
od institucí, které si samy zaplatí, nebo ještě
lépe – od vlastních lidí. Přinejmenším pokud
je přezkoušení firemního chodu placeno
samotnou firmou, je samozřejmě jednodušší
zatajit nevhodné výsledky.
Pokud to vše budí oprávněné pochyby
o smyslu kodexů, vyvstává pochopitelně
otázka, proč vlastně byly přijímány. Krom
ústupků veřejné kritice existuje především
jeden podstatný důvod: možnost zlepšení
svědomí konzumentů. Má se jim namluvit,
že mají stejný zájem jako oni, a že značkové
firmy jsou skutečnou avantgardou
ve zlepšování pracovních a životních
podmínek zaměstnanců v jinak chudých,
až politováníhodných zemích. Účinnost
těchto metod se dá vyčíst z toho, že mnoho
spotřebitelů skutečně věří, že extrémní
nepřístojnosti náleží minulosti.
Aby vyšli vstříc kritickému uvědomění
konzumentů, začali podnikatelé oficiálně
investovat do dobročinných aktivit. Např. Nike
Town v Berlíně posílá své spolupracovníky
v rámci společensky prospěšných aktivit do
sociálních zařízení, aby zde pořádali míčové
hry s dětmi a mladistvými. C&A financuje
v Indii rekvalifikační vzdělávání pro bývalé
dětské pracovníky, s ročními náklady okolo 40
000 Euro. Deichmann se chlubí křesťanskou
láskou k bližnímu pro trpící v Tanzanii a Indii.
A Reebok se dokonce prezentuje jako „etická
alternativa“ obuvního odvětví.
V porovnání se zisky a způsobenými škodami
jsou tyto výdaje ovšem naprosto minimální.
Jejich cílem není evidentně nic jiného, než péče
o image. Když se třeba Nike postará o renovaci
obecních basketbalových hřišť, tak tam jistojistě
po sobě zanechá svou firemní fajfku.
I když se zde popsané značky koncentrují
na oděvním trhu, pronikly značky i do dalších
tržních odvětví. Známé jsou především různé
značky elektrospotřebičů, automobilů, životních
prostředků, léků a dalších.
O rozruch se postaraly např. skandály při
výrobě dětských hraček. U dvanácti čínských
továren vyrábějících pro Walt Disney Company
bylo v roce 2002 zjištěno, že personál byl
nucen pracovat za úhradu pod zákonnou výší
minimální mzdy až osmnáct hodin denně, sedm
dní v týdnu po celý měsíc. Mnohým dělníkům
nebylo ani šestnáct let, spali v přeplněných
místnostech. K tomu všemu jim za porušení
disciplíny hrozila šikana. Většina zaměstnanců
neměla nemocenské ani sociální pojištění, mzdy
byly vypláceny s několikaměsíčním zpožděním,
většina přesčasů nebyla proplacena vůbec.
Právě ve výrobě u dětí oblíbených hraček
od Walta Disneyho k Happy Meals pracovalo
v továrně City Toys v červenci 2000 160 dětí
ve věku mezi dvanácti a třinácti lety dvanáct
hodin denně. V reakci na tuto zprávu zastavil
koncern většinu tamějších zakázek. Tím přišli
zaměstnanci o práci úplně.
Krom toho, že vychází najevo extrémní
vykořisťování, znepokojuje hračkářské firmy
i odhalování pracovních podmínek. Např.
požár v květnu 1993 v Kader Toy Factory
poblíž Bangkoku stál 188 lidských životů a 469

zraněných. Ačkoli nešlo o první nebezpečný
požár, neexistovala dostatečná bezpečnostní
opatření. Vůbec neexistovalo povinné požární
skrápěcí zařízení ani nouzové východy, okna
byla zamřížovaná a dveře zablokované. Mnohým
zaměstnancům bylo teprve 13 let, někdy byli
nuceni k 19 hodinám práce denně a denní mzda
$2,50 byla pod zákonem stanoveným minimem.
Továrna vyráběla hračky pro americké koncerny
Mattel a Hasbro.
Několik měsíců poté zahynulo v továrně Zhili
Handicrafts v jihočínské zóně volného obchodu,
kde se vyráběly hračky pro italský koncern
Artsana S.p.A./Chicco, při požáru 87 dělníků
a dalších 47 bylo těžce zraněno. Měsíční mzda
se zde pohybovala mezi 26 až 40 euro a továrna
byla z obav před zloději postavena v podstatě
jako vězení. (3)
I když se krajní formy vykořisťování při výrobě
značkových produktů čas od času postarají
o rozruch, neznamená to v žádném případě,
že jsou „no name“ výrobky (tzn. neznačkové)
vyráběny za lepších podmínek. U nich ovšem
není kontrast mezi prodávanou image s realitou
ve výrobě tak křiklavý.

MEZINÁRODNÍ ZÁVISLOST
Od koloniálního porobení a rozdělení světa
bylo z kolonií vyvezeno velké množství surovin
a zboží. Přibližně před jedním stoletím, tedy
s nástupem imperialistické epochy, se přidal
další trend, když se části výroby začaly vyvážet
do ekonomicky méně rozvinutých zemí.
Obzvláště přebytečný kapitál z rozvinutých
imperialistických zemí hledal další možnosti
rentabilního a strategického umístění. Rozvoj
výrobních sil a s ním spojené zvýšení produktivity
pracovní síly s sebou neslo vyšší nasazení strojů,
což snížilo podíl živé práce k mrtvé, tedy práce
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zpředmětněné ve strojích. Hodnota (a obzvláště
pro zisk rozhodující nadhodnota) však může být
tvořena pouze živou prací, pracovní silou.
Se zevšeobecněným prosazením nového
výrobního způsobu, který se zaměřuje na
snížení podílu pracovních sil, klesá míra zisku.
Nadhodnotu je totiž možné získat již jen
z menšího množství pracovní síly (nadhodnotou
myslíme onu ve zboží ztělesněnou práci, která
překračuje hranici znamenající pokrytí životních
nákladů dělníka a jeho další reprodukce).
Snižováním mzdových nákladů může být
tato tendence přechodně vyrovnávána nebo
dokonce zastavena. Proto mají koncerny
tendenci pronikat do oborů, kde mohou udržet
mzdové náklady na nízké úrovni.
Ekonomická nerovnováha není exportem
kapitálu do méně rozvinutých zemí nijak
zmenšována, naopak se v ohromném měřítku
ještě upevňuje. Samotná formální nezávislost
bývalých kolonií se stává bezvýznamnou
nálepkou. Lenin pojmenoval tyto země
„polokoloniemi“, tedy „zeměmi, které jsou
politicky formálně nezávislé, ve skutečnosti
jsou ale lapeny v síti finanční a diplomatické
závislosti.“ (4)
Že se za kapitalismu výroba stěhuje do
těchto polokolonií, má řadu důvodů. K nim
náležejí malé výdaje vyplývající ze zákona na
ochranu životního prostředí nebo vytvoření
pracovních míst, stejně jako možnosti vlivu
na politické a tím státní poměry. Ekonomicky
vzato představují polokolonie ohromnou říši
„zemí levných mezd“. Tato okolnost přitahuje
především tu část výroby, ve které je potřeba
technického vybavení relativně malá. To
znamená, že ti výrobci, pro které je podíl výdajů
na zbožní pracovní sílu v poměru k výdajům
na výrobní prostředky ještě relativně vysoký,
budou upřednostňovat země s co nejnižšími

mzdami.
Za svůj „laskavý dar“ v podobě pracovních
míst požadují koncerny daňové úlevy a různé
další zvláštní výsady, národní či místní
vlády uplácejí nebo jim vyhrožují, financují
represivní aparáty a tlačí ke zdi zaostalé
národní hospodářské formy, které – pokud stojí
koncernům přímo v cestě nebo by se mohly
rozvinout v konkurenci – utlačují hospodářskou,
politickou a represivní mocí.
V důsledku tohoto procesu se v polokoloniích
utvořila stále přímější závislost a ohromná
armáda nejlevnějších pracovních sil, které
pro mezinárodně fungující koncerny
představují vítanou možnost nejextrémnějšího
vykořisťování. S podporou Světové banky
a Mezinárodního měnového fondu mohou
zavést takové pracovní podmínky, které opakují
skoro všechny ohavnosti raně kapitalistického
vývoje. Porušování práva ze strany koncernů
je tolerováno a mzdy jsou stlačovány dokonce
až pod hranici existenčního minima. Otroctví
a dětská práce zažívají opět rozkvět. Např.
v Pobřeží slonoviny se obchoduje s dětmi za
cenu pod 30 Euro. V posledních letech bylo
v západní Africe prodáno do otroctví asi 200
000 dětí.
To je jen několik ukázek toho, co znamenají
rozdíly ve vývojovém stupni různých zemí
za globálních kapitalistických podmínek.
Tyto podmínky neruší disproporcionalitu
(nerovnoměrnost), naopak ji zvětšují
a kombinují. Trockij shrnul tuto zákonitost
slovy:
„Z univerzálního zákona disproporcionality
vyplývá další zákon, který z nedostatku
vhodného označení můžeme pojmenovat
jako zákon kombinovaného vývoje, ve
smyslu sbližování různých etap, urychlování
jednotlivých stádií, amalgámu archaických
a novodobých forem.“ (5)
Ve zhruba 70 zemích byly mezitím vytvořeny
tzv. zóny volného obchodu, popř. exportní
výrobní zóny, ve kterých je zaměstnáno asi
30 milionů lidí. Jsou to izolované hospodářské
prostory osvobozené od cel a daní, koncipované
jako malé vojenské státy umožňující místním
vládám jen minimální práva zasahovat do jejich
chodu. Zde se nacházejí ty nejlevnější dílny
s nejlevnější pracovní sílou. Namísto dotěrné
prezentace značek se zde uplatňuje naopak
princip utajování. Žádný div: šest až sedm
až 16 hodinových pracovních dnů v týdnu,
neuvěřitelné pracovní podmínky se systémem
trestů a hrubým zacházením ze strany dozorců,
mzdy pod předepsaným zákonným minimem
nebo dokonce pod minimem existenčním,
pronásledování odborů atd. – to všechno image
značek poškozuje. Neukazuje totiž zářivou tvář
globálního srůstání, ale reálný příklon k hledání
nejlevnějších dodavatelů s nejhladovějšími
a nejbezbrannějšími pracujícími. Jejich
konkurenční boj v prodejní aréně značek je
umožněn konkurenčním bojem dodavatelů. Jde
o skutečně mezinárodní závod ve zbídačování,
který je více či méně úspěšně zastírán.
Také zlepšení situace pomocí využití často
bohatých a přístupných přírodních zdrojů
není možné, protože ty jsou kontrolovány
zahraničními firmami a ceny surovin
v porovnání s cenami zboží z nich vyrobeného
klesají. Samotné zdanění obrovských zisků
z exportu se také neukazuje jako dostačující
zdroj příjmů, protože mezinárodní finanční

instituce jednak žádné skutečně citelné zdanění
nepřipustí, a jednak jsou daně v konkurenčním
mezinárodním boji o investory stlačovány dolů.
Aby si pojistily ekonomickou kontrolu,
intervenují firmy přímo v oblasti politického
uspořádání. Při tom nejsou vyloučena ani policejní
nebo vojenská opatření. Financování brutálních
vojenských režimů, cílené rozdmýchávání
občanských válek nebo využívání obchodů se
zbraněmi – pokud jde o jistotu zisků či jejich
zvětšení, tak to nejsou žádné extrémní praktiky.
Tak třeba Royal Dutch Shell úzce spolupracoval
v letech 1966-1999 s vojenskými diktaturami
v Nigérii. Koncern platil vojsko, které pak
mohl používat jako soukromou policii proti
protestům místních obyvatel. V této době se
podíl obyvatel žijících pod hranicí chudoby
více než zdvojnásobil. Korupce, pronásledování,
masová zatýkání a popravy patřily právě tak
k ilustrujícím obrázkům této spolupráce, jako
ničení životního prostředí a s ním i zemědělství,
což mělo za následek nesmírné ohrožení
zdraví obyvatelstva. Podobným způsobem
zanechal Shell svou stopu po celém světě, od
jihoafrického režimu apartheidu přes Indonésií
obsazený Východní Timor až po území
peruánské Amazonie.
Občanská válka rozpoutaná v roce 1998 Kongu
si vyžádala již miliony mrtvých a nesčetné další
oběti nemocí a hladomoru. Na denním pořádku
jsou svévolné popravy či dokonce masové
vraždy. Kvůli mimořádnému bohatství země na
drahé kovy, diamanty a ropu se boje soustřeďují
právě na jejich kontrolu. Mnoho průmyslových
koncernů, majících tyto suroviny v hledáčku, se
mezitím stalo de facto válečnými stranami – ať
už na straně armády nebo rebelů.
Současně je v zemích s nejrozvinutějšími
výrobními silami – pokud to může zvýšit zisk
– výroba omezována nebo zcela odbourávána.
Nejvíce postiženi jsou dělníci v textilním
průmyslu. Ale nejen oni jsou nahrazováni levněji
pracujícími kolegy ve vzdálených regionech
světa. Např. továrny v přímém vlastnictví firem
jsou ve stále větší míře nahrazovány pověřenými
dodavatelskými podniky. Místo aby se zabývaly
stavěním a údržbou továren, pořizováním strojů,
přidělováním práce zaměstnancům atd., hledají
dnes značkové koncerny globálně nejlevnější
dodavatele.
Pod tímto tlakem ztratilo také mnoho
zaměstnanců
v
textilním
odvětví
v imperialistických zemích pracovní místa
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na plný úvazek a jsou nuceni přijímat časově
omezená pracovní místa, práci na částečný
úvazek, výpomocné a domácí práce. Jistota
pracovních míst se omezuje stejně jako standard
pracovních podmínek a mezd. K obcházení
sociálních práv a zákonných předloh kvete
systém tzv. outsourcingu. Kompletní oddělení
firem jsou přebírána agenturami, které mají
za úkol poskytovat personál pro požadovaný
úkol. Pomocí tohoto odbourávání standardu
pracovních míst a odsunu výroby mohou
koncerny nejen zvyšovat zisky, ale i flexibilitu.
Kdo doufá, že v důsledku zvětšené moci a větší
možnosti pohybu koncernů dojde k nárůstu
počtu pracovních míst, bude hořce zklamán
– zvětšuje se leda tak tlak na ještě regulérně
zaměstnané pracovní síly, které se stále více
stávají mezi práceschopným obyvatelstvem
menšinou. Tak mohlo 100 největších koncernů
světa od roku 1990 do 1997 vykázat nárůst
celkového jmění o 288%, ale nijak to nezabránilo
americkým koncernům, aby odbouraly na
677 000 trvalých pracovních míst. (6)

VÝVOJ ZNAČEK
Přestože lidé nebyli nikdy tak „označkováni“
jako dnes, není zdůrazňování značek a používání
reklamy zcela novým jevem. Historicky vzato se
první masivní reklamní strategie uplatnily již
v polovině 19. století. Na začátku stály na naše
poměry malé inzeráty snažící se udat nové
vynálezy na trhu. S prosazením továren byl trh
stále více zaplavován průmyslově zhotovenými
masovými výrobky, které se daly sotva rozeznat.
Přímé vztahy mezi zákazníkem a výrobcem byly
zatlačeny vztahem mezi prodejcem a kupujícím
v maloobchodě. Objednané produkty byly
nahrazovány neobjednaným masovým zbožím
pro anonymní trh, konkrétní vzhled se stal pro
prodej spoluurčující. To napomohlo vzniku
reklamy v tom smyslu, že ta už nepředávala
kupujícímu pouhé informace o nabízeném
produktu, ale začala si výrazně všímat i jeho
image. Ta byla „přísadou“, která měla podnikateli
sloužit k lepšímu prodeji zboží. (7)
Poté, co již nákup zboží nebyl nadále
výsledkem dialogu kupujícího s výrobcem,
ale s prodejcem, byli i tito nakonec zatlačeni
do pozadí – zvláštní jevovou formou zboží.
Obchodní rozhovor byl nahrazen takříkajíc řečí
zboží, tzn. vzhledem zboží, balením, výlohami
obchodů a masmediálními reklamními

nosiči. Pro prodej nutná schopnost vcítit se
do struktury potřeb a slabostí zákazníků tím
už nebyla ponechána personálu obchodu, ale
nahrazena image. Obchod se tak transformoval
na „samoobsluhu“, ve které se odehrává „němý
dialog“ mezi zákazníky a zbožím asociovaným
s reklamou. Tímto způsobem mohl industriální
kapitál vstoupit opět do „přímého“ kontaktu
se zákazníkem. Nositelem kontaktu se stala
nadregionální reklama.
Maloobchod si kvůli svému klesajícímu
významu musel nechat líbit diktát různých
podmínek od značkových firem, kterých stále
přibývalo. Reakce obchodu spočívala také ve
vytváření značek – obchodních značek jako
protiváhy k průmyslovým.
Značka je nejenom ekonomickou kategorií.
Zahrnuje také právní ukotvení a estetickou
koncepci. Aby si v rámci průmyslové masové
výroby zajistily nezaměnitelnost vlastních
produktů a konkurenční podnikatele přivedly
do nevýhodnější situace, vymohly si firmy
právní ochranu pro loga svých značek.
Teprve toto právně chráněné logo vytvořilo
z průmyslově vyrobeného zboží nezaměnitelné
zboží značkové. Kapitálový původ se prodral do
popředí na úkor užitné hodnoty. S nástupem
značkových artiklů, které s sebou nesly
nákladnou reklamu, vystoupil do popředí
estetický vzhled a stále více se odděloval od
vlastního zboží.
Především od recese v polovině 80. let 20.
století se stalo pro mnoho podnikatelů krédem
nevyrábět zboží, ale soustředit se na vytváření
značek a jejich uplatnění na trhu. Tento trend
odloučil značkové firmy od výroby a upřel jejich
pozornost na nákupní a prodejní možnosti již
hotových výrobků. Výroba se stěhovala do
těch regionů světa, které mohly zaručit nejnižší
náklady. Tak např. značkové firmy v oděvním
a textilním průmyslu dnes spatřují svou funkci
hlavně v designu a reklamě. Tommy Hilfiger,
jeden z nejúspěšnějších módních designérů,
nevidí svoji živnost ve výrobě, ale v podepisování
oblečení. Tento vývoj byl ulehčen reformou
pracovního práva a liberalizací obchodu.
Míra tohoto posunu se naplno ukázala
nejpozději v roce 1988, kdy Philipp Morris
koupil koncern Kraft za šestinásobek jeho účetní
hodnoty. To ukazuje na významnou roli reklamy,
která dávno překonala svoji funkci pouhé
prodejní strategie. U Coca-Coly se odhaduje
hodnota značky na 96% hodnoty firmy. K tomu
patřící reklama je bez pochyb nepostradatelná.
Nike na ní vydává ročně asi 1 miliardu dolarů.

A i to je zhruba jen
promile celkových
výdajů
všech
amerických firem
na
marketing
v polovině 90. let.
Rýsuje se dvojí
trend.
Jednak
se osvědčují ti
podnikatelé, kteří
se mohou uhájit
jako nejlevnější
dodavatelé
životně důležitého
zboží;
jednak
ti, kteří kladou
marketing nad
cenovou politiku,
pro které tedy
je
prodávaný
výrobek jen jevovou formou značky jakožto
vlastního jsoucna. Více než kdy předtím přináší
renesance značek toto poselství: jako výrobek
určený ke koupi platí značka, reálný výrobek
je druhořadý. Zboží už není objektem, ale
nástrojem marketingu. Také reklama se odlučuje
od prezentace zboží a zabývá se spíše skoro až
spirituálním vyjádřením životního stylu okolo
dané značky. Reklamní agentury se tak stávají
opatrovníky značek, zabývající se image značky
a šířením její „filozofie“. Pak to vypadá, že
Polaroid, IBM a Swatch jednoduše neprodávají
kamery, počítače nebo hodinky, ale pozorovací
prostředky, řešitele problémů a ideje času.
A není neobvyklé, že se zástupci značkových
firem prezentují jako filozofové.
„Mánie okolo značek vytvořila nový typ
obchodníka. Ten s hrudí nadmutou nadšením
zvěstuje, že značka X není žádný výrobek,
nýbrž životní styl, ať už se jedná o jeho postoj,
hodnotový systém, vzhled, myšlenku.“ (8)
Zatímco „filozofové“ svádějí naši pozornost
do nebe svých idejí, dobývají koncerny jimi
zastupované pozemské hodnoty. Pokud dnes
sledujeme 100 největších hospodářských
mocností světa, pak nenalézáme v žádném
případě řadu různých států. Spíše zjistíme,
že státy jsou oproti různým podnikům již
v menšině. Tak třeba obrat General Motors je
větší než obrat Dánska a obrat jak Wal-Martu,
Exxon-Mobil, Ford nebo třeba DaimlerChrysler
je větší než Maďarska, České republiky a Nového
Zélandu dohromady. (9)

HOSPODÁŘSKÁ FUNKCE
ZNAČEK
Co jsou vlastně nyní značky? Vznikly na
pozadí zevšeobecněné zbožní výroby. V ní se
jeví základní společenský vztah výrobců jako
zprostředkovaný vztahem produktů jejich
práce, v nichž se zpředmětňuje určité množství
společensky nutné práce.
To se bezděčně odráží ve vědomí všech
společenských činitelů. Čím více kapitalismus
určuje všechny životní vztahy, tím více se tento
jev upevňuje. Cena zboží se jeví jako vlastnost
výrobku a ne jako společenský vztah, který
dostává svůj význam při směně, pouze ve styku
mezi lidmi.
Toto „mámení“, tento fetišový charakter zboží,
který je tak starý jako zboží samo, nyní pokládá
základnu pro existenci a význam značek. Je to
mystifikace obecné zbožní směny, která může
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skončit teprve s jejím překonáním.
Značky jsou především označením zboží, aby
se dalo odlišit od ostatních. Ale k tomu vyjadřují
navíc slib kupujícímu, že s koupí nabízeného
zboží obdrží víc než jen konkrétní užitnou
hodnotu.
Kupujícímu se zdá, jako kdyby značka byla
vlastností výrobku. „To je Mercedes“, je výrok,
který se nám zdá jasný a srozumitelný. Ale
před sto lety neměl takový výrok ještě žádný
význam. Dnes funguje toto jméno samo pro
sebe. Značka „Mercedes“ znamená (německou)
kvalitu, výkonnost… a je to auto. Vlastník
mercedesu není žádný „řidič automobilu“,
ale „řidič mercedesu“, který se tak podle toho
v silničním provozu dost často chová.
Jméno si získalo samostatnost, která nemusí
být nutně ve vztahu se samotným výrobkem,
jeho užitnou hodnotou.
Značkový fetišismus spočívá na zbožním
fetišismu, je dalším vývojovým stádiem.
Pokud zboží zůstává zbožím, lpí na něm tento
charakter fetiše. Nevyplývá z reklamy a jejích
pokusů výrobek učinit líbivým, a nemůže být
proto odstraněn realizací nějaké „antireklamy“.
Moderní reklamní strategie tohoto fetiše pouze
využívají.
Čím více se značka dere do popředí, tím
více odsunuje do pozadí procesu vzniku,
výrobu. Svět značek se jeví jako pohádkový
svět, odtržený od banální reality sweatshopů.
Zatímco značka vytváří image, „vědomí“,
zázračný svět neskutečna, stává se jméno firmy,
kde byl výrobek vyroben, absolutním no-name,
úplně neznámým, takže i pro zainteresovaného
člověka je těžké zjistit, jak a za jakých okolností
jeho výroba proběhla.
Se vznikem rozličných, navzájem si
konkurujících průmyslových a obchodních
značek je spojeno ohromné zvýšení výdajů
na reklamu. Zatímco kritici značek spatřují
ve vysokých výdajích na reklamu, které jsou
vydávány na vytváření specifické image značek,
moderní formu podvodu, nejsou schopni
rozpoznat, že přemrštěné výdaje jsou možné jen
na základě monopolního postavení koncernu,
ale stejně tak jsou i právě pro ochranu tohoto
monopolního postavení nutné.
Značky hrají rozhodující roli především
v oboru průmyslového vyráběného zboží,
určeného k masové spotřebě. Dokud měla
dělnická třída příjmy sotva na to, aby si zajistila
svoje přežití a několik málo výrobků pro
vlastní zábavu si obstarala na místním trhu,
zůstával vývoj značek pro masy obyvatelstva
irelevantní.
Ale průmyslová velkovýroba vedla rychle
k vytvoření většího kapitálu v sektoru
spotřebního zboží i v sektoru obchodním.
Lokální výrobci a obchodníci byli vytlačováni
většími a většími podniky, které obsluhovaly
regionální, národní a mezinárodní trhy.
Námezdně pracující měli přitom zkušenost, že
spotřební průmysl chce vytáhnout dodatečné
zisky špatnou kvalitou výrobků a přemrštěnými
cenami.
Vytvoření průmyslových a obchodních
značek mělo tedy za cíl i vzbudit v zákaznících
více či méně imaginární „slib kvality“ a spojit ho
s danou značkou.
Etablování určitých značek se tedy mimoto
stalo i prostředkem, jak si pojistit podíl na trhu
vůči konkurenci. Výrobce určitého druhu nápoje
– řekněme Coca Cola – chce zajistit, aby byla

pokud možno kupována pouze jeho značka
(a ne třeba Pepsi). Jak toho ale dosáhnout, když
se oba výrobky od sebe liší pouze minimálně
nebo vůbec? Vedle právní ochrany značky,
patentů, dumpingu, svým vlivem na prodejní
cesty a dalšími monopolizačními strategiemi
především tím, že s koupí Coca Coly slíbí hned
celý „životní zážitek“.

POTŘEBA ZNAČEK
Značkový výrobek je vychvalován
propagovanou image zvláštní kvality. Tato
zvláštní kvalita může být například vyjádřena
časem, obsahovat obzvláště dlouhou trvanlivost
či také výhodu krátkodobé spotřeby. První
vychází vstříc přání, aby protiváhou za vyšší
cenu byla jí odpovídající zvýšená trvanlivost.
Druhé se týká přípravy například hotových
jídel, čistíren nebo dopravních prostředků,
tzn. slibované ušetření času při vaření, praní
nebo dopravě. Jde tedy o „zkrácení individuální
doby spotřeby „hotovými přípravky“, které jsou
zaplaceny delší společensky nutnou prací.“ (10)
Značka je symbolem pokusu přesvědčit
zákazníky, že konzumací značkového výrobku
se zvýší jeho kvalita života. To ale také může
znamenat, že proto bude muset změnit svoje
životní návyky. Podnikům založeným na
značkách nejde jen o prodej jednoho výrobku
zákazníkovi, ale i o získání co možná největšího
okruhu trvalého zákaznictva, o určování jeho
životního stylu. K prosazení životního stylu
založeného na značce se – slovy Naomi Kleinové
– rozvíjí „tržní spirála“. Ta vzniká obvykle fúzí mezi
značkovými firmami, to je nejjednodušší forma
rozšíření značky. Zvětšená firma se pak snaží co
nejvíce se osamostatnit a zásobovat trh od médií
přes zábavu až k profesionálnímu sportu s tím,
že se snaží zanechat dojem podporující koupi
dalších výrobků z ostatních oblastí. Takovouto
tržní spirálou dochází k promíšení maloobchodu
a zábavního průmyslu a zostřenému boji mezi
konkurenčními značkovými tábory. (11)
Avšak pro přežití značky je rozhodující
nejenom změna životního stylu – vycházejícího
z nákupních zvyklostí. Musí se sama stále
obnovovat. V průběhu času se musí měnit i ona
sama, zůstat v módě a esteticky inovovat, aby si
zachovala svou schopnost na trhu obstát. Jen
tím může zvýšit spotřebu výrobků a předehnat
konkurenty.
Kleinová popisuje jako běžné metody
k prosazení značky na trhu cenovou válku, co
nejširší síť prodejních míst, jeden megastore s co
nejlepší polohou a trojdimenzionální reklamu.
Dobrým příkladem první metody je Walmart, celosvětově největší maloobchodník.
Jeho metoda spočívá v tom, že na místech
s malou daňovou zátěží buduje větší sklady
než konkurence, nakupuje ohromné množství
zlevněných výrobků a pak je co možná nejlevněji
nabízí. Reklamní náklady jsou relativně malé
a díky postupnému rozšiřování ovládaných
území nejsou příliš vysoké ani náklady na
dopravu.
Tato levná spotřeba, která už nevyžaduje
smyslovou stimulaci a interakce během nákupu,
vytváří opět poptávku po značkách, které těmto
potřebám odpovídají lépe. Orientací na tento
druh poptávky a s pomocí husté sítě poboček
se prosazuje např. řetězec kaváren Starbucks.
Konečně supermarket jakožto centrální
instituce k prezentaci značek je koncentrací
marketingu, vzájemným prolnutím značkového

zboží s prvky přechodu k multimediálnímu
a zábavnímu parku. Jde o druh „nejsvětějšího“,
ukázkového projektu elitářského životního stylu
pro příznivce značek, pro které není žádná cena
příliš vysoká. Tak se třeba Nike povedlo dostat
svůj Nike Town do povědomí jako sportovní
chrám.
Jako vystupňování tohoto jevu fungují ještě
„značkové prázdniny“, vlastní plavby, tábory
atd., kde mohou být značky „prožity“, kde se
život zdá stejný jako v reklamě. (12)

IDEOLOGICKÁ FUNKCE
ZNAČEK
Věk značek se jeví tak, že zprostředkovávání
hodnot a ovlivňování mínění, které bylo
vyhrazeno náboženství a politice, je stále
více přebíráno ekonomikou. Pronikání
značek do tvorby ideologie jde ruku v ruce
se znehodnocováním tradičních hodnotových
vzorců a jejich nahrazení image.
Bezprostředně zasaženi expanzivním úsilím
značek jsou v prvé řadě zaměstnanci podniku:
jsou vyvoleni stát se účastníky dalekosáhlé
přeměny podnikatelské mytologie, dostávají
vhodná označení, jsou cvičeni v žargonu
značky, vybaveni vlastními písněmi a hlavně
odpovídající filozofií životního stylu a musejí
dbát na designovou soudržnost.
Odtud rozvíjejí značkové firmy působení,
které svým rozměrem nenechává bez
povšimnutí skoro žádné zákoutí společnosti.
Jejich postup probíhá formou, která zatlačuje
do pozadí všechny instituce, které mají
nějakou ideologickou funkci. Církve a školy,
politické organizace a politické spolky, všechny
ideologické a vědomí ovlivňující instituce
ztrácejí půdu pod nohama – ta je obsazována
marketingem. Pomocí reklamy spojují značkové
firmy spotřebu svých výrobků s uspokojením
či vytouženou image. Značky dráždí potřeby,
zprostředkovávají estetické uspokojení
a zanechávají za sebou nespokojenou část,
u které přetrvávají potřeby. Zpracovávají lidské
touhy tak, aby se zdálo, že splňují jakákoli přání.
Vytvářejí svým způsobem vlastně „privatizované
veřejné utopie“.
Úspěch značek je možný kvůli jejich
schopnosti navázat na nesplněná přání, na
kterých je založena potřeba iluzí ve frustrující
společenské realitě. Zde se nachází subjektivní
živná půda pro různá náboženská pouta, která
tak dlouho doprovázela lidstvo. Jejich polevující
vliv v rozvinutějších regionech světa pak
přenechává místo pro lépe přizpůsobené a zisk
přinášející iluze. Na místo církevních desátků
nastupuje vyšší cena za značku. Náboženský
a částečně i politický fetišismus je nahrazen
značkovým. Ten se stává pro současnost
přiměřenějším „opiem lidstva“. (13)
Pokud se něco nedá uspokojit sociálními
vztahy, má to být nahrazeno nákupem věcí,
spotřebou určitého zboží. Čím silněji působí
toto zvěcnění (Verdinglichung – Marx Kapitál I.),
tím slabší jsou možnosti sociálních vztahů, tím
více narůstá připravenost dosáhnout spotřebou
značkového zboží alespoň zdánlivého
uspokojení nesplněných přání. Chybějící reálná
možnost uspokojit svá přání má být nahrazena
virtuálním uspokojením.
To je také prvním ideologickým cílem
reklam na značkové zboží, vytvořit „značkové
uvědomění“, nebo lépe řečeno: udělat ze
značky fetiš. Spotřeba výrobků určité značky má
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zprostředkovat jinak nedosažitelné veřejného
nazírání na svou osobu, a tím zvýšit pocit vlastní
hodnoty. Vůči tomuto významu značky smí
samotné vlastnosti zboží ustoupit do pozadí.
Nástup značkového fetišismu je velmi zřetelně
vidět na logách značkového oblečení. Na
počátku 70. let 20. století byla ještě používána
nenápadně na vnitřní straně, v 80. letech se
stále více stěhovala na viditelnější přední stranu
a v 90. letech vyrašila tak, že oblečení vypadá
jen jako prostředek k nošení značky. A aby ani
bez oblečení nezůstali lidé „neoznačkováni“,
nechávají si zvěčnit svou oblíbenou značku
na kůži. Tak třeba symbol Nike „swoosh“ platí
v USA za nejžádanější tetování.
Dalším ideologickým cílem reklam na
značkové zboží je splynutí kategorií zboží
a značkového jména v jedno – jako Coca Cola
pro nealko nápoje a McDonald pro hamburger.
Maggi se dokonce povedlo přeměnit rostlinu
libeček na „maggi koření“. Jakmile se jméno
značky stane pro druh zboží pojmem, stává se
konkurenční boj bojem o kontrolu celého druhu
zboží prostřednictvím jeho pojmenování.
Tento cíl marketingu ukazuje na
monopolistickou tendenci vlastní každé
značkové koncepci. Jakkoli se snaží představovat
samy sebe rozdílně a mnohotvárně, tak ve
skutečnosti působí jako jednotící. Pestrost
značkového světa pohlcuje skutečnou odlišnost
a činí ji ve skutečnosti monotónní. Představuje
se jako obohacení našich možností výběru,
ve skutečnosti je ale omezuje, vytváří pouze
náhražky. „Na povrchu je karneval, a pod
ním, kde se odehrává podstatné, se provádí
sjednocování.“ (14)
Již samo rozhodnutí o přijetí určitého druhu
zboží do sortimentu velkého obchodního
řetězce má vliv na naše životy. Nevyplývají
z toho důsledky jen pro zábavní průmysl, ale pro
všechny oblasti výroby. Když např. soukromým
rozhodnutím řetězce supermarketů sdělí, že
určitý výrobek není slučitelný s image firmy,
přestane být jednoduše nabízen.
Aby tato cenzura mohla bez problémů
fungovat, předkládá mnoho časopisů ke
schválení předtisky, filmoví producenti
a hudební firmy zhotovují preventivně
dvě verze filmů či hudebních alb – jednu
autentickou a jednu se samocenzurou.
Pokud má koncern kontrolu od výroby přes
odbyt po obchod, je i tato dvoukolejnost
znemožněna. (15)
Vícekolejnost může být ovšem naopak
vytvářena samotnými firmami. Pokud koncern
zničil své konkurenty, může rozšířit svou
strategii odbytem více značek, které si navzájem
zdánlivě konkurují. Tím může nabídnout různé
výrobky různým typům zákazníků, a rozšířit
tak svůj trh.
„Vedlejší účinek“ této monopolistické
tendence expanze značek popisuje Kleinová
jako svého druhu kolonialismus, který se
dere z myšlenkového prostoru jednotlivce až
do veřejného prostoru a při tom podřizuje
novému řádu všechny vlastnosti, které se dají
prodat na trhu. (16)
Když Haug ve své knize „Estetika zboží
a kapitalistická masová kultura“ rozlišuje
„objektivní slib užitné hodnoty“ jako jevový
způsob nabízeného zboží od „subjektivního
slibu užitné hodnoty“ jako očekávání kupujícího
od spotřeby, pak se značkám podařilo do
lidských subjektů dalekosáhle proniknout.

Smyslově vnímatelná prezentace značkového
zboží je totiž doprovázena modifikací
samotného vnímání. S reklamními kampaněmi
spojená spotřeba nabízeného zboží se slibem
splnění dalekosáhlých očekávání změnila
vnímání, a tím i orientaci lidí v realitě. Značky
během tohoto procesu pronikly i do oblasti
osobní identity. Samotné bezprostřední
smyslové vnímání může být ovlivněno tím,
jak se např. velebením deodorantů posouvá
vnímání prahu, kde už začíná smrad. (17)
Podstatnou roli při zvyšování spotřeby
zaujímají módní změny, resp. estetické inovace.
Technicky ještě zcela užitečné výrobky jsou
prezentovány jako zastaralé a hodné renovace.
Jejich užitná hodnota je vydávána za zastaralou
z estetických důvodů, aby se v lidech zvýšila
potřeba jejich nahrazení novými výrobky. To se
odráží v kratší době spotřeby a tím ve vyšším
obratu. Na straně kupujících je provedena
inovace potřeb.
Jak ale dokáží firmy na základě potřeby
estetické inovace své zboží neustále nově
prezentovat? Nutné podněty pro své tržní
potřeby a inspiraci pro inovace nezískávají
firmy ani tak z masové kultury, jako spíše
z okrajových skupin obyvatelstva a subkultur.
Takováto společenská uskupení se nacházejí
mimo masmédii velebenou lidskou identitu,
naopak si pro sebe sama vytváří vlastní
veřejnost. Vzhledem k jejich vlastním
způsobům vzájemného působení a aktivit
hraje podstatnou roli i specifická spotřeba.
Stranou tlaků oficiální společnosti hledají nové
formy integrace a uznání. Z tohoto hledání
vznikají poté stále nové kulturní prvky, které
pro značkové firmy představují cenné podněty
pro jejich inovace. I když se pak uvedení těchto
prvků na trh děje plně masově, nijak to nejde
proti měřítkům zvláštnosti při výběru.
K těmto skupinám je možno počítat
především dosud společensky neintegrovanou
mládež, homosexuální scénu, prostředí umělců
nebo skupin, které se nějakým způsobem cítí
být utlačovány. I samotné skupiny odporu jsou
u značkových firem oblíbené: „Marketingoví

experti převzali již mnoho symbolů a znaků
protestních hnutí své doby.“ (18)
Tyto „kontrakultury“ jsou systematicky
sledovány a jsou vyhodnocovány možnosti
změn image. Široce rozestřená a rozpracovaná
„špionážní síť“ obstarává firmám informace
o nových kulturních elementech. K nim mají
firmy informace např. od časopisů, které
svým inzerentům poskytují pokud možno co
nejpřesnější údaje o okruhu svých čtenářů,
aby pak reklama mohla oslovovat cílené
publikum. Ještě propracovanější metodu pro
průzkum trhu představuje v USA používaná
počítačová síť „ZapMe!“. Nejenže jsou zde
nabízeny sponzorům reklamní plochy, ale je
zde zaznamenáváno i surfování školáků po
internetu.
Mládež se ovšem ze skupiny inspirující
značkovou inovaci stala sama cílovou skupinou
značkového trhu. Vzhledem k tomu, že existuje
asi miliarda teenagerů, kteří dost často
nadprůměrně spotřebovávají rodinný příjem,
není cílená orientace mnoha firem na mladistvé
ničím překvapivým. Spíš se jedná o pokračování
obecné tendence kapitalistického výrobního
způsobu více a více zevšeobecňovat zbožní
směnu a hledat nebo tvořit nové možnosti
odbytu. U mládeže je zároveň cílem získat co
nejdříve nové stálé zákazníky.
Aby si získaly firmy mládež za zákazníky,
musejí to vymyslet tak, aby konzum svého
značkového zboží měl i funkci vytváření
identity. Např. nošení bot určité značky musí
vydávat za image ušitou přímo na nohu. Osobní
identita se musí jevit jako něco, co je dosažitelné
v obchodním regále, a pocit vlastní hodnoty se
musí zvyšovat s cenou konzumovaného zboží.
Když dokáží u mládeže soužené pochybnostmi
o sobě nabídnout náhražku pro jinak složitě
dosažitelnou sebeúctu, pak se jim povedl
vstup do téměř ideálního tržního prostředí pro
své značkové výrobky.
Trh pro teenagery přitom není podchycován
a vyhodnocován bez ohledu na sociální
rozdíly. Ty jsou postupně zpracovávány
a obratně využívány v reklamních kampaních.
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Tak na jedné straně jsou styl ulice a kultura
společenských outsiderů překládány do
prodejného zboží, na straně druhé je využívána
zvláštní záliba v oblékání a drahé doplňky pro
volnočasové aktivity sociálně hůře postavených
mladistvých. Obzvláště na mladé černochy
v USA se hledí jako na pramen inspirace pro
vytváření image. Pro ně je značkové oblečení
něco jako talisman, který dláždí cestu k lepšímu
životu. „Cílem prodeje je bílá mládež, protože
fetišizuje černý styl, a černá mládež, protože
činí totéž s bílým bohatstvím.“ (19)
Úspěch reklamních kampaní je často tak
pronikavý, že přímo sami poškození kult
značek uctívají. To se netýká jen těch, kteří
jsou poškozeni vysokými cenami výrobků
nebo nedostatkem pracovních míst kvůli
vystěhované výrobě. Účinnost image značek
funguje i tam, kde se pro značkové firmy za
těch nejneuvěřitelnějších podmínek vyrábí.
Lidé zaměstnaní ve sweatshopech mají stejné
záliby, sahající od McDonaldu k Disneymu.
Pokoušejí se tímto způsobem vyrovnat svoje
znevýhodněné postavení během výrobního
procesu účastí na obdivovaném konzumním
procesu.
V klání značek přecházejí firmy k tomu, že
svým logem označkovávají nejen své zboží,
ale pomocí sponzoringu i nejrůznější kulturní
akce. Kde se samy nechávaly kdysi inspirovat,
vystupují teď naopak jako inspirace. Tato
verze značkování zaznamenává vysoký nárůst.
Světově stouply náklady na sponzoring ze 7
miliard dolarů v roce 1991 na 19,2 miliardy
v roce 1999. (20)
Pomocí sponzoringu je firmám umožněno
vytvářet předmostí svých prezentací i mimo
obvyklé možnosti reklam. Značka tak může
začít být vnímána ve spojitosti s kulturními
akcemi a společenskými událostmi. Ale
z finanční podpory vyplývá nárok, aby se
značka sama stala „hvězdou večírků“ nebo
součástí kultury. Podporovaný subjekt se
tím stává reklamním nosičem a hranice mezi
sponzorem a sponzorovaným se stírá.
Kleinová to shrnuje:
„Sponzoři a jimi tržně-politicky porobená
kultura se sjednotili, aby dali vzniknout
kultuře třetí: uzavřenému vesmíru značkami
ocejchovaných lidí, značkami ocejchovaných
výrobků a značkami ocejchovaných médií.“ (21)
Tento nástup značek mimo původně
vyhrazené hranice jejich prodejních míst
a klasických reklamních možností, vytváření
společenských spojení pomocí sponzoringu se
ovšem sotva dá vysvětlit pouhou přesvědčovací
schopností poselství nějakého loga. Daleko
spíše byl zahájen s prosazováním neoliberální
politiky. Hospodářství bylo razantně
deregulováno, veřejná zařízení privatizována
a velkopodnikatelé se mohli těšit z velkých
daňových úlev. S tím spojené „zeštíhlování“
sociálního státu muselo vést i k drastickému
snižování výdajů státního rozpočtu. Pro
nesčetné instituce se tak získání podpory
soukromých firem stalo otázkou přežití.
S výrazným omezováním státních výdajů
byly např. školy tak dalece podfinancovány, že
se staly závislými na sponzorech při shánění
vybavení, údržbě a možnosti přístupu k novým
technologiím. Jenže s využíváním takového
financování padla i hranice mezi vzděláním
a reklamou. Se vzrůstajícím finančním přílivem
vzrůstal také vliv na vzdělávací programy.

Jak se ti líbí moje
nový tričko?

Dobrý! Ty zneužívaný
indonézský děti, co
makaj za otrocký platy
ve sweatshopech, odvedly
zatraceně dobrou práci.

Tak mnohé školy v USA obdržely bezplatně
audiovizuální přístroje pro vyučování, kterými
mohou i přijímat zprávy ze svého vlastního
vysílače – ale k tomu i reklamní vysílání
s konstantně nastavenou hladinou zvuku. Jako
výraz díku svému hospodářskému partnerovi
jsou žáci nabádáni nosit např. trika Coca Coly či
vymýšlet nový design pro nápojové automaty
Pepsi Coly.
Na severoamerických středních školách,
kolejích, a univerzitách mezitím vznikají četná
exkluzivní spojení se značkovými firmami.
Nike a Adidas poskytují např. basketbalovým
týmům středních škol sportovní oblečení
a výbavu. A hromadí se i případy, kdy vědecká
věrohodnost výzkumů ztrácí na významu,
protože jsou vedeny v zájmu sponzorujícího
koncernu.
Toto znehodnocování vzdělání a vědy
ve prospěch zájmů koncernů neodvratně
vyvolává protesty. Firmy se tedy jistí proti
kritice různými prostředky. Aby nikdo neohrozil
jeho image, má Reebok ve svých sponzorských
smlouvách klauzuli, která všem zaměstnancům
i sportovním trenérům zakazuje poškozovat
pověst jména Reebok.
Pokud studenti šíří letáky kritizující takovéto
propojení, musí počítat s tím, že jim to bude
ve školním areálu a jeho nejbližším okolí
zakazováno, že jejich materiály mohou být
zabaveny, uložena peněžní pokuta či dokonce
mohou být souzeni. Když se postaví proti
komerčním vetřelcům na univerzitní půdě,
budou sami pronásledováni jako političtí
vetřelci.
Celkově se firmám podařilo učinit ze
svého loga symbol vlivné společenské síly.
Není to patrné jen ze známého příkladu
o hospodářském vlivu ve sportu, když je např.
zápas USA s Německem ve fotbale i mocenským
zápasem mezi Nike a Adidasem. Úspěchy
marketingu prozařují pronikavě všechny

oblasti společnosti.
Sama politika je silně
prodchnuta metodami
reklam. Jejich úspěch
se stal vzorem pro
běžné politické vzorce
a prezentace. To, co
Kautsky a Lenin popisovali
jako nutnost vnesení
socialistického uvědomění
do třídy, se dnes u většiny
etablovaných dělnických
organizací
odehrává
jen jako vnášení image
do řad voličů. Použití
kapitalistických tržních
strategií do politické
debaty je nepopiratelnou
samozřejmostí.
Populismus, omezená
konkurence při zdánlivé
rozdílnosti atd. – všechny
tyto fenomény vyjadřují
především jedno: chápání
organizace jako značky.
Ty se nesnaží o utváření
nějakého
uvědomění,
ale jen o image, což není
v základě nic jiného
než použití zvláštního
prostředku kapitalistické
ekonomie pro politické
cíle.

KRITIKA ZNAČEK
Popsané formy vývoje značkových firem
nezůstaly bez reakcí. Široká paleta aktivit, které
mají v hledáčku jejich praktiky, se rozestírá
od šetření činnosti značkových koncernů
k rozličným kampaním a akcím. K nejznámějším
knihám o této tématice patří „No logo!“ od
Naomi Kleinové a „Černá kniha značkových
firem“ od Klause Wernera a Hanse Weisse, i když
nejsou zdaleka jediné.
Naomi Kleinová ve své knize velmi
podrobně analyzuje protiklad mezi výrobou
značkového zboží v různých sweatshopech
a mezi „zdáním“, zprostředkovávaným reklamní
mašinérií. Poukazuje na to, jak dalece převzala
značková reklama roli ideologického nositele,
jak značkový svět pronikl do našeho všedního
života a jak ho stále více utváří. I když se její
analýza vývoje a účinků značek omezuje
primárně na severoamerické území, poskytuje
řadu zajímavých úvah a tezí, které jsou platné
i pro evropský prostor.
Ve své kritice vykresluje, jak značkové
firmy v konkurenci s ostatními monopoly
vymalovávají svou značku běloskvoucí image
– to potom ovšem znamená, že jsou obzvláště
náchylné kritice, odhalující skutečné pracovní
podmínky při výrobě. Pro trochu zámožnější
vrstvy společnosti, střední vrstvy, které si
mohou dovolit „kvalitu“ a které se rády ujišťují
o své „lidskosti“, nebo pro mladistvé, kterým leží
nespravedlnosti světa více na srdci, je myšlenka,
že na jejich oblečení lpí stín otrocké práce,
argumentem proti koupi značkového zboží.
Vliv této idealistické kritiky se u Kleinové
projevuje
poněkud
nesystematickým
způsobem. Její naděje spočívá především
v možnosti kolektivního odvrácení se od značek
u zainteresované části světové veřejnosti, včetně
médií, resp. obecně v síle změny uvědomění
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lidí.
Kleinová doufá v přesycení idejemi
značkového brandingu a ve váhu nesplněných
slibů a na ně zacílenou kritiku. Společenská
skutečnost přitom funguje jako zdůrazňovací
kontrastní prostředek. Právě kontrast mezi
image značek na jedné straně a odbouráváním
pracovních míst a skandálními výrobními
metodami na straně druhé vyvolá protesty:
„Pokud stále více lidí odkrývá temná zákoutí
globální značkové sítě, stává se jejich rozhořčení
podnětem pro příští velké politické hnutí, silnou
vlnu odporu, která se frontálně požene proti
nadnárodním koncernům, a to obzvláště proti
těm, které jsou úzce identifikovány s nějakou
značkou.“
Jakmile Kleinovou popsaný kolonialismus
značek narazí na své hranice v samotných
lidech, ti si uvědomí kontrast mezi značkovou
image a skutečnou rolí značkových koncernů.
Takto změněné vědomí společně s prosazením
se v médiích uvede do pohybu nové hnutí.
Ve své kritice ale přehlíží, že značky jsou jenom
jevovou formou společenské reality kapitalismu,
i když hodně viditelnou, že všechny tendence
tržního hospodářství, které popisuje, jsou
obecně vlastní zbožní směně a s ní spojeným
fetišovým charakterem zboží. Proto se jí také
jeví buržoazní stát – v protikladu k firmám, které
jsou odpovědny jen svým vlastním akcionářům
– jako transparentnější nástroj k rozhodování,
kontrolovatelný demokratickými prostředky.
Přesto je sama nucena přiznat, že koncerny mají
na vlády stále větší vliv. Svou nadějí na změnu
pomocí osvěty vyjadřuje, že se nechce stavět
proti kapitalismu jako společenské formě včetně
soukromého hospodářství a vykořisťování
v něm zakotveného, ale zasazuje se o návrat
k „normálním“ společenským způsobům
kapitalismu. Se svou kritikou podvádění ze
strany značkových firem a jejich reklamy ale
nepokládá základní kámen k odvratu od značek
a společnosti, která je vytváří, nýbrž navrhuje
pouze znovuvytvoření značek: značek, které
by mohly vykázat „čistší“ pracovní podmínky
a „spravedlivou“ směnu – další fetiš.
Jenže co má znamenat pojem „čistý“ ve
společnosti, kde si podnikatel – lhostejno, zda
továrník, obchodník nebo značkové koncerny
– přivlastňuje více než 90% nadhodnoty
vytvořené jeho zaměstnanci. Byl by „čistší“
poměr 50:50 nebo 70:30? A není skutečnost, že
si podnikatel přivlastňuje hodnoty, které jsou
vytvářeny pracujícími, ale nikdy jim nebudou
patřit, sama o sobě „nečistá“?
A co má znamenat „spravedlivá“ směna? Je
spravedlivým stavem, když pracující za svoji
práci obdrží právě tolik peněz, aby žili v určitém
standardu a mohli vychovávat děti – tedy aby
jako u každého zboží byly zaplaceny jejich
výrobní náklady?
Na půdě zevšeobecněné zbožní výroby se
vykořisťování děje na základě „spravedlivé“,
tzn. hodnotě zboží pracovní síly odpovídající
mzdové odměny – a ne prostě jako výsledek
„nespravedlivých“ praktik, tedy nákupu
zboží pracovní síly pod její hodnotou. Dokud
Naomi nepochopí, že žádný požadavek
„férovosti“ a „čistoty“ směrem k „normálnímu“
kapitalistickému vykořisťování nic nezmění,
dokud zůstane omezena svým pojetím,
nedokáže pochopit ani potřebu lidí po značkách.
Ve své argumentaci tak klade jen základ pro
možný vývoj dalších značek, i když s ne tak

křiklavými projevy.
I proto spatřuje ve státu pozitivní instituci,
která má pomoci zasáhnout proti podvodům
značkových firem. Stát je přitom ve skutečnosti
právě onou instituci, která vlastnictví koncernů
proti zásahům jejich kritiků chrání. Ve své
kritice setrvává v zajetí perspektivy středních
vrstev, které se zhnuseně odvracejí od excesů
kapitalismu, a přitom zároveň odvozují svůj
relativní blahobyt z „normálního“ fungování
kapitalismu a plně se spokojují s „řádnými“
kapitalistickými vztahy.
Kleinová vidí spojitost mezi úspěchy
koncernů s jejich zločiny na životním prostředí,
jejich postupem vůči pracovním silám a jejich
útěkem před zodpovědností za tyto činy.
Z toho vyvozuje nárůst hnutí zaměřených proti
těmto koncernům a jejich hospodářskému
způsobu. Proč by zaměstnanci koncernů měli
přinášet oběti pro hospodářský úspěch firmy,
když za to nedostanou žádné citelné výhody,
a když se úspěch firmy na burze zmenšuje
s každým zvýšením platů a zvyšuje s každým
propouštěním?
Z tohoto rozvolnění firemní identity, vztahu
mezi koncernem a zaměstnanci, ale přechází
k vágnímu popisu tohoto hnutí:
„Generace kvalifikovaných pracujících, kteří
se již necítí být doživotně svázáni s podnikateli,
může vést k renesanci kreativity a znovuoživení
civilizované společnosti, ke dvěma mnohoslibným
výhledům.“
Kleinová se orientuje mnohem více na účinnost
osvětového mediálního divadla než na pokrok
v mezinárodní organizaci dělnického hnutí.
Úspěchy masových odborových organizací vidí
jako omezené na 20. a 30. léta minulého století
a na národní měřítko. O Národním výboru práce
(National Labour Commitee – NLC) Charlese
Kernaghana prohlásila, že jeho úspěchy
nevyplývají z organizování pracujících, ale spíše
z jeho kritiky značkových firem:
„Během pětiletého období od roku 1994
do roku 1999 upoutalo třemi lidmi obsazené
newyorkské byro NLC svými mediálními akcemi
po vzoru Greenpeace více pozornosti veřejnosti
na utrpení zaměstnanců sweatshopů než mnoha
miliony dolary obtěžkané mezinárodní odborové
hnutí za skoro sto let.“
Znovuoživení její civilizované společnosti
jako na občany orientované alternativy ústí
v naději, že mediální kampaně vedené
v mezinárodním měřítku po internetu a soudně
vynucená transparence koncernů budou
účinné. Pomocí internetu by se mohlo vystoupit
proti globálnímu protivníku v globální aréně.
Internet by fungoval jako nízkovýdajový nástroj
k organizování mezinárodně koordinovaných
akcí. Decentralizované rozhodování, které
nedosahuje žádného „monolitického konsensu“,
je chápáno v této kooperaci jako výhoda. Pokud
jde o doporučené právní cesty, volá Naomi
k využití soudních síní jako fóra ke zveřejnění
pravé role koncernů. Příkladem této metody
mají být soudní procesy mezi ochránci životního
prostředí a McDonaldem v 90. letech:
„Získaly pro vegetariánství skoro stejně lidí
jako nemoc šílených krav, vrhly více světla na
pracovní podmínky v sektoru Mc-džobů než
jakákoli odborová kampaň a vyvolaly vážnou
debatu o cenzuře ze strany koncernů než jakýkoli
jiný proces nedávné minulosti, při kterém šlo

o právo na svobodné vyjádření veřejného
mínění.“ (Kleinová, str. 395)
Za kritérium úspěchu považuje veřejnou
pozornost a vyvolání diskuse. Nejde jí ani
o programové sjednocení, ani o vytvoření
demokraticky centralizované organizační
struktury. Při vší oprávněné kritice směrem
k odborům nevidí žádnou nutnost orientace na
mezinárodně organizovanou dělnickou třídu.
Nejde jí ani tak o to, aby dělnická třída vzala svůj
osud do svých rukou, ale o osvětu veřejnosti a z
toho vyplývající regulaci mezinárodně činných
kapitalistů.
Tímto se opět dostáváme zpět k jejímu
maloburžoaznímu,
středostavovskému
východisku, které vyznává víru v osvícené
individuum, zatímco ústřední cíl organizace
dělnické třídy klesá až druhou nebo třetí příčku.
Také Klaus Werner a Hans Weiss ve své „Černé
knize značkových firem“ detailně rozvádějí
a staví na pranýř praktiky velkých koncernů.
A také vznášejí otázku, jak se jim lze bránit
a jak vůbec zamezit excesům kapitalismu. Ve
své kritice pokryteckého zacházení značkových
firem s kodexy chování nacházejí hlavní slabinu
v samotných formulacích těchto kodexů:
v absenci práva na ustanovení nezávislých
odborů. Tím se dotýkají jádra problému přesněji
než Kleinová. Protože jenom sebeorganizací
výrobců, zaměstnanců, může být prosazeno
dodržování požadavků a jejich každodenní
kontrola. Tento kus cesty kráčíme společně,
neboť každé zlepšení pracovních podmínek
znamená výhru, která vychyluje rovnováhu sil
směrem k dělnické třídě.
Ale i Werner a Weiss věří na „spravedlivou“
směnu; v zásadě sdílejí představu ochočeného
„spravedlivého“ kapitalismu, ať už ve formě
mezinárodního konkurzního práva, které
ulehčí zadluženým zemím dosáhnout možnosti
odpuštění dluhů. nebo ve formě Tobinovy
daně na finanční spekulace, jejíž příjmy by byly
použity k boji s chudobou a nezaměstnaností
– a uvázli na dalším fetiši: fetiši nezávislého
státu.
Neboť stát je stále nástrojem vládnoucí
třídy, kterou jsou v kapitalismu podnikatelé, a z
nich především koncerny. Vlastnictví je svaté,
poněvadž vlastnictví tvoří základnu, na které stojí
moc vládnoucí třídy nad výrobními prostředky.
Proto je ochrana soukromého vlastnictví státem
– tzn. zákony, soudci a ozbrojenými silami –
jeho nejvyšším úkolem. V celém světě operují
zástupy státních činitelů – právníků, diplomatů,
úředníků až po ozbrojení složky – aby toto
vlastnické právo, a primárně právo na soukromé
vlastnictví výrobních prostředků, zajistili.
Požadovat od takovéhoto státu, aby se
této funkce vzdal, znamená zpochybnit
panství vládnoucí třídy, a nadhazuje tím další
otázku. Jak dosáhnout takové reformy, která
má omezit a regulovat právě ty nejsilnější
a nejdominantnější části společnosti – koncerny?
Jaká společenská síla má tu moc postavit se
koncernům a vytvořit takovýto regulující stát?
Zde nám oba autoři zůstávají odpověď dlužni.
Sedají na lep údajné nezávislosti státu a doufají
v nezávislost státu právě na těch silách, jejichž
zájmy brání nejvíce.
Jejich vlastní odhalení dávají jasně najevo,
že koncerny se nezastaví před vraždami, pokud
vidí ohrožení svých zisků. Pokud chce stát více
nezávislosti na zájmech koncernů, může tak
učinit pouze tehdy, když se opře o další hlavní
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třídu společnosti, o dělnickou třídu.
Skutečně mírové a pospolné soužití různých
států či skupin obyvatelstva celého světa však
není dosažitelné soudní mocí a daněmi, ale
pouze revolucí. Cokoli jiného je hájením třídního
panství, propůjčuje pláštík nezávislosti, do
kterého se buržoazní stát tak rád halí. Neubírá
ale nic na skutečnosti, že tento stát vládne
v zájmu hospodaření a zisků koncernů. A ještě
víc: brání moc vládnoucí třídy, její úpadek zastírá
jako úpadek celého hospodářství, a pokouší se
tak nalézt širší podporu pro svůj nejvlastnější
projekt i mimo vlastní třídu.
Protože se Weiss a Werner neodvažují
zpochybnit třídní společnost a buržoazní třídní
nadvládu, zůstává jim jen možnost vytvořit
utopii nezávislého státu a od něho žádat
odpovídající regulaci.
Oba dva navíc leká představa dalšího vývoje
produktivních sil tak dalece, že dokonce vydávají
krok zpět ve výrobním způsobu za společenský
pokrok. Tak třeba pokud jde o zemědělství,
tvrdí:
„Ve většině případů vytváří ekologické
zemědělství menšími a dlouhodobě zavedenými
strukturami přinejmenším hodnotnější pracovní
místa než průmyslová masová výroba.“ (Černá
kniha, str. 172)

HNUTÍ PROTI KRVAVÝM
ZNAČKÁM
Příkladů praktických kampaní a akčních hnutí
lze nalézt bezpočet. Hlavním nástrojem změny
má být moc spotřebitelů. Přitom má jít např.
o donucení firem ke změnám pomocí protestů.
Vychází se přitom stejně jako v politice z teze
o propůjčení moci: v jednom případě se tak
děje volbami, v dalším nákupem.
Takovouto formu protestu zaměřenou na
vyvolání pozornosti zorganizovala americká
mládež v roce 1997. Při akci s názvem „Shoe
in“ vyházeli staré sportovní boty před
newyorkským Nike-townem. Jeden třináctiletý
účastník z Bronxu to okomentoval následovně:
„Nike, my jsme tě stvořili. A my tě můžeme také
zničit.“ (Černá kniha, str. 20 a násl.)
Ale čím dál více se začalo diskutovat o tom,
že bojkot není jako bojové opatření dostatečný.
Neodstraňuje bídu, nýbrž nanejvýš pracovní

místa. Zpravidla tedy škodí i těm, na jejichž
podporu je veden. Pokud jde o kritiku problémů
globálního pracovního trhu, ukazuje se
omezování spotřeby tak jako tak nedostatečné.
Také kampaně typu „Den bez nákupů“ (Buy
Nothing Day) ukazují, že namísto alternativy
ke konzumu vytvářejí spíše další značku. Samo
hnutí proti značkám se nakonec muselo starat
o své uplatnění na trhu.
Když se tyto pokusy o omezení moci
koncernů nakonec ukázaly jako neefektivní,
otevřela se řada dalších možností, které se
zpravidla specializovaly na obranu stávajících
vztahů proti pronikajícím firmám. Tyto obranné
postoje sahají od národního protekcionismu až
po angažování se na obranu demokratických
výdobytků a veřejného prostoru, které mají
být chráněny před proniknutím tržních vtahů.
Kleinová to popisuje na příkladu vzdělání:
„V danému historickém bodě… je argument,
že bychom neměli dopustit, aby se vzdělání
stalo prostorem k dalšímu šíření značek, skoro
stejný, jako že musíme zachovat národní parky
a přírodní rezervace.“ (Kleinová str. 121)
Tyto pokusy omezit moc koncernů zpravidla
apelují na buržoazní stát jako na spojence.
Jiná forma iniciativ se koncentruje na časový
faktor a na „rychlostní omezení“. Tak vzniklo
jako reakce na americké fast-foodových řetězců
v Itálii hnutí „slow-food“ stravování. Dále vynikly
různé organizace, které se zasazovaly o změnu
globalizace tak, aby sloužila lidem, o zdanění
všech devizových nákupů a prodejů, a žádají
tím obecně „zpomalení“ mezinárodního
kapitálového trhu. (Černá kniha, str. 218 a násl.)
V protikladu k takovým defenzivním
iniciativám se ovšem vyvinuly i ofenzivnější
formy protestů. Utvořilo se tzv. „culturejamming“ (druh guerillového umění), snažící se
opět ovládnout veřejný prostor, specializované
na využívání reklamních ploch, na kterých
mění poselství reklamy a cíleně je nahrazuje
protiposelstvími a parodiemi. Oblíbeným
místem pro kritizující umění je internet, ale

objevuje se i v časopisech nebo dokonce
v televizi v podobě „antireklamních spotů“. Ale
v záplavě informací, která proudí dennodenně
masmédii, bývá obtížné se prosadit.
Tato forma představuje zvláště pro mladé
účinnou, užitečnou a zábavnou variantu, která
tvoří smysluplné doplnění praktického hnutí.
Může zábavným způsobem vzbudit zájem
o fungování značkových firem a představuje
pokročilejší metodu než pouhé odmítání
značek. Svými anti-poselstvími poskytuje
hnutí vzkazy, které jsou lehce přenosné dál
a využívají forem značkových reklamních
kampaní, aby je otočilo proti nim. Naproti tomu
hnutí, které se obecně obrací proti značkám
a vůbec proti jejich reklamní prezentaci, je
prodchnuto maloburžoazním individualismem,
který odmítá každou značku, ale svou existencí
vytváří značkový styl odlišující se pouhou
nepřítomností identifikovatelných značek.
Jinak ale pro sebe právě tak hledá nějaký druh
uniformy.
Z tohoto odmítání značek došli k vyvození
závěru, že musí být odmítnut každý label
(značka), vlastně vychází vstříc zájmům
vládnoucí třídy, která sice podporuje identifikaci
s labely tam, kde se jedná o uplatnění jejích
výrobků na trhu, ale právě tak vehementně
ji odmítá, když ji pro své účely převezme její
třídní protivník. Neboť používání log, designu
nebo sloganů umožňuje rychlou identifikaci
s hnutím a v případě organizací dělnického
hnutí i přidružení se a ztotožnění se s reálnými
kolektivy. Odmítnutí značek o sobě je vlastně
nejčistším výrazem buržoazní ideologie
o jednotlivci, který je údajně zcela svobodný
a nezávislý ve všech svých rozhodnutích a který
se řídí jen svou vůlí a pocity, ne však kolektivními
nebo společenskými tlaky.
Ve skutečnosti slouží tato ideologie
k další izolaci jednotlivce ve společnosti
a dalšímu podřízení společenským ideálům
propagovaným v médiích
Této kritice jde o obsah reklam a jejich
techniky, včetně podprahové manipulace.
Konzumenti mají být chráněni před
zavádějícími vlivy reklamy, které vzbuzují mj.
vyvolávání falešných potřeb a kulturní odcizení.
Oblíbená výrazová forma těchto aktivit spočívá
v ironizování reklamních kampaní. Reklamní
slogany jsou překrucovány a používány proti
sobě.
Kritika koncernů mezitím zasáhla i přímo
do nich samých. Díky kampaním se roční
shromáždění akcionářů staly tribunami pro
kritiku. Tak třeba v letech 1996-1998 bylo
americkým Investor Responsibility Research
Center u známých značkových koncernů
registrováno 79 příspěvků, které byly mířeny
proti sweatshopům.
Aby se předešlo takovýmto střetům, bylo
umožněno vkládání peněz do politicky
„korektních“ etických fondů. Ale tyto
možnosti ovlivňování jsou nutně omezeny
na lidi s potřebnými finančními kapacitami.
Jsou navíc založeny na iluzi, že kapitalistovo
svědomí je silnější silou než logika kapitálu.
Objektivní hospodářský trend má být překonán
subjektivním hnutí mysli.
Některá hnutí však ostatní převyšují. Na
mezinárodním základě se začaly formovat
kampaně proti sweatshopům. Jedním z průlomů
byl „rok sweatshopů“ na univerzitě v New Yorku
ve školním roce 1995/96. Díky této a dalším
podobným kampaním proniklo na veřejnost, že
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slavné velké koncerny nesou odpovědnost za
nelidské pracovní podmínky v Indonésii, Číně
a mnoha dalších zemích a že pro ně dokonce
pracují i děti jako svého druhu otroci. Další
„rok útoků“ proti značkovým koncernům nebyl
ještě ani ukončen a počáteční koncentrace na
textilní průmysl přerostla v kritiku zaměřenou
na všechny možné koncerny, které na globálním
trhu využívají lidské pracovní síly a přírodních
zdrojů. Mnoho nadnárodních koncernů se tak
ocitlo v hledáčku rozličných kampaní, které
v jejich politice spatřují rozhodující příčinu
globální nespravedlivosti. (Kleinová str. 337)
Jedna z nejznámějších kampaní se
zabývá speciálně firmou Nike. Díky četným
mezinárodním dnů akcí se mohli zákazníci
přímo před prodejními místy Nike informovat
o pracovních podmínkách při výrobě nabízených
produktů a požadavcích na nezávislý dohled.
18. října 1997 se konal den akcí v 85 městech ze
13 zemí. Také na univerzitách v USA se mezitím
anti-Nike hnutí stalo jedním z největších
a nejviditelnějších. (Kleinová str. 374)
Na severoamerických univerzitách se proti
agresivnímu pronikání značkových firem
vytvořila celá řada hnutí kritických vůči
koncernům. Některé univerzity skutečně začaly
uzavírat dodavatelské smlouvy, které zahrnují
povinnost koncernů přijmout kodex, který má
obsahovat vyplácení zákonné minimální mzdy,
jistotu pracovního místa, právo na odborovou
organizovanost a nezávislou kontrolu.
V červenci 1998 založilo celostátní shromáždění
aktivistů proti sweatshopům v New Yorku
organizaci Spojení studenti proti sweatshopům
(United students against sweatshops – USAS).
V červnu 1999 uspořádali studentští aktivisté
s nově založenou Studentskou aliancí za
reformu korporací (Student Aliance to Reform
Corporations) v Ohiu konferenci za zahájení nové
kampaně. Ta usilovala o omezení obchodních
vztahů univerzit na ty koncerny, které se zaváží
k dodržování lidských práv a ochraně životního
prostředí. Tyto organizace uspořádaly kromě
konferencí i akce jako demonstrace, protestní
mítinky či okupace. Jejich úspěchy vedly i k
tomu, že přinutily vládu Billa Clintona k přijetí
Partnerského kodexu textilního průmyslu
(Apparel Industry Partnership Code) a některé
univerzity se musely řídit větším množstvím
kodexů. Některé koncerny uzavřely v roce
1999 partnerství s vývojovým programem
OSN a některými skupinami obhájců lidských
práv. Ale otevření výrobních míst, sjednocená
kontrola nad nimi a s ní spojená možnost
prosazení nápravy tím dosaženy nebyly.

ROLE ODBORŮ
Pokud je marxistický vklad k řešení popsaných
jevů orientován v podstatě do oblasti výroby
a jako odpověď na globalizované hospodářství
sází na mezinárodně organizovanou dělnickou
třídu, potom zde odbory jako nejelementárnější
organizační forma hrají ústřední úlohu.
Zrovna v době, kdy hlavní proud
odborových vedení hledá svoji odpověď
na tíživou situaci v rozsáhlejší spolupráci
s podnikateli a v zajištění jejich mezinárodní
konkurenceschopnosti,
roste
nutnost
mezinárodní akční jednoty dělnické třídy
v dosud nedosaženém objemu a tempu.
V exportních výrobních zónách polokolonií
panuje režim se zvláštními pravidly. Jedním
z nejčastějších nepsaných pravidel je eliminace

protestů a dělnických bojů – a tím i odborů.
Odborové organizování zaměstnanců totiž
pro mezinárodní dodavatele neznamená jen
nebezpečí stávky, ale také ztrátu „komparativní
výhody“, tedy nízkých nákladů na pracovní síly.
Dokonce ani zákonná povinnost ke zřízení
podnikových rad a odborů nezaručuje efektivní
zastoupení pracujících. Svobodné zastupování
dělnických zájmů je znemožňováno ohromným
zastrašováním.
Situace se nijak moc neliší ani
v imperialistických zemích. Pokud USA
samy sebe prezentují jako demokratické
a liberální, tak zpráva Mezinárodní organizace
práce z března 2001 ukazuje něco jiného:
ve zhruba 90% voleb do podnikových
odborů organizuje zaměstnavatel nucená
shromáždění zaměstnanců, na kterých je
štváno proti odborům, asi 80% Američanů se
obává výpovědi v případě vstupu do odborů
a soudní řízení za poškozování odborů ze strany
zaměstnavatele trvá v průměru 557 dnů.
To ukazuje zúžení manévrovacího prostoru
pro odbory, provokace proti odborům
obecně však narůstají. Obzvláště nástup
mezinárodních značkových firem ukazuje
národně organizovaným odborům omezené
možnosti jejich vlivu. Pokud by se samy
pokusily shodit své národní klapky na očích,
mohly by si problémů se značkovými koncerny
povšimnout nejpozději v okamžiku, kdy zjistí,
že u nich nejsou povoleny ani demonstrace,
ani stávky.
V mnoha odborech panuje stále na jedné
straně nostalgie po hospodářsky stabilních
dobách a s tím spojenými možnostmi
reformismu, na druhé straně přání pokračovat
v partnerství s podnikateli s cílem zlepšení
jejich konkurenceschopnosti. Jedni jsou
označováni za „tradicionalisty“, co se dívají
zpět, druzí za „modernisty“. Oběma je společný
koncept partnerství mezi dělnickou byrokracií
a byrokracií kapitálu.
Mezitím nadnárodní koncerny relativizovaly
svoje napojení na národní stát a začaly
organizovat výrobu v mezinárodních
výrobních řetězcích. Mezinárodní charakter se
ukazuje nejen při složení osazenstva továren,
ale také v celosvětově rozmístěných výrobních
místech velkých koncernů. Nutnost spojenectví
překračujících hranice je čím dál tím více
zřejmá v dech beroucím tempu, odborová
byrokracie však nadále zůstává uvězněna ve
svých konceptech partnerství.
Nezbytnost obrody odborů se projevuje
na
mezinárodní
úrovni
především
v industrializovanějších polokoloniích, kde se
často chápou jako sociální hnutí. Nehrají zde
pouze aktivní roli při mobilizacích k pouličním
akcím, ale přebírají i politické vedení. Vystupují
v zájmu všech příslušníků dělnické třídy a s
dalekosáhlými požadavky jak hospodářskými,
tak sociálními. Za tímto účelem organizují
i zaměstnance v prekérních podmínkách,
nezaměstnané, chudinu a organizace místních
obyvatel. Tyto modely mohou naprosto
posloužit jako mezinárodní vzor.
Nejbližší možnosti pro vznikající odborový
internacionalismus jsou určitě v rámci
nadnárodních společností. Jejich přeshraniční
výrobní řetězce sice znamenají, že jsou hůře
napadnutelné ze strany národně zaměřených
organizací, ale jsou vysloveně háklivé na
mezinárodně koordinované akce. Pokud bude
skutečně vytvořena odborová koordinace,

může zasáhnout i nejvyšší patra světového
hospodářství.
Dosud zůstává mnoho mezinárodních
propojení mezi aktivními odboráři pouze
neoficiální a jejich akce jsou spíše symbolické
nebo experimentální. Ale jakmile budou
získány první zkušenosti a přijdou první
úspěchy, nebude rozvoj odborů na mezinárodní
úrovni vůbec snadné přibrzdit. Pokud se tak
stane, mohou být pravidla hry vůči velkým
koncernům zásadně změněna.
Jako příklad pro aktivní a úspěšný odborářský
internacionalismus uvádí Kim Moody ve své
knize Workers in a lean world stávku britských
dokařů:

hnutí a aktivizovat je v organizované podobě
na mezinárodní úrovni, bude možné ukončit
nejen praktiky nadnárodních koncernů. Celý
kapitalistický systém, ze kterého jsou koncerny
pouze obzvláště odporným výrůstkem, může
být s konečnou platností smeten z povrchu
zemského.

„Když se i malé skupině anglických dokařů
povedlo obestřít celou planetu a nastartovat
celosvětové akce, jak účinně by pak teprve
mohly operovat odbory a mezinárodní dělnická
sdružení, vybavená jasnými cíly a demokratickou
organizací k aktivizaci svých členů.“
Také Werner a Weiss naléhají na nutnost
mezinárodní solidarity odborů. Ale namísto
zlomení síly koncernů navrhují jejich regulaci:
„Jedná se o to, že jejich síla musí být využita,
aby těm, kterým mohou děkovat za svoje zisky,
zajistily alespoň důstojný životní standard.“
(Černá kniha str. 36 a násl.)
Zatímco však vyzývali k opětovnému řešení
prostřednictvím demokraticky zvolených
zástupců lidu, vstoupilo na scénu mezinárodní
politiky nové hnutí.
Toto hnutí se neomezuje na kritiku
jednotlivých koncernů. Nespoléhá se také na
schopnost „zástupců lidu“ prosazovat změny.
Naopak: uplynulá léta ukázala politickým
vedením buržoazie, že od mezinárodního
hnutí proti nadnárodním společnostem
nemohou očekávat žádnou podporu, ale že se
naopak stávají terči kritiky. Jejich mezinárodní
shromáždění, vrcholná setkání špiček EU,
MMF, NATO a dalších již jsou nemyslitelná bez
odpovídajících kontramobilizací.
Je to hnutí, které nepřijímá kapitalistickou
globalizaci s jejími různými dopady bez reakce.
Nespokojuje se s pouhou osvětou. Projevuje
svou kritiku aktivně a v mezinárodním měřítku.
Role uvědomělých antikapitalistů v tomto
hnutí a jeho vztah k dělnickému hnutí má
pro další vývoj ústřední význam. Pokud se
podaří sjednotit antikapitalisty a dělnické
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UDRŽITELNÁ CHUDOBA?
– G8, NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
A ÚLEVY DLUHŮ

Srpen 2005. Přišli, pochodovali, domů odešli
plní nadšení a očekávání. 250 tisíc lidí, kteří
zaplnili 2. července ulice skotského Edinburghu,
mělo podle kampaně Učiňme chudobu historií
(Make Poverty History – MPH) uvěřit, že osm
vůdců nejbohatších a nejmocnějších států světa
si mezi sebou rozdělí úkoly a učiní obrovský
skok ve vymýcení chudoby v Africe.1
Zdálo se, že na palubě jsou všichni. Vzkaz
papeže Benedikta XVI naléhal na bohaté země,
aby „snížily“ břemeno dluhů nejchudším.
Pochod poctil svou přítomností ministr pro
mezinárodní rozvoj Hilary Benn. Kancléř Gordon
Brown v proslovu na shromáždění Křesťanské
pomoci a skotské církve prohlásil, že se ti, kdo se
zúčastnili pochodu a koncertů Live8 po celém
světě, podílí na „velkém morálním tažení“. 2,3
Dokonce premiér Tony Blair, hostitel summitu
G8, který začal o čtyři dny později, ozřejmil, že
úlevy z dluhů Africe a změny klimatu jsou na
samém vrcholu jeho agendy jakožto „nejvážnější
problémy, kterým svět dnes čelí“.
Ač účastníci pochodu nebyli ve své většině
antikapitalisté, byli to lidé, kteří si upřímně přejí,
aby došlo k pokroku v řešení situace, která se
projevuje například tím, že každé tři vteřiny
umírá na světě jedno dítě na léčitelnou nemoc.
Většina pravděpodobně akceptovala to, že
měřítkem, se kterým se mají rozhodnutí G8
porovnávat, jsou Rozvojové cíle milénia (MDG
– Millennium Development Goals), přijaté OSN
v září 2000. Ty stanovily osm širokých cílů,
kterých má být dosaženo do roku 2015:

1: Vymýcení extrémní chudoby a hladu
2: Docílení obecného základního
vzdělání
3: Propagace rovnosti pohlaví
a posílení ženy
4: Snížení dětské úmrtnosti
5: Zlepšení zdraví matek
6: Boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími
nemocemi
7: Zajištění udržitelnosti životního
prostředí
8: Rozvinutí globálního partnerství
za rozvoj
V létě 2004 musela OSN přiznat, že přestože
jednotlivé ukazatele vykázaly pokrok v částech
Asie a Latinské Ameriky, „subsaharská Afrika,
ale také nejméně rozvinuté země v dalších
regionech, jsou odpovídajícímu pokroku
ve většině cílů daleko.“ Zpráva připomíná,
že samotné pokračující šíření HIV/Aids po
kontinentu stačí k rozbití šancí na dosažení
MDG, pokud na boj s ním nebudou vynaloženy
ohromné prostředky.

Zatímco motivy návštěvníků akcí před G8
byly jistě upřímné, nelze totéž říci o pokusu
labouristické vlády se s nimi ztotožnit.
Ten byl naopak zcela cynický a sobecký.
Blair byl motivován kombinací politického
tlaku a buržoazní zištnosti. Počínaje 70 000
demonstrací organizovanou Jubilee 2000
na summitu G8 v roce 1998 v Birminghamu,
shromáždila kampaň proti dluhům 26 milionů
podpisů za jejich zrušení a v ohromném
rozsahu mobilizovala globální veřejné mínění.
Klíčové postavy Clintonovy administrativy,
velcí podnikatelé-filantropové jako Bill Gates
či celebrity jako Bono z U2 dali dohromady
populistickou koalici, která soustředila pozornost
světa na prekérní situaci těch nejchudších
a úlohu, kterou při tom hraje dluh.
Krátce po masovém protiválečném hnutí,
které po invazi do Iráku v roce 2003 a jeho
následné okupaci Blaira stálo většinu jeho
politického kreditu, zjistil britský premiér, že by
bylo vhodné vylepšit svůj posudek soustředěním
se na iniciativu, poskytující s nízkými náklady
humanistické pozlátko, ale motivovanou
v podstatě zištností kapitalistických tříd hlavních
imperialistických mocností. Jak napsal časopis
The Economist:
„Všichni nyní musíme přijmout naprostou
marnost snah uzavřít naše hranice před problémy
v zahraničí. Hladomor v Africe ovlivní naše země,
protože se stanou terčem masové migrace. Také
konflikty vyhánějí miliony lidí z jejich domovů.
Obojí vytváří podmínky pro zakořenění a šíření
terorismu a fanatismu přímo v Evropě, Severní
Americe a Asii. Utrácíme miliardy na humanitární
pomoc, abychom pomohli posbírat střepy.“ 4
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Blairova
odpověď
byla
pro
něj
charakteristicky falešná: přehodit účty a použít
existující rozpočet na pomoc ke zrušení dluhů,
které by stejně nebyly nikdy splacené. Zároveň
při tom doufá, že bude vytvořena jistá úroveň
sociální stability, která by mohla zadržet
mokvající vřed africké chudoby v rámci hranic
kontinentu. Blair doufal, že v tomto procesu si
sliby zlepšení základní vzdělání a zdravotnictví
získá liberální západní „krvácející srdce“.
Nakonec vůdci G8 na svém summitu
neudělali nic víc, než že potvrdili dohodu
dosaženou jejich ministry financí několik
měsíců předtím. Ta zavázala země G8 a další
významnější dárce, aby do roku 2010 navýšily
oficiální rozvojovou pomoc Africe o 25 miliard
dolarů. Také ohlásila 100% multilaterální
dluhové odlehčení 18 vysoce zadluženým
chudým zemím. Dohoda poskytuje na pomoc
letos méně než miliardu dolarů – v porovnání
s ročním 10 miliardovým zrušením dluhů, které
MPH odhadovala, že je zapotřebí k vymýcení
extrémní chudoby. Kontrast s 200 miliardami
dolarů, které vypočítala vláda USA během
dvou týdnů, že budou třeba na rekonstrukci
po hurikánu Katrina, nemůže být větší.
Pokud jde o obchod, neudělala G8 nic,
aby snížila zemědělské subvence EU a USA,
které přímo vedou k vyklápění nadbytečné
zemědělské výroby na trhy globálního Jihu,
čímž ničí obživu velkého počtu afrických
farmářů. Pokud jde o pomoc, G8 slíbila
navýšit pomoc během pěti let o 48 miliard
dolarů. MPH však počítá, že pouze 28 miliard
z toho jsou nové peníze a dokonce i část
z nich pravděpodobně bude vypůjčena
z budoucích rozpočtů na pomoc, než aby

to byly skutečně nové příspěvky. Nadto G8
zachovala nedotknutelnost liberalizace trhů
a privatizace státních podniků, které jsou
často rozvojovým zemím vnucovány jako
podmínka pro obdržení pomoci. Komuniké
se ani nijak zjevně nezavázalo vypořádat se
s úlohou společností ze zemí G8, které se
angažují v korupci či porušování lidských práv
na africkém kontinentu. 5
Pokud Blair doufal, že komuniké G8 udrží
jeho spojence z nevládních organizací na
palubě, byly jeho iluze hrubě otřeseny několik
hodin po vydání tohoto prohlášení. Pravda,
organizátor koncertů Live8 Bob Geldof se
radoval, že „to byl bez pochyb největší summit
G8, který se kdy pro Afriku konal“.
Avšak dříve Blaira podporující nevládní
organizace, které tvoří Globální výzvu k akci
proti chudobě (GCAAP – Global Call to Action
against Poverty), a o věci něco vědí, si dovolily
nesouhlasit. Kumi Naidoo, předseda GCAAP
prohlásil:
„Lidí buráceli – ale G8 šeptala. V současnosti
zbytečně každý den umírá 50 tisíc lidí. Pokud
by vůdci skutečně prováděli dnešní prohlášení
naléhavým způsobem, odhadujeme, že do
roku 2010 by toto číslo kleslo na zhruba 37 tisíc
denně.“
Podobně zástupce křesťanské charity Charles
Bugre trval na tom, že „tento balíček neosvobodí
chudé země od noční můry chudoby“.
Rozvojová nevládní organizace hnutí
pracujících War on Want (Válka proti nedostatku)
shrnula obecně zklamanou náladu, když
prohlásila:
„G8 poskytla méně než 10% toho, co jsme při
zrušení dluhů požadovali a dokonce ani ne pětinu
sumy, ke které jsme v rámci pomoci vyzývali.
V otázce obchodu G8 přitvrdila své stanovisko,
nutící více zemí k otevření svých trhů a ohrožující
miliony strádáním v chudobě. Když přišel čas
jednat, obrátila se G8 k chudým světa zády.“
Přestože byl pocit zrady dostatečně reálný, byl
tlumen „realismem“ plynoucím ze skutečnosti,
že nevládní organizace nemají jinou strategii
než pokračovat v mobilizaci veřejného mínění,
aby tlačilo světové vůdce k dalším reformám.
Lobování v dalším období změní zaměření
z G8 na summit Světové obchodní organizace
v prosinci 2005, na kterém se světoví vůdci
kapitálu budou snažit překonat mrtvý bod
mezi G8 a skupinou G24 ze zemí globálního
Jihu. Tato skupina paralyzovala jednání o další
liberalizaci světového obchodu.
Otázkou však zůstává: může to fungovat?
Může tlak aktivistů získat pro věc srdce a rozum
buržoazních politiků? Skutečně se opatření G8
v otázce dluhu a množství pomoci rovnají, jak
řekl Bono, „když ne konci chudoby, tak začátku
konce“? Dokonce i pokud by G8 dala koalici
MPH většinu toho, oč usilovala, bylo by to
dost k ukončení chudoby, válek, vykořisťování
a krizí v Africe a zbytku globálního Jihu?

Jak uvidíme, ty se měnily s vývojem
kapitalismu od konce hospodářského
rozmachu po 2. světové válce. Na pozadí
klesající akumulace v metropolitních zemích
rozšíření úvěrů „rozvojovým zemím“ nabídlo
alternativní cestu maximalizaci zisku a zároveň
hrálo v letech studené války i politickou roli.
Jak se ovšem masa dluhu hromadila, staly
se dluhy zdrojem možné destabilizace pro
samotné banky a vlády, které je předtím využily
k navýšení svého bohatství a geopolitické
moci. Jako reakci začaly rozvíjet institucionální
rámec, který má zvýšit jejich kontrolu ekonomik
zadlužených zemí a jehož prostřednictvím
doufají v zajištění splacení.
S koncem studené války požadoval zejména
americký kapitál, kterému se doma nedostávalo
příležitostí k lukrativním investicím, právo
vstupu na trhy Třetího světa a skupování jeho
zdrojů. To vešlo ve známost jako „globalizace“.
Jako prostředek k vynucení jeho vůle byla
rozvinuta regulační role „multilaterálních
institucí“ jako je Mezinárodní měnový fond
a Světová banka, využívající jak existujících
dluhů, tak nových úvěrů jako pák proti jakékoli
vládě, které by se zachtělo odporovat.
To jsou základy „dluhové architektury“.
Aktivisté z kampaní proti dluhům Třetího světa
doufají, že přesvědčí vůdce G8, aby je zbourali.
Přitom tyto základy byly položeny předchůdci
těchto vůdců a jejich plátci proto, aby jim
zajistili moc. Žádný div, že byli tak rychle krutě
zklamáni.

Spoléhání se na dluh
Až do roku 1973 se většina komerčních bank
vyhýbala půjčování do zemí Třetího světa,
maje na paměti rozšířené nesplácení závazků
v Latinské Americe ve 30. letech 20. století.
Vše se ale změnilo poté, co na počátku 70. let
OPEC zvedl ceny ropy. Ropné monarchie ze
Zálivu značně navýšily své dolarové příjmy, pro
takovéto sumy měly ovšem v rámci vlastních
států málo odbytišť. 40 procent těchto fondů
(333 miliard USD) si rychle našlo cestu do
amerických a britských bank v Evropě a vešly
ve známost jakožto „eurodolary“. Tyto banky

Otázka dluhů
I přes svůj současný rozsah a důležitost nebyl
dluh Třetího světa vždy rysem globálního
hospodářského systému. Ani není primárně
výrazem rozvojových potřeb koloniálního či
polokoloniálního světa. Spíše je způsoben
měnícími se prioritami imperialistických
mocností a potížemi, kterým čelí.
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tedy pro ně potřebovaly nalézt zisková
odbytiště, a to v době, kdy míra návratnosti
investic v domovských zemích již po několik
let soustavně klesala. V letech 1972 až 1982
eurodolarové půjčky do Latinské Ameriky
vyskočily ze 2 miliard USD na 22 miliard, a to
s obrovskými zisky. 13 největších bank z USA
zpětinásobilo své výdělky v první polovině 70.
let ze 176 na 836 milionů; většina vydělala své
zisky v zahraničí.
MMF a Světová banka tento vývoj
podporovaly. Věřily, že úvěry budou
investovány do nových projektů, které poté
povedou ke zvýšeným výdělkům z exportu. To
by zajistilo, že dlužník bude schopen splácet
úroky z dluhu a zároveň mu zbude dostatek na
domácí rozvojové projekty. Vlády globálního
Jihu byly více než svolné si vypůjčovat. Některé
potřebovaly peníze k zaplacení stoupajících
nákladů na dovoz – především ropu. Dokonce
i exportéři ropy ze Třetího světa si intenzivně
vypůjčovali, protože většina nabízených úvěrů
byla se zápornou reálnou úrokovou mírou.
Bezútěšná bilance ukazuje, že většina
vypůjčených peněz byla vyplýtvána. Část byla
použita na zastavení protestů obyvatelstva,
spousta byla vyhozena na neužitečné
„prestižní projekty“. Ještě více bylo jednoduše
zpronevěřeno a ukryto na soukromých
bankovních účtech diktátorů jako Marcos,
Mobuto či Suharto. Z 252 milionů USD
půjčených bankami Argentině, Brazílii, Chile,
Mexiku a Venezuele v letech 1974 až 1982
byla jedna třetina utracena za nemovitosti
v zahraničí nebo skončila na zahraničních
účtech vládních činitelů či ministrů.
Během studené války se mohly
nejbrutálnější a nejzkorumpovanější režimy
v Asii, Latinské Americe či Africe spolehnout
na to, že budou dostávat další úvěry a že
pokud se jim nebude dařit je splácet, tak bude
splátkový kalendář změněn – dokud budou
loajální Západu. V těchto desetiletích nebylo
z Londýna a Washingtonu slyšet o potřebě
„odpovědnosti“, „transparentnosti“ nebo
demokracii vůbec nic.

Tento vzorec vydržel až do let 1979/80.
Na pozadí íránsko-irácké války, která vypukla
v roce 1980, se ceny ropy opět během dvou let
zdvojnásobily. Když ústřední banka USA zvedla
úrokové sazby, aby udržela na uzdě inflaci,
zvedly se sazby na komerční úvěry v zahraničí
z 0.5% na 13,1%. Současně, jak se mnoho
dlužnických zemí snažilo situaci zvládnout,
poklesly v letech 1981-2 ceny zboží o 28%
v důsledku prohlubující se globální industriální
recese. Poměr obsluhování dluhu k výnosům
z exportu se u nejméně rozvinutých zemí
zvýšil z 15% v roce 1977 na více než 25% v roce
1982. Nároky na vládní důchod již vzrostly
příliš; Mexiko a pak i Brazílie nebyly schopné
závazkům dostát a přestaly splácet.
V této době dlužily latinskoamerické země
zahraničním komerčním bankám 205 miliard
USD. V roce 1970 čítal dluh všech dlužníků ze
zemí Třetího světa 75 miliard, v roce 1985 však
již 900 miliard. Úlohou Světové banky a MMF
v té době bylo dělat prostředníka mezi věřiteli
a dlužníky. Jejich řešení spočívalo v kombinaci
nového rozvržení splátkového kalendáře
a nových úvěrů na pokrytí splátek.
Výsledkem bylo další zhoršení situace.
Objem dluhu a resty při splácení se stupňovaly,
přestože země jako Mexiko bankám splácely
obrovské sumy. V roce 1985 James Baker,
tehdejší americký ministr financí, reagoval
plánem na další reorganizaci a odložení splátek.
To vyplývalo z pokračující víry Washingtonu,
že dlužníci ze Třetího světa čelí problému
likvidity, tj. nedostatku hotovosti, spíše než
udržitelnosti dluhu.
V roce 1989 poté, co se latinskoamerické
země dostaly do tzv. „ztracené dekády“,
sužované masovou nezaměstnaností, pádem
reálných příjmů a zhroucením sociálních
programů, bylo naprosto jasné, že to nefunguje.
Tváří v tvář zhrouceným ekonomikám přišel
James Brady, Bakerův nástupce, s novou
strategií, která znamenala významný posun.
20% nejbeznadějnějších dluhů bylo odepsáno
a zbytek byl přeměněn na dluhopisy, jejichž
hodnota byla částečně zaručena státní
pokladnou USA. Na oplátku dostal MMF větší
kontrolu nad domácí politikou dlužníků ze
Třetího světa. Tím se změnila role MMF, která

se v následující dekádě dále vyvíjela.
Dluhopisy samotné znamenaly pro
banky slušné dividendy. Na počátku 90. let
bylo obchodováno s dluhopisy za celkem
200 miliard dolarů. Dnes činí 60% dluhu zemí
Třetího světa v porovnání se 13% v roce 1980.
Dluhopisy musí být v zahraniční tvrdé měně,
aby byly atraktivní pro investory, a úrokové
sazby se liší podle charakteru země a rizika.
Vliv na globální Jih, který toto poskytuje
držitelům dluhopisů (hlavně velkým finančním
institucím), se ukázal v Brazílii v letech
2002-3 během Lulovy prezidentské předvolební
kampaně. Kvůli strachu trhu z Lulova vítězství
se úrokové sazby vyšplhaly ze 7% na 24%,
a tak zvedly výdaje na obsluhování dluhu ze
4% HDP na 15%, neboli polovinu veškerých
příjmů z daní a více než výdaje na zdravotnictví
a vzdělávání dohromady.

Státní dluh
Kromě úvěrů od bank a korporací existují
také pohledávky vůči vládám, tzv. státní dluhy.
Většina pochází od exportních úvěrových
agentur (Export Credit Agency ECA), tj. od
odborů ministerstev, které se zaručují za
půjčky učiněné bankami korporacím, které si
přejí prodávat vývozní zboží do zemí Třetího
světa. Zhruba 95% veškerého dluhu, který
britské vládě dluží rozvojové země, pochází
ze záruk na vývozní úvěry. Vytváří situaci,
na které mohou příslušné banky a firmy jen
získat. Například komerční banky v Británii
„vydělávají“ každoročně bez jakéhokoli
rizika 0,75% úrok z peněz, poskytovaných
společnostem tímto způsobem. Krom toho
tato čísla zahrnují zhruba 10-20% nad výši
samotného úvěru, aby se zohlednily náklady
na „poplatky“ (čti úplatky), potřebné k zajištění
lukrativních kontraktů. 6
V Británii je 30-50% veškerého vývozního
úvěru vymezeno na pokrytí prodeje
britských výrobců zbraní, takže to nejsou
peníze poskytované na zlepšení výsledků
zdravotnictví či školství, ale palivo k rozšíření
ohně občanských válek, které Blair a další
prezentují jako „doma vytvořené“ zábrany
k rozvoji. 7
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Pokud by dlužnická země nebyla schopná
dodržovat splátky za kontrakty vytvořené
agenturami, pak je převezme vláda a korporaci
dlužnou sumu zaplatí. Ta je pak přidána k dluhu,
který daná země má vůči britské vládě. Takže
když Blair tvrdí, že mají být tyto dluhy zrušeny,
znamená to, že příslušné korporace již byly
vyplaceny z příjmů z daní.
V letech 1982-2001 globálně tyto agentury
kryly 7,3 bilionu USD za vývoz a 139 miliard
přímých zahraničních investic (FDI) do
rozvojových zemí. Celkem 80% financí
na projekty a investice na globálním Jihu
pochází ze západních ECA – dvojnásobek až
trojnásobek pomoci poskytované Světovou
bankou a regionálními rozvojovými bankami.
Kromě zrušení dluhů ECA Blair také řekl, že
britská Exportní úvěrová a garanční agentura
(ECGA) skončí s rutinním používáním svých
fondů britskými vývozci na podplácení
zahraničních úředníků. To je ovšem víceméně
rétorické gesto, protože ECGA nemá žádné
vyšetřovací pravomoci. Je to zhruba stejně
hodnotná reforma, jako nezávazná zásada G8
o environmentálních standardech, které by
měly splňovat projekty využívající ECA.

Multilaterální dluh
V 80. a 90. letech MMF dramaticky navýšil
úvěry vládám zemí Třetího světa, hlavně proto,
aby jim umožnil spravovat dluhy bankám
a to povzbudilo vlády, aby následovaly jeho
příkladu. Následkem toho dluhy multilaterálním
institucím vystoupaly ještě strměji než dluh
obecně. Zatímco celkový dluh zemí globálního
Jihu se v letech 1980-90 více než zdvojnásobil,
a poté vzrostl opět o další polovinu do roku
1995, dluh multilaterálním agenturám se více
než zpětinásobil, z 61 miliard dolarů v roce
1980 na 313 miliard USD v roce 1994.
Krom Bakerovy politiky omezeného
odepisování dluhů a přeměny na dluhopisy
byly jediným dalším větším zdrojem úlev pro
dlužnické země v 90. letech ústupky ze strany
tzv. Pařížského klubu věřitelských zemí, tedy
hlavních imperialistických mocností. Přestože
členové Pařížského klubu vyjednávali jednotně,
každá dlužnická země musela vyjednávat sama
za sebe. Všechna tato jednání obvykle vedla
k bilaterálním dohodám o změně splátek, takže
celkový dluh zůstal stejný nebo se dokonce
zvýšil.
Významná změna politiky nastala během
summitu G8 v roce 1995 v Kanadě, když hlavní
pokladníci MMF a Světové banky pochopili,
že samotná změna splátek Pařížského klubu
nestačí, že je zapotřebí multilaterálních snah.
Komuniké G8 požadovalo, aby „Bretonwoodské
instituce [MMF, Světová banka] vyvinuly
komplexní přístup pomoci zemím s problémy
s multilaterálními dluhy prostřednictvím
flexibilní
implementace
existujících
institucí, a pokud to bude nezbytné, nových
mechanismů“. 8
Clintonův Bílý dům jmenoval hlavou Světové
banky Jamese Wohlfensona a začal prosazovat
tuto linii G8. Po počátečním odporu, který
byl potlačen Larry Summersem, novým
ministrem financí USA, MMF a Světová banka
oznámily v říjnu 1996 program oddlužení
vysoce zadlužených chudých zemích (HIPC
– Highly Indebted Poor Countries). Do něho byl
začleněn nový cíl, konkrétně „snížit zahraniční
dluh vybraným zemím jako součást strategie

k dosažení udržitelnosti dluhu“. Jinými slovy,
místo neustálých změn splátkového kalendáře
a zvětšování dluhu bylo nyní v plánu snižovat
jej na úroveň, při které bylo vypočítáno, že
mohou být skutečně spláceny.
To bylo poprvé, co MMF souhlasil, že
zahrne své úvěry mezi ty k potenciálnímu
odepsání. Mělo to ale své háčky. MMF trval na
přísném dodržování jím předepsané politiky,
neblaze proslulých „programů strukturálního
přizpůsobení“, po dobu šesti let než dluhy
odepíše. Tyto programy, které zahrnovaly
snižování celních bariér a privatizace
veřejného majetku a služeb, odrážely zájmy
amerických korporací. Ty se poté, co Clintonova
administrativa zrušila Glass-Steagallův zákon,
stále více kvůli zvyšování zisků pouštěly do
finančních spekulací. 9
Krom toho MMF posuzoval míru udržitelnosti
dluhu podle poměru vývozu země k HDP
a absurdně vysokého předpokladu růstu, což
znamenalo, že 40% z výnosů vývozu bylo stále
vyhrazeno na splácení dluhu. To může být
porovnáno se štědrostí, s jakou bylo ze strany
USA a Británie po 2. světové válce zacházeno
s Německem, kdy na splácení bylo vyhrazeno
3,5%. Význam politických cílů tohoto programu
může být viděn na skutečnosti, že některé
hluboce zadlužené země, jako Nigérie, byly
jednoduše vymazány ze seznamu.
Po dvou letech pouze jedna země – Uganda
– absolvovala plán HIPC a subsaharské země
jako celek splácely na obsluhu dluhu více,
než dostávaly jako pomoc. Ve skutečnosti
byly nyní zavaleny dluhy třikrát vyššími než
v roce 1980.
V tomto okamžiku, v roce 1998, se otázka
„dluhu Třetího světa“ dostala do povědomí
mas, když hnutí Drop the Debt (Zrušte dluh)
vyšlo během summitu G8 do ulic Birminghamu.
V předchozích dvou letech Jubilee 2000
posbíralo na své petici 17 milionů podpisů. Tlak
na reformu programu HIPC byl nesmírný. MMF
a Světová banka také byly v defenzívě po recesi
východoasijských ekonomik v letech 1997-98,
která následovala po zhroucení jejich měn.
Vysoká míra dolarových splátek na obsluhu
dluhu se náhle stala nesplatitelnou. Za svou
roli při urychlení krize byl široce viněn MMF.
Na summitu G8 následujícího roku byl
program HIPC mírně pozměněn. K úlevě dluhu
bylo nyní vybráno více zemí (celkem 42). Úroveň
dluhu potřebná ke vstupu do programu byla
snížena. Byla snížena doba, kterou země musela
strávit „přizpůsobovacími opatřeními“, před
tím než „absolvovala“. Krom toho se nyní stalo
ústředním cílem odepisování dluhu snížení
chudoby a probíhaly konzultace s nevládními
organizacemi a parlamenty dlužnických zemí,
jak utratit výnosy ze snížení dluhu. A konečně
– množství peněz dostupných k odepsání
dluhu se zhruba zdvojnásobilo na 100 miliard
dolarů.
Nicméně o pět let později, v roce 2004,
byla ve skutečnosti dodána pouze třetina
z těchto 100 miliard a pouze 14 z původních
24 zemí úspěšně prošlo HIPC, tj. dosáhlo tzv.
„completion point“, tedy splnilo všechny
podmínky oddlužení.
Uganda byla výkladní skříní. Jako první
splnila podmínky a v důsledku toho bylo dáno
více peněz na základní školství a zdravotnictví.
Přesto však Uganda stále dává na splátky dluhů
12% státních příjmů. Částečně je to proto, že
cíle stanovené Světovou banku na udržitelnost

dluhu předpokládaly, že cena kávy (hlavní
ugandský vývozní artikl) zůstane 2000 USD za
tunu. Ta však klesla během roku na 300 USD.
Krom toho, i když Ugandě byl odepsán od roku
1998 dluh ve výši 2 miliard USD, také přijala od
MMF a Světové banky od roku 2000 dalších
850 milionů dolarů v nových úvěrech, takže
se opět započal cyklus narůstání hory dluhu,
což bude nakonec znamenat, že na splacení
úroků budou opět obětovány vzdělávací
a zdravotnické programy.
Dokonce i včetně Ugandy se celkové úroky,
placené nejchudšími africkými zeměmi, mezi
lety 1998 a 2000 zvýšily. Na jaře 2004 nejchudší
země světa v programu HIPC dlužily 458 miliard
USD a 19 z 27 zemí, kterým je poskytováno
odpouštění dluhu, stále dává přes 10% státních
příjmů na splácení dluhu. Mali, Niger, Sierra
Leone a Zambie dokonce v letech 2003-2005
platily více než v letech 1998-2003! Oproti
celkové úlevě dluhu v celkové výši 30 miliard
USD pro všechny země HIPC od roku 1998, bylo
poskytnuto dalších 24 miliard USD v nových
úvěrech. 10
Jak poznamenala Jubilee Research (britská
organizace Milostivého léta), dokonale to
podtrhává skutečnost, že při navrhování
programu HIPC „věřitelé vymysleli rámec,
který je určený k navrácení zemí do pozice,
kdy mohou splácet své dluhy“ (Did the G8
drop the debt? 2003)11. Jinými slovy, snižování
chudoby je pouze druhořadým či vedlejším
faktorem – důležité je udělat z neplatičů
„dobré dlužníky“.

Svalování viny na oběti
I přes vyhlašování skromného pokroku
v hrstce zemí od roku 1996, světoví vůdci
a Světová banka/MMF neváhají obviňovat
z nedostatku rychlého pokroku či zhoršení
situace nikoli své směšně nízké dluhové úlevy,
ale… samotné Afričany!
Funkcionáři Světové banky a Blair se
vymlouvají, že nedostatečný pokrok
v dosahování Rozvojových cílů milénia,
obzvláště v Africe, je způsobován korupcí,
občanskými válkami a šířením AIDS. Jak jsme
však již psali, o uplácení se starají západní
korporace a vlády mhouří oči. Rozmach úvěrů
vázaných na armádní kontrakty jen přikládá na
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oheň korupce a konfliktu.
AIDS je v zásadě nemocí chudoby a útlaku,
které se v Africe reprodukují právě kvůli
politice Západu. Finance, poskytované
africkým zemím na vymýcení této nemoci,
jsou zcela neadekvátní. Jak ukázal nedávný
článek v britském lékařském časopisu
The Lancet, který se dá stěží považovat za
radikální, programy MMF a Světové banky na
oddlužení ve skutečnosti brzdí boj proti šíření
AIDS. Podmínky „strukturálního přizpůsobení“,
nyní přejmenované na „strategie na snížení
chudoby“ (Poverty Reduction Strategies – PRS),
navázané na oddlužení, jsou ve skutečnosti
překážkou v boji proti HIV-AIDS.12
Většina těchto strategií nařizuje horní mez
různých výdajových částí vládních rozpočtů.
Pokud jsou přijaty peníze od dárců poté, co bylo
schváleno rozpočtové omezení, MMF trvá na
tom, aby byla ekvivalentní částka stržena jinde
v rozpočtu, ať jsou sociální dopady jakékoli.
Například v roce 2004 Globální fond na boj
s AIDS, tuberkulózou a malárii odsouhlasil
Ugandě grant ve výši 201 milionů USD, ale tato
pravidla MMF znamenala, že použito mohlo
být ve skutečnosti jen 18 milionů.
Ugandský lid je obětováván na oltář
rozvojového modelu MMF. Ten je založen na
myšlence, že země musí pozvednout svůj hrubý
národní příjem pomocí strategie maximalizace
exportu. To naopak vyžaduje, aby hodnota
měny nestoupala. Podle teoretiků MMF by
dodatečná pomoc mohla umožnit vládě snížit
rozpočtový deficit či zlepšit svou platební
bilanci, což by mohlo zvýšit hodnotu měny.
Jinými slovy, aby mohla prodávat levně Západu,
musí se Uganda rozhodnout mezi bojem s HIV/
AIDS a již existujícími rozpočtovými prioritami.
I přes grant nemůže udělat obojí.

Snižování chudoby
G8 byla donucena vrátit se k otázkám
zrušení čí úlev dluhu právě kvůli pomalému
postupu při jeho snižování, dokonce i pod
reformovaným programem HIPC, vzdalujícím
se vyhlídkám na splnění rozvojových cílů OSN
a ze strachu, že by se Afrika mohla stát místem,
kde se budou rekrutovat radikální islamistické
antiimperialistické síly.
Britská vláda v září 2004 navrhla plán rušení

dluhu, který by zahrnoval 20 zemí, s možností
pozdějšího rozšíření o dalších 45. Ministr
financí Gordon Brown doporučil, aby MMF
našel fondy, které by umožnily zrušit dluhy
vůči němu prostřednictvím přehodnocení
jeho zlatých zásob. Jeho návrh Světové bance
byl ještě méně radikální: vybrat více peněz
od přispěvatelských zemí, které by umožnily
nesplácení obsluhování dluhu v letech 2005
až 2015. Británie slíbila, že by pokryla 10%
těchto plateb. Tím by si uchovala politické
páky na dlužnické země, mohla by vyhrožovat
přerušením oddlužování v případě válek,
korupce nebo v případě zavádění hospodářské
politiky, která by se Londýnu nelíbila. Celkově
celý navrhovaný balíček odpovídal v nejlepším
případě snížení dluhu o 20% pro 20-40 zemí
v následujících 15 letech.
USA se kloní k jinému přístupu. Navrhují
zrušit veškerý dluh HIPC Světové bance
retrospektivní přeměnou úvěrů na granty. USA
ovšem nenavrhují, aby bohaté imperialistické
země zvýšily objem peněz, které dávají Světové
bance, aby vyrovnaly ztrátu. To by znamenalo
snížení množství peněz pro jakékoli budoucí
granty. Washington chce, aby bylo zrušení
dluhu MMF financováno ze zdrojů získaných
přeceněním zlatých zásob z roku 1999.
Plán USA je útokem na multilateralismus,
protože by sice zrušil dluh Světové banky, ale
na úkor ohromného snížení budoucích peněz
na rozvoj globálního Jihu. To by znamenalo,
že tyto země budou závislejší na bilaterálních
darech, posilujících mocenské páky dárcovské
země.

Limity kritiky nevládních
organizací
Když se ruce 70 tisíc lidí propojily, aby
kolem Birminghamu utvořily během summitu
G8 v roce 1998 lidský řetěz, konalo se toto
shromáždění pod heslem „Za zrušení celého
dluhu Třetího světa“. Ale tváří v tvář návrhů
G8, Světové banky a MMF snažících se zmírnit
škody, různé nevládní organizace snížily své
ambice na pouhou reformu systému dlužního
poddanství.
Například Jubilee 2000, nyní Jubilee Research
(česky Milostivé léto), soustředí svou energii
na demaskování vad a nedostatečného
pokroku v zavádění programu HIPC pro 27
zemí a navrhuje, jak jej reformovat. Krom toho
udržuje na nízké úrovni kampaň za dluhové

úlevy pro zhruba 30 rozvojových zemí s nízkými
příjmy. Globální koalice Učiňme chudobu
minulostí (MPH – Make Poverty History), která
stála za protesty na summitu G8 2. července
2005 v Edinburghu, vede kampaň za „fair trade“
(férový obchod), úlevy dluhu a více pomoci.
V otázce dluhu argumentuje, že „nesplatitelné
dluhy nejchudších zemí světa by měly být
zcela zrušeny“. Kampaň sice nepodkládá tento
požadavek žádnými čísly, ale trvá na tom, aby
se snižování dluhu řídilo cíly na snížení chudoby
a nebylo vázáno žádnými podmínkami, jako je
privatizace veřejných služeb.
Nevládní organizace v prvé řadě spojuje jejich
zaměření na nejchudších 30-50 zemí, u kterých
by 100 procentní zrušení dluhu obnášelo mezi
35 a 80 miliardami dolarů. Za druhé se všechny
shodují, že by to neměl být MMF, kdo rozhoduje,
co je „udržitelná“ míra dluhu. Namísto toho
musí být dlužnické země centrálně vtažené
do procesu sestavování programů na skutečné
snížení chudoby, které vyhrazují zdroje pro
základní vzdělávací a zdravotnické potřeby
populace. Jim má být podřízeno i obsluhování
dluhu. Mnoho nevládních organizací bere
Rozvojové cíle milénia OSN do roku 2015 jako
měřítko pro sociální reformy a argumentuje,
že úlevy dluhy musí být přiměřené pro jejich
dosažení.
Za třetí všechny požadují ukončení
„programů strukturálního přizpůsobení“ jako
podmínky pro obdržení úlevy dluhu a větší
pomoci a všechny trvají na masivní přísunu
nových peněz. MPH vyzývá k minimálnímu
navýšení pomoci o 50 miliard USD ročně
a rychlému pokroku v OSN podporovaném cíli,
aby každá bohatá země věnovala 0,7% svého
HDP na pomoc. Většina zemí z EU a G8 nejenže
tento cíl nesplňuje, ale ve skutečnosti ještě
v uplynulých 10 letech své rozpočty na pomoc
snížila. A konečně, nevládní organizace obecně
podporují mezinárodní systém insolventnosti,
ve kterém země postižené dluhy a jejich věřitelé
přijmou rovnou a společnou zodpovědnost za
vypracování řešení.
Evropská síť pro otázky zadlužení a rozvoj
(Eurodad) je koalicí 48 nevládních organizací
v 15 evropských zemích, která předložila
návrhy na financování zrušení dluhu chudých
zemí.13 Doporučuje, aby byly použity peníze
z výnosu z prodeje zlatých zásob MMF, který
spočítala na něco mezi 35 a 43 miliardami USD,
podle konečné prodejní ceny. To by umožnilo
100% zrušení dluhu pro 40 nejchudších
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vysoce zadlužených zemí. Eurodad věří, že
tento návrh je „akceptovatelný pro nejširší
možné společenství investorů, včetně dlužníků
a věřitelů“.14
Základní nedostatek tohoto přístupu
nevládních organizací je přijímání existujícího
světového pořádku, tedy ovládání světa
imperialistickými mocnostmi. Ty jednají tak,
podporovaly ekonomické zájmy největších
korporací. Protože pouze odstranění tohoto
systému může ve skutečnosti umožnit
úplné odstranění dluhu a systematický
hospodářský rozvoj polokoloniálního světa,
jsou taktika a návrhy nevládních organizací
vždy charakteristické svým omezeným
rozsahem, částečnými řešeními a – především
– naprostou absencí strategie, jak dokonce
i těchto nedostatečných cílů dosáhnout.
Proto i samotné nevládní organizace
zdůraznily, aby cíl programu HIPC a návrhy
na snížení dluhu byly zvažovány členy G8
z hlediska udržitelnosti dluhu, nikoli sociální
spravedlnosti. MMF, jakožto hlídací pes
neoliberální globalizace, se nebude zaobírat
žádnými návrhy, které podkopávají jeho
základní mocenský vztah vůči globálnímu
Jihu. Jeho úkolem je dohlížet na stabilní
systém finančních toků mezi imperialistickými
absolutními vladaři a komerčními bankami
na jedné straně a globálním Jihem na straně
druhé takovým způsobem, aby bohatství
vytvářené na globálním Jihu neustále přitékalo
do truhlic Západu.
Eurodad podkopává svou vlastní věc,
když připouští, že „přirozeně“ MMF bude
v pevné opozici vůči návrhu na prodej svého
zlata. Krom toho přijímá, že i kdyby nastalo
zrušení dluhu v takovéto míře, „nezměnilo
by to fundamentálně nerovný vztah dlužníkvěřitel, který v současnosti v architektuře
mezinárodního dluhu panuje“. Je to věřitel,
kdo určuje co, kdy a jak se stane v otázce
zrušení dluhu a „tento přístup selhal v zaručení
udržitelnosti dluhu v nízkopříjmových zemích
a nebere v potaz urgentní potřebu rozvoje
těchto zemí“.
Pokud vezmeme jejich nominální hodnotu,
pak se návrhy nevládních organizací na radikální
reformu rovnají žádosti, aby MMF a Světová
banka změnily svou strukturu a praxi a popřely
svůj základní charakter. To se nestane, dokud
budou jejich plátci z G8 řídit imperialistickou
dominanci a neoliberální globalizaci, která tvoří
základnu jejich vlády. Bylo by jasnější a čestnější,

pokud by požadovaly zrušení MMF a Světové
banky.
I když by to zajisté neznamenalo konec
imperialismu, byla by to smysluplná reforma,
kterou by stálo za to podpořit. Zpeněžení aktiv
MMF ve výši zhruba 370 miliard USD, společně
s menšími aktivy Světové banky by mělo daleko
například k odepsání 523 miliardového dluhu 61
nejchudších zemí, s hrubým národním příjmem
menším než 760 USD na hlavu. Nicméně ani takto
radikální reforma by zcela nevymýtila dluh ani
u takto malé skupiny nejzadluženějších zemí.
To ukazuje nejen rozsah problematiky dluhu,
ale také naprostou nedostatečnost strategie
nevládních organizací.
Jubilee Research je například otevřen
vypuštění Indie ze své kampaně, „protože může
splnit Rozvojové cíle milénia bez dalšího rušení
dluhu“. Zde se vynořuje problém přijímání
parametrů „udržitelnosti dluhu“. Například Indie
ročně splácí dluh desetimiliardovými částkami.
Totéž platí v případě Mexika, Brazílie a dalších
„méně chudých“ zemí globálního Jihu. Obsluha
dluhu u všech zemí globálního Jihu, které
nejsou v programu HIPC, v roce 2000 dosáhla
374 miliard dolarů, což je oproti roku 1998
nárůst o 78 miliard USD. Tyto peníze by mohly
a měly být použity na poskytování pracovních
míst a služeb, nikoli na zvyšování bohatství
akcionářů bank v Londýně a New Yorku.
Hodnota původních úvěrů již byla mnohokrát
splacena a navíc by neměli dostat ani halíř.
Dokonce i takovéto hromadné zrušení
dluhu, které by jistě destabilizovalo světové
finanční systémy, by stále ponechávalo
obrovskou část lidstva v chudobě a větší část
bohatství a výrobní a produktivní kapacity
v imperialistických zemích. Rekonstrukce
a rozvoj, který by toto odčinily, by
vyžadovaly přesun bohatství (ve skutečnosti
reparace či odškodnění) z imperialistických
mocností. „Reparace“ přesně vystihují, že
jde o zaplacení za zločiny spáchané vůči
globálnímu Jihu. Mluvíme zde o staletích
koloniálního a polokoloniálního plundrování
a vykořisťování, prostřednictvím záběrů půdy,
krádeží přírodních zdrojů, otroctví a v poslední
době vynucených privatizací majetku států.
Pokud by při tom měla být respektována
vlastnická práva korporací a finančních institucí,
mohlo by se tak stát jen v podobě gigantického
úvěru, který by opět započal nový cyklus
zadlužení. Na druhou stranu, pokud by to mělo
být učiněno s ignorováním jejich vlastnických
práv, tedy vyvlastněním, pak by to ohrozilo
přežití samotného kapitalistického systému.
A to je v kostce základem strategické
nedostatečnosti nevládních organizací.
Jako dobročinné organizace jsou závislé na
dotacích a darech pocházejících z bohatších,
tedy imperialistických zemí. Institucionálně
jsou navázané na existující sociální a politické
struktury, přestože jejich hlavním zájmem
je přinést pomoc nejzranitelnějším obětem
hospodářského systému, ovládaného právě
těmito zeměmi. Stejně jako u reformistických
stran je jejich výchozím bodem přijímání toho,
že nelze napadat základy kapitalistického
systému, dokonce ani v těch případech, kdy
jsou v rozporu s jejich vlastními deklarovanými
cíli. Jinými slovy, pro ně není jiný svět možný.
Proto nevládní organizace cítí, že aby
byly realistické, měly by zúžit zaměření
svých kampaní a soustředit se primárně na
ty nejchudší, nejzranitelnější a nejubožejší.

Jejich strategií je získání sympatií veřejnosti
pro oběti, místo vytvoření společenské síly,
schopné vnutit věřitelům řešení. Výsledkem
toho je, že zmenšují nejen velikost potenciální
koalice aktivních sil bojujících proti dluhu na
globálním Jihu (ve skutečnosti spíše riskují,
že je postaví při boji o dotace proti sobě),
ale také nepřipouštějí početně nejsilnější,
nejorganizovanější sílu, dělnickou třídu,
k tomu, aby postavila svou sílu za kampaně za
zrušení dluhu.
To nás vede ke klíčové otázce: Jaké metody
boje mohou vést k celkovému, či alespoň
radikálnímu, zrušení dluhu?
Strategie nevládních organizací může stačit
k tomu, aby (jako v roce 1998) dosáhla malých
a nedostatečných reforem velice omezeného
systému dluhových úlev, určených k odepsání
nesplatitelných položek, ale nemůže zničit
„dluhovou architekturu“. K tomu je nezbytné
zaměření na mobilizaci dělnických a lidových
tříd, které jsou v jádru dluhy zapříčiněných
sociálních a politických krizí, které zmítaly
polokoloniálními zeměmi v posledních
25 letech: Mexiko 1982, Indonésie 1997,
Argentina 2001-2.
Dnes to znamená podporu hnutí za opětovné
znárodnění bez náhrady zdrojů plynu v Bolívii,
které byly privatizovány vládami Sáncheze
de Lozady a jeho následovníka Carlose Mesy
jako součást „absolvování“ programu HIPC.
Toto hnutí již svrhlo Mesovu vládu a odhalilo
jako tolikrát předtím neslučitelnost mezi
zájmy dělnických tříd a rolnictva těchto zemí
a politikou, vyžadovanou imperialistickými
věřiteli – a vládami, které se ji snaží
uplatňovat.
Ať se tyto krize vyvinou z bojů proti škrtům
v sociální sféře, proti privatizacím nebo pádu
měny jako v Argentině, jejich prostřednictvím
vyplují skryté a vysilující účinky dluhového
nevolnictví na povrch a otevřou oči milionům,
které zjistí, co je zdrojem jejich problémů.
Se správným vedením může dělnické hnutí
porazit proimperialistické vlády a ustavit
své vlastní vlády, založené na organizacích
vedoucích povstání, které odmítnou splácení
dluhu. Na mezinárodní úrovni by kartel či
jednotná fronta těchto těžce zadlužených
režimů vytvořila problém, který by nemohl
být vyřešen zdroji MMF a svrhl by celou
„finanční architekturu“.
Vlny solidarity, které by takovéto hnutí
vytvořilo na globálním Severu, by také pomohlo
ukovat politické hnutí, požadující zrušení
dluhu. A takovéto hnutí by mohlo s narůstající
silou vtáhnout deseti či statisíce těch, kteří byli
doslova okradeni západními bankami, když
byli přemluveni k investování svých peněz do
dluhových obligací. Například mnoho tisíc lidí
v Itálii zjistilo, že během jedné noci zmizely
jejich úspory kvůli rozhodnutí argentinské
vlády přestat splácet svůj nesplatitelný dluh.
A konečně by také mělo být pochopeno, že
dluh je pro globální Jih jen částí problému. To
je výslovně, přestože nedostatečně, uznáno
v požadavcích na „fair trade“ v manifestu
Učiňme chudobu minulostí. Dokonce i pokud
by bylo břemeno dluhu sníženo, byť jen na
chvíli, na úroveň umožňující přežití alespoň
nějakého systému sociálního zabezpečení,
země globálního Jihu by zůstaly vydány na
milost korporátní globalizaci. Repatriace
nadměrných zisků, tedy jejich přesun do
imperialistických zemí, vyždímaných z potu
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a krve mizerně placených dělníků v Asii, Africe
a Latinské Americe, je funkcí vykořisťování,
nejen prostým parasitismem. Ti, kdož jsou
oddáni nejen zrušení dluhu, ale i odstranění
kořenů bídy, budou muset přijmout nový
slogan – Učiňme kapitalismus minulostí!

Poznámky:
1 24.-25. září se MMF a Světová banka sklonily před
příkazem svých pánů z G8 a souhlasily s odepsáním
dluhu 38 nejchudších zemí (většinou afrických), 18
z nich do roku 2006, protože souhlasily s tuhými
neoliberální podmínkami. Částka obnáší 57.5 miliard
USD, ale ve skutečnosti nebudou pro zmíněné země
uvolněny žádné peníze. MMF a Světová banka
přesouvaly těmto vládám peníze, aby mohly zaplatit
úvěry z dluhů; to nyní jednoduše přestane. Dluhy byly
uznány za nesplatitelné a jejich obsluhování bylo podle
The Economist „složité a neefektivní, spotřebovávající
čas a energii jak věřitelů, tak dlužníků. Návrh G8 tuto
komplikovanou šarádu ukončí. Světová bank, MMF
a Africká rozvojová banka přestanou vybírat dluhy
a sníží těmto zemím o stejnou částku přítok nových
peněz. To je spíš provádění účetnictví, ne altruismus.“
(29. September)”
2 The Economist, 29 prosinec 2004
3 Ty jsou dále rozděleny na určitý počet závazků.
Seznam je na http://www.un.org/milleniumgoals/.
4 The Economist, ibid.
5 Další významná otázka diskutovaná na G8, klimatické
změny, dopadla ještě hůře. Závěrečné komuniké
se nedohodlo na krocích k rozvinutí a rozmístění
nízkokarbonových technologií a snížení emisí
skleníkových plynů. USA také vetovaly jakékoli závazné
limity emisí.
6 N. Hertz, “IOU: the debt threat and why we must
defuse it”, Londýn, 2004, kapitola 3
7 Gordon Brown ukončil tyto prodeje nejchudším 63
zemím v roce 2000, ačkoli nepředstavovaly největší trhy
pro britský zbrojní průmysl.
8 N Hertz, ibid, p124
9 Více k tématu viz. K. Harvey, Globalisation: the
contradictions of late capitalism, v Fifth International č.
1, str. 43
10 U celé skupiny zemí HIPC se celkový vnější dluh
zvýšil o 320% od roku 1980 na 380 miliard USD. Dluh
vůči MMF a Světové bance rostl ještě rychleji (o 800%)
na 70 miliard a nyní představuje 37% celkového
množství dluhu.
11 Viz. Did the G8 drop the debt, 2003
12 Tisková zpráva The Lancet, 20. května 2005
13 Viz. Paying for 100 per cent Multilateral Debt
Cancellation, Eurodad, leden 2005
14 ibid, zásoby zlata MMF jsou v jeho účetnictví
hodnoceny 51 USD za unci, avšak tržní cena je nyní
$424 za unci, $370 je průměr za posledních 30 let.

Tobinova daň:
REFORMISTICKÁ UTOPIE
Heikki Patomäki: Demokratizace globalizace: Páka Tobinovy daně, Zed Books 2001 - recenzovala Rachel Hardcastle

Tato kniha byla koncipována v reakci na
asijskou a ruskou finanční krizi v roce 1998. Její
autor je akademický odborník na mezinárodní
vztahy, který se angažuje ve snahách o založení
platformy pro diskuzi Tobinovy daně v rámci
Evropy a EU. „Demokratizace globalizace“ byla
napsána také jako teoretický základ pro tuto
kampaň organizovanou Service Centre for
Developement Cooperation v Helsinkách a
byla vydána ve spolupráci s ATTAC v Paříži.
Takzvaná Tobinova daň má původ v návrhu
ekonoma Jamese Tobina, poprvé zveřejněném
v roce 1972 a přepracovaném v roce 1978, který
měl snížit vrtošivost spekulativního jednání
na zahraničních devizových trzích zavedením
nízké, odstrašující daně. Tento návrh byl
nadšeně přijat některými reformistickými
proudy antikapitalistického hnutí, z nichž
nejvýznamnější je ATTAC (Association pour
une Taxe sur les Transactions financieres pour
l’Aide aux Citoyens).
Kniha se dělí na tři oddíly: Kapitoly 1 – 3 se
soustředí na asymetrickou expanzi finančního
kapitálu a její destabilizující vliv na světové
trhy a na analýzu různých finančních aktérů
a struktur moci globálních financí. Kapitoly
4 – 6 se zabývají technickou proveditelností
zavedení daně podle Tobinových návrhů. V
kapitolách 7 – 8 autor rozpracovává svou vizi
emancipačního a demokratizačního potenciálu
jím navrhovaného zdanění a jmenuje některé
další problémy, které tato daň sama o sobě
nemůže vyřešit. V celé knize se Patomäki snaží

James Tobin

klást důraz na nelegitimitu a nesprávnost
klasických liberálních a neoliberálních
ekonomických modelů, především toho,
který navrhl Friedman ve svém eseji „The Case
for Flexible Exchange Rates“ (vydáno 1953)
a který se stal základem fundamentalistické
ortodoxie fungování kapitalismu po opuštění
poválečného Breton-Woodského uspořádání
v roce 1972.
Je třeba poznamenat hned na začátku, že
kniha je poměrně těžké čtení. Je to i stylem,
který se bohužel stáčí k postmodernistické
neproniknutelnosti: „Hegemonie je založena na
způsobech budování přijatelnosti požadavků a
výkladů na kontextovém pozadí komunikace.
Není primárně majetkem aktérů, ale je relační
a logickou praxí reprodukovanou aktéry
umístěnými v konkrétním světovém historickém
kontextu.“ Navíc navzdory Patomäkiho
výslovnému přijetí vědecké realistické pozice
se všude objevuje mlha nereálnosti, obklopující
mnoho jeho argumentů. To souvisí z velké
části s obtížností spojení jeho sterilního světa
„aktérů“ (nepoužívá pojem tříd) a „kontextem“
životní zkušenosti, dokonce i tam, kde mluví
o potřebě obnovení rovnováhy mezi většinou
světových bezmocných a malou skupinou více
než mocných. Tato mlha nereálnosti houstne
obzvlášť v závěrečných kapitolách, kde
ekonomické a strukturální analýzy dláždí cestu
k naprosto ničím nespoutanému fantazírování.
Toto dílo si ovšem vyžaduje naší kritickou
pozornost, protože je výkladem myšlenek
významného směru v antikapitalistickém
hnutí.
Oživení finančního kapitálu v průběhu
20. století Patomäki spojuje se vznikem
neregulovaných
daňových
rájů
a
eurodolarového trhu v 60. letech, opuštění
fixních kurzů na počátku 70. let a agresivní
deregulace a liberalizace v 80. a 90. letech.
Rozhodující krok nastal v roce 1971, kdy USA
jednostranně odstoupily od mechanizmu
fixních kurzů, aby podpořily své ochablé
hospodářství. Tento mechanismus fungoval od
Breton-Woodské dohody z roku 1945. Systém
spočíval v pevném kurzu měn k dolaru, který
byl kryt zlatem. Jeho cílem bylo zajistit stabilitu
při oživování světového hospodářství těžce
zdevastovaného Druhou světovou válkou. Po
uvolnění kurzu dolaru ho následovaly všechny
významné měny, což otevřelo pole působnosti
pro spekulativní obchody s měnami.
Patomäki vysvětluje způsob, jak liberalizace
trhu způsobila rostoucí nepoměr mezi
finančním kapitálem, produktivním kapitálem
a HDP jednotlivých zemí, a zároveň objasňuje
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i rozsah tohoto nepoměru. Tento obchod s
měnami (forex) a dalšími finančními nástroji,
který byl usnadněn rostoucí deregulací, vyústil
v explozivní růst finančního kapitálu, zatímco
výroba stagnovala nebo klesala, a v růst výkyvů
směných kurzů. Čísla, která Patomäki úvádí,
jeho rozsah jen podtrhují: z 18,3 mld. dolarů
za den v roce 1977 dosáhl forex v roce 1998
úrovně 1 599 mld. dolarů za den. V obdobném
časovém horizontu došlo v USA u obchodu
se zahraničními dluhopisy a cennými papíry
k růstu ze 4% na 230% HDP a v Itálii dokonce
z 1% na 640% HDP. Tento vývoj má velice
destabilizující důsledky spojené s měnovými
a finančními krizemi, které mají silný vliv na
skutečný svět bez ohledu na aktuální stav
nefinančního hospodářství.
Toto oživení „velkých financí“ bylo vědomě
podníceno Spojenými státy, Velkou Británií a
antikeynesiánskou neoliberální ekonomickou
ortodoxií odstartovanou Friedmanem a
jeho následovníky. Tento systém je velmi
náchylný ke krizím, protože obchodování s
devizami a arbitrážemi nevyžadují investice
do dlouhodobého produktivního podnikání,
ale naopak krátkodobé kalkulace, hazardování
se směnými kurzy a krátkodobými zisky.
Hazard je ještě umocněn snadnou dostupností
půjček na obchodní transakce (tzv. finanční
páka). Systém je náchylný ke krizím z ještě
jednoho systémového důvodu: finanční
trhy se nemohou rozvíjet navěky, aniž by
vysávaly zdroje z jiných, nefinančních, sektorů
ekonomiky. Vše, co stojí mimo trh (státem
vyplácené důchody a sociální služby), musí být
přeměněno na zboží a vrženo na trh.
Patomäki předkládá model fungování
trhů na základě sociologického vztahu mezi
finančními „aktéry“ a institucemi. Ty jsou jak
produktem uzavřeného systému neoliberální
ortodoxní ekonomiky, tak zároveň zajišťují
jeho koloběh. Jeho aplikace na otevřený
skutečný svět zvyšuje vrtkavost a nestabilitu.
„Aktéry“ představují banky, makléři, různé typy
fondů, bohatí jedinci a nadnárodní korporace.
S výjimkou bohatých jedinců jsou „aktéři“
kolektivní a Patomäki je definuje jako „na
pravidlech založený, organizovaný systém
vzájemných vztahů individuálních agentů.“
Rozpracovává popis zespolečenštění těchto
agentů hlavně prostřednictvím ortodoxní
ekonomické teorie osvojované na elitních
školách v USA a Británii. Jejich věrnost
neoliberálnímu ekonomickému modelu je
udržovaná systémem pobídek, zvýhodňujících
krátkodobou spekulaci před dlouhodobými
investicemi. Jedná se především o obrovské

prémie manažerů prosperujících fondů.
Nicméně tato forma vytváření bohatství je hrou
s nulovým součtem, vítěz při spekulativním
tahu získává na úkor poražených a nejedná se
o žádný všeobecný růst. Ortodoxie, které jsou
agenti oddáni, vyžaduje stálý příliv nových
fondů na finanční trhy přeměnou jiných aktiv
na finanční kapitál, prostřednictvím privatizaci
a otvírání nových trhů.
Globální systém, ve kterém „aktéři“ /agenti
jen vzkvétají, byl vymyšlen především v
USA a Británii. Přes jeho světový dosah musí
stále fungovat v kontextu světa rozděleného
na jednotlivé národní státy a nerovnováhy
mezi nimi. Fungováním finančních trhů byl
zostřena především nerovnováha mezi
USA a zbytkem světa. Bez ohledu na jejich
nefinanční hospodářské problémy, jako je
pokles reálných mezd, deficit platební bilance
atd., dominantní pozice Spojených států jim
dovolila diktovat si podmínky, jak mají být
finanční trhy strukturovány, „což posunulo
(a posunuje) základ americké hegemonie
směrem k daleko nepřímější strukturální moci
globálních finančních trhů.“ Jinými slovy, vůle
americké vládnoucí elity může „zdomácnět“
jako výsledek neosobních tržních sil. Velká
Británie se postavila brzy po bok Spojeným
státům, poprvé už na přelomu 50. a 60. let 20.
století úmyslným vytvořením eurodolarových
trhů v Londýně, aby poskytla další místo pro
obchodování v dolarech a vnější expanzi
americkým korporacím.
Jak odpovědět na nestabilitu a nespravedlnost
současného systému? Obrovský objem
forexových obchodů, který je odhadován na
rok 2004 ve výši 2,4 miliard dolarů denně,
by teoreticky dovoloval významný nárůst
daňových příjmů, i kdyby byl zatížen pouze
minimální sazbou daně. Ve čtvrté kapitole se
Patomäki pokouší argumentovat za uvalení
daně na obchodování s měnami, která by
vycházela z Tobinova návrhu, ale byla by určitým
způsobem modifikovaná. Modifikace mají za
cíl učinit tuto daň všeobecnější a účinnější a
dát jí přerozdělovací a demokratizační roli, což
v původním Tobinově plánu nebylo. Tobin se
zaměřoval pouze na stabilizaci trhů v rámci
Keynesova modelu a na posunutí rovnováhy od
trhů ve prospěch národní autonomie. Patomäki
vidí výhody zdanění měnových transakcí takto:
bude obnovena stabilita na finančních trzích;
dojde k rozšíření „spravedlnosti a slušnosti“
tím, že spekulantům naloží na záda náklady a
rizika, která doposud dopadala na společenské

skupiny, které s trhy měly pramálo společného.
Nakonec může ve svých rozhodovacích
a institucionálních orgánech ztělesňovat
rozšířování demokracie po celém světě.
Tobin předpokládal, že jeho daň bude
spravovat MMF, ale MMF, Světová a banka a
další podobné instituce jsou příliš prolezlé
neoliberálním projektem, než aby byly v této
věci důvěryhodné. Patomäki vidí potřebu nové
Organizace Tobinovy daně (OTD), která bude
napojena na OSN, podporovaná ze strany OSN
a která by jednou měla dokonce OSN nahradit.
(Patomäki v knize rozpracovává funkce a role
nejen OTD, ale i orgánů obrozeného OSN a
vydává se tak na cestu k vysněné Utopii: zcela
určitě už nejsme v Kansasu, pravila by Dorotka
v Čaroději ze země Oz). Tobin svou daň viděl
jako životaschopnou, pouze pokud bude
všeobecně přijata, naproti tomu Patomäki
navrhuje upravenou verzi, která, jak doufá,
překoná některé Tobinovy problémy – dokonce
i pokud bude souhlasit s vytvořením Zóny
Tobinovy daně (ZTD) pouze malý počet zemí.
Předpokládá, že to bude možné, pokud by k
jeho návrhu přistoupilo pouze 30 zemí s tím, že
by největší finanční centra zůstala mimo zónu
kvůli odmítnutí ze strany USA a Velké Británie,
které mají společně více než 20% podíl na
forexových trzích.
Tobinův systém, tak jak byl navržen, je
bezmocný proti úniku peněz ven ze systému.
Patomäkiho systém počítá pouze s nízkou
základní sazbou (něco kolem 0,05%) na
obchody uvnitř ZTD spojenou s daleko vyšší
sazbou trestající přeshraniční přesuny. Trhy
by musely být silně regulovány a všechny
metody daňových úniků
znemožněny a tvrdě
trestány. Daně, které se
vyberou v určité zemi,
v této zemi z větší části
zůstanou, ale část bude
přerozdělena a část
se vloží do globálního
intervenčního fondu,
který bude jakousi
rezervou zemí ZTD.
Ta jim bude pomáhat
stabilizovat měnu za
obzvlášť destabilizujících
podmínek. Část takto
vybraných peněz bude
dána stranou na zaplacení
obrovské nadnárodní
byrokracie, která bude
hlídat systém. Kandidáty
na počáteční rozjezd
ZTD jsou EU, Kanada
(která v principu vyjádřila
souhlas s Tobinovou
daní) a země, které byly v
nedávné době postiženy
velkými fluktuacemi trhu,
tj. Brazílie, Jižní Korea a
snad i Japonsko.
Patomäki zachází do
detailů, pokud jde o
návrh administrativních
a
apolitick ých
mechanismů nutných
pro jeho upravenou
verzi Tobinovy daně,
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která má za cíl obnovit potřebnou stabilitu
na finančních trzích, přinést trochu úlevy
trpícím a ukončit bezmocnost nejchudších
skupin světa. Jmenuje mezinárodní kampaň
proti nášlapným minám jako příklad úspěšné,
i když neuniverzální dohody mezi státy. Daň
pro něj není nějakým vzdušným zámkem:
„Každý zásadní emancipační argument bude
neúplný, pokud nebude spojen s konkrétní,
prakticky uskutečnitelnou Utopií, která bude
inspirovat naději a politickou akci. Režim
Tobinovy daně je takovou Utopií.“ Původem
antické slovo Utopie je skvěle dvojznačné. Buď
může vycházet z řeckého eutopia – „skvělé
místo“, nebo outopia – „žádné místo“, první
je ideál, který je možné realizovat, druhé je
možné pouze v představách. Patomäki věří v
první alternativu. Tak proč my tvrdíme, že jeho
návrhy spíš odpovídají té druhé?
Přes všechnu autorovu neústupnost,
pokud jde o skutečné následky zavádění trhu,
neoliberalismu, hegemonického postavení
USA a Velké Británie, činnosti států, atd., jeho
pohled na tuto skutečnost je pozoruhodně
neúplný. Píše, a sám tomu snad i věří, že
chudoba a nejistota, která postihuje rostoucí
většinu světové populace je nešťastným
vedlejším produktem fungování kapitalismu,
který bude jednotlivými státy odsouzen a
usměrněn reformou, aby se změnil na dobrý
kapitalismus „investic do výroby“ ze špatného
kapitalismu „spekulací s měnami a finančních
bublin“. Zcela se vyhýbá faktu, že neoliberální
politiky jsou uskutečňovány vědomě a úmyslně
v zájmu kapitálu, a to nejen ekonomickými a
politickými metodami, ale i globální válkou
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a terorem. Pozemní miny jsou také součástí
politiky jinými prostředky a je důležité zmínit,
že na seznamu signatářů dohody o zákazu
jejich výroby křiklavě chybí podpis USA. Z
beznadějně optimistických úvah ve vrcholící
Clintonově éře, kdy byla Patomäkiho kniha
napsána, se jeho perspektivy staly čirou fantazií
v Bushově „novém pořádku“, kde se uplatňují
nejen sankce, protekcionismus a různé skryté
„špinavé triky“, ale denní realitou je i otevřený
imperialismus bitevních lodí.
Ve skutečnosti ačkoliv se nám snaží nabídnout
strukturální apolitickou analýzu finančních
trhů, není si plně schopen položit otázku,
čím zájmům slouží systém, kromě osobních
a kulturních zájmů „aktérů“ a geopolitických
zájmů států. Přesto snaha po stále větším zisku,
o čemž je celá dominance finančního kapitálu,
je samozřejmě hlavním cílem a vyjadřuje
zájem kapitalismu samého. Tento cíl a zájem
je aktivně podporován vládami té velké EU a
„postižených“ zemí, které jsou pro Patomäkiho
jádrem režimu Tobinovy daně. Proč by se měli
Schröder nebo Chirac starat o chudé v Brazílii,
když se seč mohou snaží ožebračit pracující
obyvatelstvo ve svých vlastních zemích? Žádné
množství větší liberální demokracie to nezmění,
demokracie vyspělých států EU nejsou schopny
uplatňovat žádnou smysluplnou kontrolu ani
svých vlastních vlád, o světové ekonomice ani
nemluvě.
Ačkoliv Patomäki neustále mluví o moci,
hegemonii a zplnomocnění, nikdy se rozhodně
nezabývá základy, na kterých je skutečná
moc založena; státy používají moc pro své
hegemonické cíle, „finanční aktéři“ disponují
mocí, která je jim dána jejich rolí agentů
neoliberální ortodoxie a hybatelů s penězi.
„Zájmy nepřátelské Tobinově dani“ (str. 172180) jsou z politického hlediska představovány
daňovými ráji, a státní mocí Spojených států a
Velké Británie. Ať už samostatně nebo spolu
USA a Velkou Británií v 80. a 90. letech 20.
století jednaly ve snaze potlačit opozici v OSN
a Světové bance a snažily se zarazit debatu

o Tobinově dani v rámci EU. „Žádná daná
identita a zájem nejsou ničím víc než zmrzlou
politikou. Nadto, mocné struktury udržující si
tuto identitu a související zájmy osy Londýn
–Wall Street – Washington jsou hluboce
usazené a nebude lehké je změnit. Nejspíš
bude nutný ‚velký třesk‘ nebo aspoň mocné
vnější politické síly a historické změny...“ Co
to bude za síly? Pravděpodobně „národní
parlamenty, ... (a) aktéři občanské společnosti
(včetně) nevládních organizací, nenárodních
stran, odborů, nadnárodních náboženských
hnutí, atd.,“ kteří budou zvoleni/delegováni do
sněmovny Organizace Tobinovy daně podle
Patomäkiho představ.
Co nám ale Patomäki nesdělil, je to, že
„identity a zájmy“, které jsou proti Tobinově
dani, jsou „identitami a zájmy“ kapitalismu
samotného. Nikdy nám to nesdělí, neboť
jeho odpověď na problémy, které sebou nese
globální kapitalismus, leží uvnitř kapitalismu
samotného. Chce kapitalismus reformovat,
nikoliv svrhnout. Reforma nebude fungovat.
Nemůže fungovat. Následky neoliberalismu
a privatizace nejsou vedlejšími produkty
kapitalismu, ale jsou součástí jeho logiky.
Rolí státu je usnadnit fungování kapitálu a
„zvládnout“ nevyhnutelné protesty zdola,
ať už donucováním nebo ústupky. Pro stát
je to záležitost vyvažování: míra politického
a ekonomického útlaku, kterou je možné
bez obav vnutit utlačovaným, záleží na
tom, nakolik je stát přesvědčen, že bude
utlačovanými přijata, což naopak zase závisí
na úrovni uvědomění a solidarity utlačovaných
tříd a skupin ve společnosti. Jediné ústupky
na úkor neoliberální agendy, které byly v
posledním desetiletí dosaženy, jsou ty, které
jsou výsledkem masové akce a intervence
organizované dělnické třídy, kombinace, která
vtrhla na současnou scénu v Seattlu. Jediná
věc, která stojí mezi sociálními výdobytky,
prosperitou, zdravím, důchody a vzděláním
evropských dělníků a loupeží těchto výdobytků
privatizacemi, je koordinovaná akce dělnické
třídy: Patomäki jaksi přechází fakt, že jeho
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dva největší zločinci – USA a Velká Británie
– jsou také dvě západní mocnosti, které měly
za Reagana a Thatcherové největší úspěch při
potírání odporu organizované dělnické třídy.
Kapitalismus, včetně finančního kapitálu,
závisí především na získávání nadpráce od
těch, kteří skutečně pracují, ať už pracují přímo
produktivně ve výrobě nebo tuto produktivní
práci podporují (buď přímo v distribuci nebo
prodeji, či méně transparentně při udržování
a reprodukci společnosti, ve které systém
funguje). Když se podíváme na rozložení sil a
vztahů ve výrobě za kapitalismu a vytváření
zisku mimo ekonomicky zanedbatelné oblasti,
pak ti, kdo pracují a vytvářejí hodnoty, nevlastí
výrobní prostředky a nerozhodují o výrobě
a ti, kdo sklízejí zisky, nepracují. Pokud to
máme říct co nejednodušeji, v takovém
systému mohou vládnout pouze dvě třídy: ta,
která nyní vládne, nebo ta, která uskutečňuje
rozhodující část produkce. Ta první může ve
skutečnosti existovat pouze pokud systém
funguje, ta druhá ho jediná může změnit.
Změnit znamená svrhnout, nikoliv reformovat.
Otroci ve starověku snili o své emancipaci
pouze v mezích toho, že se sami stanou pány
a zotročí jiné. Za kapitalismu ale ani nezní
logicky ani reálně, že by velká většina mohla
otočit situaci a vykořisťovat hrstku.
Zde leží jádro problému Patomäkiho
návrhu. Jediná síla, která je schopná uchopit
moc potřebnou k tomu, aby se trhy podřídily
Tobinově dani, je globálně organizovaná
dělnická třída. Pokud se tato třída zorganizuje
tak uvědoměle a efektivně, že bude schopná
diktovat kapitalistickým trhům, státům a
institucím, které je regulují, proč by se sakra
měla spokojit s 0,05% daňovou sazbou na
měnové transakce a se systémem, který je v
podstatě jenom jemnější verzí kapitalismu?
Proč by se měla třída, která ovládá světové
zdroje a má zkušenost s masovou, kolektivní,
demokratickou organizací v boji, omezovat
na směšně nízkou úroveň redistribuce a
demokratizace představenou Patomäkim?
V zásadě se problém s Tobinovou
daní smrskává na dva body: jako reforma,
která má být provedena za kapitalismu je
nerealizovatelná. Jako cíl, který má být dosažen
pro svržení kapitalismu je prostě irelevantní.

PLÁNOVÁNÍ BUDOUCNOSTI
Keith Harvey

Byla-li „deregulace“ jakýmsi všudypřítomným
mottem boomu 90. let, vypadá to, že uznávaným
moudrem v době recese na přelomu století
bude „řízení“. Ať už jde o EU snažící se
konvergovat své ekonomiky do měnové unie,
nebo o G7, která v odpověď na asijské krize
navrhuje MMF a Světové bance, aby dohlížely
nad mezinárodními toky kapitálu, potřeba
kontroly anarchického trhu je zřejmá jak
velkému byznysu, tak i politikům buržoasního
tábora.
Můžeme předpokládat, že až hlavní
ekonomiky zasáhne další krize a objeví se hrozba
militantního odporu dělnické třídy, začnou
politické strany reprezentující „levé křídlo“
buržoasie vyzývat stát, aby podniknul nějaká
protiopatření k živelnému fungování trhu. Ať již
budou mít tato opatření formu proticyklických
investičních programů, dotací nebo dokonce
návratu k zestátňování nejdůležitějších
hospodářských oborů, reformisté budou
doufat, že tato opatření zneutralizují a odvrátí
bojovnost dělníků od zásadního problému –
kdo v konečné instanci kontroluje ekonomiku.
Revolucionáři na tento vývoj událostí
odpoví
vysvětlováním,
jak
opatření
reformistů
ponechávají
kapitalistickou
kontrolu nedotčenu a pouze využívají daně
ke kompenzování bankrotujících společností
či modernizaci zastaralých průmyslových
odvětví. Revolucionáři budou žádat vyvlastnění
a přesvědčovat o nutnosti zřízení organizací
dělnické kontroly jako kroku k zespolečenštění
celého hospodářství a jeho podřízení zájmům
dělnické třídy.
Revoluční propaganda se v minulosti
těmito politickými otázkami obšírně zabývala.
Trockisté zcela správně zdůrazňovali, že
vytvoření organizací demokraticky založených
na pracujících, které by bojovaly za nastolení
kontroly nad činností managementu, je zásadní
pro vznik dělnických rad, které pak samy budou
základem dělnického státu. Tato věc byla jedním
z praktických vyjádření celé politické metody
Trockého přechodného programu.
Menší pozornost již byla věnována
hospodářským aspektům dělnické kontroly – jak
se „otevření účetních knih“ nebo „kontrola nad
přijímáním a propouštěním z práce“ vztahuje
k revolučnímu programu pro transformaci
celého hospodářského systému. Věnovat
pozornost i těmto aspektům je však životně
důležité.
Rozpoznání nutnosti přejít od dělnické
kontroly v továrně dále, k demokraticky
plánované kontrole celého hospodářství
dělnickou třídou, není o nic víc spontánním
produktem hospodářských bojů, než uvědomění
si nutnosti zničení státu a jeho nahrazení

systémem dělnických rad.
Ve skutečnosti se dá říci, že v rámci důsledků
revoluce a občanské války to byl právě
i nedostatek programové jasnosti v této otázce,
který přispěl k vzniku byrokratického plánování
v Sovětském svazu 20. let. A co hůř, klíčové
charakteristiky stalinistického plánování – snaha
podřídit celé hospodářství plánování na jeden
ráz, izolace od světové ekonomiky, vyloučení
přímých výrobců z vytváření cílových hodnot
plánu a podřízení spotřeby maximální míře
růstu v oblasti těžkého průmyslu – jsou obecně
chápány jako „klasický“ model hospodářského
plánování. Ve skutečnosti jde ve všech případech
o naprosté protipóly revolučního konceptu
plánování, tak jak byl postupně vypracován
Marxem, Engelsem, Leninem a Trockým.
Třebaže byly ekonomické aspekty revolučního
programu dlouhou dobu opomíjeny nebo
pomlouvány, dnešní revolucionáři stále mohou
stavět na bohaté tradici teoretických principů
a praktických zkušeností, jenž nám odkázali
zakladatelé marxismu, Lenin a Levá opozice 20.
let minulého století.
Na tomto základě je pak naší povinností
rozvinout jasný, koherentní a vědecký výklad
politické ekonomie socialismu, a to nikoli
nějaký idealistický vzorový projekt vymyšlený
naší představivostí, ale naopak postavený na
dialektické negaci dominantních trendů uvnitř
dnešního moderního kapitalismu.
Na úvod se tedy krátce podívejme na onu
revoluční tradici, přičemž zejména zdůrazněme
Marxovo zásadní tvrzení, že se socialistická
ekonomika vytváří z lůna kapitalismu a že nese
jeho mateřská znaménka. To neznamená pouze
fyzický rozsah, uspořádání výrobních prostředků
a vytvořené ekonomické vazby, ale také techniky
regulace, kontroly a dokonce i plánování, které
kapitalismus produkuje a reprodukuje ve svých
snahách o vlastní stabilizaci tváří tvář svým
vlastním krizím.

Marx a Engels o socialismu
Právě tak jako má socialistická ekonomika
svoje materiální kořeny v ekonomice
kapitalismu, tak se i Marxovo a Engelsovo
postupné teoretické pronikání do politické
ekonomie socialismu vyvíjelo z jejich
porozumění rozporům, které řídí chod
kapitalismu a činí jej zároveň systémem
dynamickým i nestabilním.
Prvním a nejobecnějším z těchto rozporů
je rozpor mezi vzrůstajícím společenským
charakterem výroby a přetrvávajícím
soukromým
vlastnictvím
výrobních
prostředků, které není ničím jiným než
soukromým přivlastňováním toho, co bylo
vytvořeno, včetně „nadproduktu“. Tento
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rozpor byl vrozený jakémukoliv systému zbožní
výroby, protože, již ze své definice, je zboží
vyráběno soukromě nikoliv za účelem svého
spotřebování výrobcem, ale za účelem prodeje
na trhu. S rozvojem kapitalismu jako globálního
systému čítají přímí výrobci mnoho milionů
a v tomto smyslu je výroba „společenskou
výrobou“. Na druhou stranu však vlastnictví
výroby, a z něho také plynoucí rozhodování
o tom, co má býti vyrobeno, zůstává soukromé.
Nicméně existuje-li pro toto vyrobené zboží
trh, je otázka, na níž v konečném důsledku,
nelze dát odpověď.
Před dvěma lety sebejistě plánovaly tehdy
vysoce úspěšné jihokorejské korporace další
nárůst výroby. Dnes je jejich hospodářství
v troskách. Aby ze svého vlastního bohatství
zachránily, co mohly, propustily své
zaměstnance a zničily životy milionů lidí.
Zde se tedy soukromé vlastnictví střetává se
společenským charakterem výroby.
Druhý velký rozpor kapitalismu je výsledkem
zbožnění pracovní síly tedy lidské schopnosti
pracovat. Jak odhalil Marx, kapitalistický zisk
má původ v rozdílu mezi cenou za najmutí
dělníka na určitou pracovní dobu a hodnotou
výrobků, které mohou být během této pracovní
doby vyrobeny.
Za účelem maximalizace zisku se každý
kapitalista snaží buď přinutit dělníky pracovat
usilovněji a déle, v čemž ovšem existují fyzické
hranice, nebo zvýšit produktivitu dělníkovy
práce zavedením sofistikovanější technologie.
V důsledku této snahy sice produktivita
a výkon stoupá, avšak fundamentální zdroj
zisku – zaměstnaná pracovní síla – má tendenci
klesat. Z toho též vyplývá, že zatímco masa
zisku může narůstat, míra zisku v dlouhodobé
perspektivě klesá. Vezmeme-li jako příklad
investici ve výši 1 milionu, která vynese zisk
100 tisíc, může být později stejné výše zisku
dosaženo jen investicemi ve výši 10 milionů.
Tak jak stále méně dělníků pracuje se stále
produktivnějšími technologiemi, stoupá počet
nezaměstnaných a společnost tak plýtvá svým
nejcennějším zdrojem.
Kapitalisté ve snaze takovému vývoji čelit
nerozvíjejí výrobu pouze zaváděním nových
technologií, nových procesů, výrobků, způsobů
organizace výroby či otevíráním nových trhů.
Snaží se přijmout i taková opatření, která
negují důležité aspekty vlastní kapitalismu
samému. Na místo mnoha konkurujících si
firem centralizují a koncentrují kapitál do
obřích společností. Místo individuálně
vlastněného kapitálu se pokouší rozprostřít své
náklady určitým stupněm „zespolečenštění“ ve
formě akciových společností, penzijních fondů
a bank, které investují soukromé vklady po

celém světě. A jak se společnosti stále zvětšují,
vyvíjejí kapitalisté snahu vykompenzovat
hlavní rysy tržního hospodářství samého
monopolizací, propracovaným výzkumem
trhu a plánováním.
Třetí rozpor kapitalismu vychází z toho,
že pokud je zisk založen na vykořisťování,
je kapitalistická společnost charakterizovaná
neustálým třídním bojem a periodicky
zmítaná otevřenou třídní válkou. Také toto si
od společnosti vyžaduje své náklady, které
mohou sahat od přerušení či omezení výroby
až po katastrofy masové nezaměstnanosti,
hladomory a občanské války.
Marx a Engels měli za to, že by revoluční svržení
kapitalismu mohlo překonat všechny tyto
potíže tím, že by učinilo práci „bezprostředně
společenskou“. To by znamenalo, že převzetím
celé výroby do společenského vlastnictví
by aktivita veškeré pracovní síly mohla být
koordinována a integrována namísto dnešního
stavu jednotlivých výrobních jednotek
spojených mezi sebou pouze nepřímou cestou
loterie trhu:
„Od chvíle, kdy se společnost stává vlastníkem
výrobních prostředků a užívá jich v přímém
výrobním sdružení, se práce každého jednotlivce,
jakkoliv rozdílná ve svém specifickém užitném
charakteru, stává od počátku a přímo prací
společenskou…Není již potřeba zjišťovat velikost
společenské práce obsažené v určitém výrobku
oklikou: každodenní zkušenost přímo ukazuje
kolik jí je v průměru třeba… Pro společnost bude
stále nezbytné vědět, kolik práce je třeba pro
vyrobení jakéhokoliv spotřebního zboží. Svůj
výrobní plán bude muset navrhnout v souladu
ke stavu svých výrobních prostředků, v čemž je
zejména zahrnuta společenská pracovní síla.
O plánu bude v posledku rozhodovat porovnání
užitných hodnot rozličných druhů zboží jak
samotných mezi sebou tak vzhledem k množství
práce nezbytné pro výrobu těchto druhů zboží.“
Ze společenského vlastnictví výroby tedy
okamžitě vyplývá i plánování.
Plán je vědomým nástrojem využívaným

společností k „nastolení
vztahu mezi objemem
společenského pracovního
času užitého pro výrobu
definovaných druhů zboží
a objemem společenské
potřeby, která je tímto
zbožím uspokojována“. Na
rozdíl od kapitalismu, kde
je výroba řízena hladem
po zisku, je společensky
vlastněná výroba řízena
a regulována měnícím
se složením a růstem
společenských
potřeb.
Z této koncepce následně
vyplývá několik závěrů:
V prvé řadě na sebe
výrobky přestávají brát
podobu zboží, jelikož
již nejsou směnnými
hodnotami, tj. zbožím
a
službami,
jejichž
společensky nutná práce
(práce nutná pro jejich
výrobu) je určována teprve
v samotném procesu
směny.
Rozhodnutí
o velikosti této společensky
nutné práce je známo předem, produkty jsou
vyráběny, protože po nich existuje společenská
potřeba.
Zadruhé dochází k tomu, že peníze ztrácejí
svůj specifický charakter jako všeobecný
ekvivalent pro všechny směnné hodnoty.
„Společnost může jednoduše spočítat
kolik hodin práce je obsaženo v parním stroji,
bušlu obilí z poslední sklizně nebo stovkách
čtverečních yardů látky určité kvality. Nikdy by
jí proto nemohlo přijít na mysl, aby vyjadřovala
tuto velikost, známou již přímo a v absolutním
množství, pomocí nějakého třetího produktu,
pomocí opatření, které je krom toho ještě
pouze relativní, proměnlivé, neadekvátní
a nevyhnutelné pouze za dřívějších poměrů
při absenci nějakého lepšího. Společnost proto
bude tuto velikost [zpředmětněné práce] spíše
vyjadřovat přirozenou, adekvátní a absolutní
cestou, pomocí pracovní doby… Proto za výše
uvedených předpokladů nebude společnost
přidělovat žádnou hodnotu.“
Pokud již motiv zisku, touha po větší
a větší nadhodnotě, není řídícím principem
kolektivní ekonomiky ani pobídkou pro inovace
a zvyšování produktivity práce, co jím tedy
je? Na tuto otázku Marx odpovídá, že „celá
ekonomika se redukuje na ekonomiku času“
neboť „čím méně času společnost potřebuje
pro výrobu obilí, hovězího atd.…, tím více času
získává pro produkci jinou – ať již hmotnou či
mentální.“ Osvobozena od donucení zvyšovat
nadhodnotu (tj. práci nad a přes hodnotu
nutnou k udržení pracovní síly) bude společnost
moci redukovat pracovní dobu a rozšířit sféru
volného času, který je jí k dispozici. Nutná práce
bude redukována na minimum a společně
s tím bude překonána dělba lidí na „duševní“
a „manuální“ pracovníky.
Nakonec Marx a Engels vysvětlovali, že
komunismus nemůže přijít najednou, doslova
přes noc. Pokud tvrdili, že v historické perspektivě
představuje socialistická revoluce „skok z říše
nutnosti do říše svobody“, neznamená to, že
plně socialistická beztřídní společnost může
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být vyhlášena již první ráno po revoluci. Řečeno
jazykem ekonoma, nějaký čas bude přetrvávat
situace relativní nouze. Proto bude společnost
muset přijmout určité mechanismy rozhodování
o rozdělování plodů práce mezi své členy.
Marx s Engelsem argumentují, že v socialismu
(nižší fázi komunismu) každý člen společnosti
„obdrží od společnosti doklad, že poskytl toto
a toto množství práce… a na tento doklad si pak
ze společenské zásoby spotřebních předmětů
bude brát právě tolik, kolik bude stát stejné
množství „práce“ po odečtení několika výdajů.
Tyto výdaje budou zahrnovat „náhradu za
spotřebované výrobní prostředky… akumulační
fond pro rozšiřování výroby… reservní nebo
pojišťovací fondy na zajištění proti nehodám…
obecné náklady na administrativu, která
nepřísluší k výrobě… to, co bude určeno na
společné uspokojování potřeb společnosti
(školy apod.)… a fondy pro lidi neschopné
pracovat.“
Z kapitalismu bude zděděna určitá
společenská nerovnost, kterou bude nutno
v průběhu času uvědoměle snižovat. Teprve
za komunismu budou kritéria pro rozdělování
změněna. Místo „každý podle svých schopností,
každému podle jejich práce“ bude společnost
moci přijmout „každý podle svých schopností,
každému podle jeho potřeb“. Naprostý
nadbytek všech nezbytných materielních
produktů i služeb odstraní potřebu jakékoliv
formy odměřovaného přístupu k výrobkům
společenské práce.
Tolik asi o tom, co Marx a Engels napsali
o politické ekonomii socialismu.
Bude racionální, plánovaná a demokratická.
Překoná anarchičnost a disproporcionalitu
kapitalistické výroby. Osvobodí lidstvo
z utlačovatelského dopadu odcizené práce
a umožní rozvoj všestranné individuality,
což je na druhou stranu možné právě jen
ve společnosti, která zajišťuje svobodu od
nedostatku a útlaku. Překoná nedostatečné
využití i plýtvání s prací. Vyhne se
nepotřebnému nadměrnému plundrování
přírody a skoncuje s ničivým protikladem mezi
městem a vesnicí.

O převzetí moci
Marxovy a Engelsovy výhledy, jak jsou
jinak podnětné, nerozebíraly blíže otázku
hospodářské výstavby za vlády dělnické třídy.
Úkol rozšířit jejich koncepce připadl budoucím
generacím revolucionářů, kteří mohli těžit ze
zkušeností získaných po bolševické revoluci.
V době samotné revoluce se myšlenky
bolševiků o ekonomice přechodného období
více méně pohybovaly v rámci myšlenkového
odkazu Marxe a Engelse. Leninovy práce, jako
např. „Hrozící katastrofa“ (září 1917) se jasně
vyznačují touto tradicí, když argumentují,
že zkušenost ze státní regulace moderních
ekonomik, jako je Německo, obsahuje důležité
poučení pro ruskou budoucnost.
Skutečnost, že současně s tím napsal
Stát a revoluci, která zdůrazňuje zničení
buržoasního státu a jeho nahrazení vládou
sovětského „polostátu“, jasně dokládá jeho
kvalitativně odlišné závěry v této otázce od
postojů reformistů.
V průběhu samotné revoluce byla zřízena
řada různých orgánů dělnické kontroly, z nichž
nejdůležitější byly závodní výbory, a sovětským
státem bylo uznáno právo těchto orgánů na

veto rozhodnutí vlastníků a managementu.
Tak jak třídní boj přerůstal do občanské války,
uplatnily tyto výbory své právo na vyvlastnění
nepřátel dělnického státu a většina závodů tak
byla nacionalizována. Nicméně ačkoliv toto
opatření dalo státu prostředky k přidělování
zdrojů, bylo jej v těchto raných letech použito
pro zajištění přežití a vojenské vítězství,
nikoliv pro výstavbu socialistické ekonomiky.
Nejvýznamnějších přínosů ve studiu ekonomie
přechodného období bylo dosaženo ve 20.
letech.
První z nich se týkal vztahu mezi
ekonomikou přechodného období a stále
existujícím kapitalismem. V Sovětském svazu
se to především týkalo vnitřní venkovské
ekonomiky, ale základní úvaha zůstává
platná i pokud jde o vztah dělnického státu
k světovému trhu, stále ovládanému kapitálem.
Narozdíl od Bucharina, který argumentoval,
že tempo rozvoje ve státním hospodářství
musí být založeno na tempu rozvoje stále
silnějšího tržního hospodářství, a na rozdíl od
stalinistů, kteří učinili závěr, že všechny vazby
s vnějším trhem musí být zničeny a vnitřní trh
likvidován, vysvětloval Trocký potřebu zřízení
regulovaného vztahu s trhem.
To na jednu stranu znamenalo ochranu
nezkušené dělnické ekonomiky upevněním
monopolu zahraničního obchodu. Na druhé
straně to ale také znamenalo využití trhu
jako zdroje nezbytného zboží a jako kritéria
k poměřování rozvoje dělnické ekonomiky.
Aby se tak mohlo stát, je nezbytné udržet
řadu mechanismů trhu, z nichž nejdůležitější je
stabilní měna a ceny přesně odrážející výrobní
náklady.
V rámci státního sektoru však nepřevládal
ve výrobě zákon hodnoty, jakkoli bylo zásadně
důležité mít přesná data o surovinách, pracovní
síle, produktivitě a jiných klíčových ukazatelích
pracovní činnosti. Nesporně existovala velmi
reálná fyzická omezení toho, co mohlo být
uděláno, a rovněž se musel brát zřetel na
zachování hospodářské proporcionality. Avšak
v rámci těchto omezení mohl stát přidělovat
zdroje podle svých politických priorit.
Výhody plynoucí ze státní kontroly byly
nejprve cítit v oblasti rozdělování. Eliminace
nadbytečných výdajů na aristokracii, církev
a carský systém, stejně jako soustředění se na
výrobu nezbytných výrobků prudce zvedly
životní úroveň zpět na její předválečnou
úroveň. Trocký nicméně argumentoval, že
k dosažení a udržení vyšší míry růstu než má
kapitalismus, bude třeba použít socialistické
hospodářské principy ve sféře výroby cestou
plánovaného rozvoje průmyslu. Skutečné
techniky plánování: co plánovat, jak plánovat,
v jakém rozsahu a za jakou dobu – byly prvně
objeveny právě Levou opozicí. A znovu nutno
říci, že rozdíl od později zavedených metod
byrokratického systému nemohl být už větší.
Asi nejdůležitějším rozdílem byla koncepce
všech plánů jako hypotéz, ne jako příkazů
shora, které nemohou být nejen změněny,
ale ani podrobeny kritice. Pro Trockého je
„ověřování a revidování plánu výroby jedním
z nejdůležitějších bodů jeho realizace.“
Ačkoliv prvních zkušeností s plánováním
bylo dosaženo při rekonstrukcích určitých
jednotlivých odvětví, např. železniční dopravy,
poznal Trocký již začátkem 20. let potřebu
integrace průmyslového plánování napříč
celým spektrem odvětví. V reakci na známou

Leninovu výzvu k elektrifikaci tak například
uvedl, že „orientační plán elektrifikace je
zcela podřízen orientačním plánům pro
klíčová průmyslová odvětví, dopravu, finance
a zemědělství. Všechny tyto dílčí plány musí
být nejprve mezi sebou harmonizovány na
základě údajů o našich hospodářských zdrojích
a možnostech, které máme k dispozici.“
Plánování nicméně neznamená okamžitý
přesun k plánu pro celé národní hospodářství.
Znamená naopak rozpoznání strategicky
důležitých projektů a poté plánování jejich
vzájemně propojeného rozvoje tak, aby byla
zachována proporce mezi různými sektory
ekonomiky a samotné životní podmínky
dělníků mohly růst stejným krokem jako
ekonomika jako celek.
Podobně, spíše než na striktně vymezeném
„pětiletém plánu“, během něhož musí být
dokončeny všechny projekty, spočívala
koncepce Levé opozice na „valivém plánování“,
ve kterém by určité projekty přirozeně měly
plánované datum dokončení, ale celkový plán
by se pohyboval dopředu rok po roku. Tento
přístup by zabránil absurditám byrokratického
plánovaní, které vytvářelo disproporce
koncentrováním investic do prvních let
každého plánovacího období.
A nakonec, ale možná nejdůležitěji, Trocký
pochopil nezbytnost a možnost využití tvůrčí
síly samotných dělníků při výstavbě jejich
hospodářského systému. Ve 20. letech to
neznamenalo jen zajištění systematického
zlepšování životní úrovně, ale také
zrevolucionizování vzdělávání jeho integrací
do výroby a podřízení ředitelů demokratickým
rozhodnutím učiněným dělníky. Jako nezbytný
důsledek těchto přístupů Trocký předpovídal,
že se debaty o nejlepších prioritách plánu
stanou zásadním předmětem politické
argumentace a to až do takové míry, že na
základě soupeřících nároků příznivců odlišných
priorit budou vznikat i frakce.
To, co jasně vyplývá, byť jen ze stručného
přehledu marxistických klasiků, je, že mezi
svržením kapitalistů a budováním socialismu
leží celé období přechodu ze světové
ekonomiky dominované a regulované trhem
k období nadbytku, kdy práce je natolik
produktivní, že garantuje všem pracujícím
většinu jejich hmotných i kulturních potřeb
coby právo.
Během přechodného období musí orgány
dělnické moci, vytvořené již v počátcích
třídního boje, převzít kontrolu nad výrobou
a usměrnit tuto výrobu podle plánovaných
priorit. Jak Trocký postavil otázku v roce 1925,
cílem je „šířit princip plánování celým trhem,
a tím jej pohltit a eliminovat“. Již tento způsob
samotného položení otázky naznačuje, že
k zrušení trhu nemůže dojít přes noc. Naopak
bude po celou epochu nutné manipulovat
tržními mechanismy (jako jsou peníze, ceny
a další) takovým způsobem, aby to vedlo
k jejich vlastnímu odumření.

Bezprostřední
hospodářské úkoly
V den svého vítězství převede socialistická
revoluce veškerou politickou moc na polostátní
instituce proletariátu (sověty, dělnickou milici)
a zahájí radikální ekonomická opatření. Je
možné, že nový dělnický stát nevyvlastní
okamžitě všechny výrobní prostředky.
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Začne s vyvlastněním velkých bank, továren
a obchodních organizací. Paralelně s tím začne
stát budovat svou ekonomickou administrativu
a plánovací agenturu, která bude postupně
rozšiřovat své pole působnosti. Doba strávená
nacionalizací velké masy výrobních prostředků
bude závislá na úrovni rozvoje dané země a na
stupni dělnické kontroly nastolené v třídním
boji před samotnou revolucí. V průběhu
vyvlastění a zespolečenštění bude postupně
odstraněno třídní vykořisťování a zrovna
tak bude zrušeno soukromé přivlastňování
nadpráce. Masa nadhodnoty bude od
počátku náležet společnosti: to znamená
demokratickým sdružením přímých výrobců.
Dělnická práce již nebude společenskou
prostřednictvím soukromé směny na
anonymním trhu. Bude bezprostředně a přímo
společenskou, jelikož její obsah a forma
budou předmětem demokratické diskuse
a debaty. Rovněž tak skončí odcizení dělníků
od pracovního procesu. Dělníci již nebudou
objektem útlaku v práci, objektem tyranie
píchaček a manažera. Stroj nebude diktovat
krok dělníka, ale naopak. Dělníci již navíc
nebudou po celý život omezeni na jeden typ
práce. Přístup k učebním oborům a vzdělávání
již neponese známku třídního původu,
který bude čím dál tím méně vstupenkou
k soukromým zdrojům bohatství. Vzdělávání
a školení bude vytvářet různé dovednosti,
kterých pak během života může být použito.
Jeden již více „nebude“ tím, co „dělá“.
Společnost budující socialismus zaručí,
že přirozené a získané schopnosti každého
jednotlivce budou zjištěny a živeny až do
plného rozvoje, osvobozeny od útlaku,
který dnes vyrůstá z třídního původu,
pohlaví, národnosti nebo sexuální orientace.
Nebezpečné, vyčerpávající a rutinní
práce budou do maximální možné míry
automatizovány. Všichni výrobci se budou
učit teoretickým, technickým a organizačním
aspektům výrobního procesu jako celku.
Dělba povolání na duševní a manuální bude
postupně překonána. Cílem bude postupné
zrušení rozdílů mezi „prací“, „vzděláváním“
a „odpočinkem“ a jejich nahrazení všeobecnou
tvořivostí ve všech oblastech lidského života.

Bude dost pro každého?
Každý student studující prvně ekonomii je
obeznámen s „ekonomickým problémem“,
kterému čelí každá lidská společnost: jak
uspokojit relativně neomezenou sféru potřeb
a přání, jsou-li ekonomické zdroje relativně
vzácné? Jak může být sladěna výroba
a spotřeba po odstranění vykořisťování masy
lidské práce menšinou soukromých vlastníků?
Demokracie a získání moci nejsou dostatečnými
podmínkami pro rozvoj socialismu ve sféře
hospodářství.
Hospodářský život při přechodu k socialismu
bude muset být regulován vědomým
používáním řady zákonů rozvoje, které řídí
výrobu a spotřebu a budou zajišťovat jak
rovnováhu, tak rozvoj. V tomto procesu bude
trh určitě i nadále důležitým faktorem, nikoliv
však rozhodujícím. V průmyslově zaostalých
zemích s vysokým podílem soukromého
zemědělství, zbožní výroby a směny bude
diktatura proletariátu muset využít prvky
z programu Levé opozice 20. let a hledat
zdroje pro průmyslovou akumulaci částečně ve
zdanění velkého soukromého zemědělského

sektoru, a do až do doby, dokud nebude
existovat technologická či politická základna
pro dobrovolnou kolektivizaci.
Takováto situace pravděpodobně nehrozí
žádné domácí ekonomice zemí OECD. V těchto
zemích je nepravděpodobná existence
jakékoliv významné zbožní výroby mimo
určitých osobních služeb poskytovaných bez
najímání námezdní pracovní síly. Nicméně
i v těchto zemích bude přechod k socialismu
ve svých ranných stádiích zahrnovat určitou
směnu zboží i služeb mezi dělnickými
a kapitalistickými státy. Kapitalismus pak bude
mít na dělnické státy několikero dopadů.
Zaprvé bude ovlivňovat volbu, zda investovat
zdroje do výroby doposud dováženého zboží
nebo zda toto zboží i nadále dovážet. Zadruhé,
budou-li se dělnické státy snažit soutěžit na
trzích se svými kapitalistickými rivaly za účelem
získání příjmů z vývozu, bude to socialisticky
orientovaný průmysl nutit zvyšovat (nebo
udržet) svou produktivitu na úrovni obvyklé
na světovém trhu. To platí pro dnešní vysoce
integrovaný moderní kapitalismus ještě více,
než to platilo ve 20. letech. Pokus Sovětského
svazu o ekonomickou autarkii (soběstačnost)
masivně zvýšil náklady industrializace, ale pro
každý moderní průmyslově rozvinutý dělnický
stát by dnes pokus naprosto se odříznout
od světového trhu skončil katastrofou. Zatřetí
může být po určitou dobu nezbytné dovolit
zahraničním koncesím vykořisťovat práci na
oplátku za podíl ze zisku nebo výroby, než aby
bylo využití zdrojů nedostatečné.
Při přechodu k socialismu musí být využito
také peněz. Za kapitalismu oscilují peněžní
ceny kolem hodnoty zboží, tj. kolem množství
společensky nezbytné práce v nich obsažené.
Ceny vyjadřují tuto hodnotu pouze nepřímo.
V přechodové ekonomice dělnického státu
povede zrušení soukromého vlastnictví
hlavních výrobních prostředků k okamžitým

a důležitým změnám v použití peněz a cen –
avšak jak peníze tak ceny zdaleka nemohou být
„zrušeny“. Naopak musí být jako kapitalismem
odkázané nástroje používány tak dlouho,
dokud bude existovat zbožní výroba a směna
uvnitř dělnických států nebo mezi dělnickými
a kapitalistickými zeměmi. Trhy a peníze jsou
v prvních fázích diktatury proletariátu jedinými
metodami poměřování, a proto zůstávají
základem kalkulace. Na počátku přechodu
k socialismu musí plánování srovnávat své
výsledky s tržními standardy a z toho důvodu
potřebuje spolehlivý peněžní systém. Podle
Trockého bude plánování skutečným testem
„počítání a priori s pomocí všeobecného
ekvivalentu, což je nemyslitelné bez stabilního
peněžního systému.“ Úloha peněz bude
nicméně od počátku změněna.
Tržní ceny za kapitalismu sdělují poměry,
v nichž jsou různá zboží směňována na trhu.
Rozsah informací sdělovaných cenami je velmi
úzký. Soukromí výrobci zboží se nezajímají
o rozsah vnějších (tj. společenských) nákladů
ani o dlouhodobé efekty svých rozhodnutí.
Dělnický stát naproti tomu bude potřebovat
ceny, které vyjádří náklady alternativních druhů
využití společenské práce. Bez takovýchto cen
nelze měřit zvyšování produktivity ani dělat
racionální rozhodnutí mezi alternativními
investičními příležitostmi. Skutečné ceny
nákladů mohou uvážit různé společenské
náklady (např. poškození životního prostředí)
ležící mimo pole zájmu jednotlivé firmy. Jestliže
převládající výrobní náklady v technologicky
rozvinutých kapitalistických zemích musí
poskytovat určité vodítko pro ceny nákladů
v době přechodu, pak pro postkapitalistickou
společnost bude nezbytné vytvořit ceny
nákladů zboží a služeb, které by odrážely
také krátkodobé i dlouhodobé společenské
náklady. Moderní informační technologie již
zjednodušila úkol načrtnutí určitých výhledů
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jako důsledků skutečných cen nákladů na řadu
různých proměnných (např. v čase se měnící
míry investic v různých odvětvích ekonomiky),
které nejsou kapitalistické tržní ceny s to
odrážet.
Takový systém se liší nejen od peněžních
cen vytvořených kapitalismem, ale také od
používání cen za byrokratického plánovaného
hospodářství. Pokusy vytvořit umělé ceny
působící na poptávku (např. pro chleba) musí
být odmítnuty. Nejen že by jasně nereflektovaly
skutečné náklady pro společnost, ale také
by podněcovaly k plýtvání určitými výrobky.
Třebaže bude dělnický stát ve svých počátečních
stádiích vědomě ovlivňovat poptávku po
určitém spotřebním zboží či službách pomocí
zdanění nebo cílených úlev, nic to nemění
na jeho potřebě správně poměřovat skutečný
pracovní čas a náklady potřebné pro výrobu
tohoto zboží a služeb. Samozřejmě i tyto
subvence se později stanou zbytečnými, tak
jak začne převažovat rovnostářská příjmová
struktura.
Během přechodu k socialismu přirozeně
dojde k snížení významu funkce peněz jako
prostředku směny. Nejprve bude řada komodit
společností uznána za nutné prostředky,
které budou rozdělovány lidem jako jejich
právo a placeny ze společenských daní (půjde
například o základní úroveň bydlení, ošacení
a základní potraviny). U těchto komodit
již nebude nutné kupovat je či je prodávat
prostřednictvím peněz. Za kapitalismu
spotřebovává většina lidí za život pouze
několik málo tisíc různých druhů komodit.
Časem se stále více a více těchto výrobků bude
rozdělovat automaticky jako odsouhlasené
společenské právo. S růstem produktivity
práce se ceny takovýchto výrobků (správně
odrážející klesající podíl společenské práce)
budou snižovat až k nule: výrobky budou
„příliš levné na to, aby je šlo měřit“ a budou
přidány na seznam položek bezpeněžní
výměny. S přibližováním ke komunismu –
beztřídní a bezstátní společnosti – vymizí i role
peněz jako nezávislého fyzického vyjádření
rozdílného množství společenské práce a bude
nahrazena čistě účetními schématy, jako jsou
jednotky/hodiny společenské práce.
Vytváření plánovaného hospodářství
nezbytně vyžaduje vědomé přidělování zdrojů
pro dosažení zvolených cílů. Leninův aforismus
„politika je koncentrovaná ekonomika“
bude v případě dělnického státu naprosto
zřejmým. Rozhodování o prioritách plánu
bude prvořadou náplní práce dělnických
rad a bezpochyby i předmětem stranických
konfliktů, neboť potřeby a zájmy různých
sektorů se budou stavět jak proti sobě navzájem,
tak proti dlouhodobým prioritám socialistické
výstavby v národním i mezinárodním měřítku.

Zákony řídící plánování
Společenská výroba musí zajistit růst
produktivity práce díky optimálnímu (což
neznamená nutně maximálnímu) využití
všech výrobních faktorů. Optimální úrovní
výroby se rozumí taková úroveň, která je
kompatibilní s dalšími cíli, jako např. zkrácením
pracovního dne a nárůstem času využitelného
pro vzdělávání a volnočasové aktivity nebo
racionálním využíváním neobnovitelných
surovin a plánovaným znovuvyužitím
obnovitelných zdrojů. Bez postupného nárůstu
volného času by se dělníci nemohli rozvíjet jako

všestranná individua. Vzdělávání a zaobírání
se řadou kulturních aktivit bude nezbytným
předpokladem pro aktivní účast v obrovsky
narostlém procesu rozhodování, který bude
rysem přechodného období. Převzetí kolektivní
kontroly nad vlastním životem v práci, v místní
komunitě a nad rozmanitými hospodářskými
a politickými rozhodnutími bude vyžadovat
čas a studium.
Z toho vyplývá, že společnost si může
přát soustředit se na nárůst produktivity
práce v těch průmyslových odvětvích, která
vyrábějí spotřební zboží, aby mohlo dojít ke
snížení množství společensky nezbytné práce
potřebné pro reprodukci pracovní síly. Cílem
snížení společensky nutné práce již není jako
v kapitalismu maximalizovat délku nadpráce.
Cílem je zvýšení objemu dostupné pracovní
doby.
Jakmile je zavedena délka pracovního
dne a je naplánováno množství uspořeného
využitelného času, stále nám samozřejmě
zůstává otázka rozsahu a struktury hmotné
výroby. Cílem výroby teď již není sama výroba
pro výrobu ani pro maximalizaci zisku. Výroba
musí sloužit konečné spotřebě, potřebám
demokratických sdružení výrobců.
Za kapitalismu jsou jako jediné legitimní
„potřeby“ uznávány ty, které vystupují
prostřednictvím tržní směny a schopnosti za
ně zaplatit (ekonomové to nazývají „efektivní
poptávkou“). Tak je tomu i v případě, kdy jsou
vyváženy potraviny z hladomorem zasažených
oblastí nebo když domy kvůli ceně zůstávají
prázdné, zatímco na ulicích jsou tisíce
bezdomovců. V kontrastu k tomu se rozumná
„potřeba“ ze socialistického hlediska vztahuje
k zajištění zaopatření všech lidí potravinami,
přístřeším, ošacením a přístupem k rekreaci
a vzdělání. Aby se toho mohlo dosáhnout, bude
nezbytný masivní růst úrovně produktivních
sil. V tomto smyslu je výroba řízena zákonem
socialistické akumulace.
Tak jak dojde ke zvýšení spotřební hladiny,
bude nutné zvýšit i míru akumulace (zejména
díky moderním průmyslovým investicím). Toho
lze dosáhnout různými prostředky.
Zaprvé se pomocí reorganizace mezinárodní
a národní dělby práce zvýší rozsah ekonomik
a jejich efektivita – v tom budou zahrnuty zisky
z odstranění nákladných obchodních bariér
a z racionálního rozptýlení technologických
inovací v celém průmyslu, čemuž již nebude
bránit soukromé vlastnictví. Zadruhé dojde
k drastickému poklesu neproduktivních výdajů
(zbraně, specificky kapitalistická byrokracie,
marketingové náklady většiny spotřebního
zboží, plýtvající a společensky škodlivé
„luxusní“ výdaje), což umožní přesměrování
společenské práce k jejímu produktivnímu
využití. Zatřetí se vyvlastněním soukromého
vlastnictví výrobních prostředků umožní
plná zaměstnanost a plné využití jiných
zdrojů, a tím také velký nárůst zboží a služeb.
Začtvrté lze očekávat, že významného nárůstu
produktivity práce bude dosaženo odstraněním
utlačovatelského charakteru námezdní práce.
S kolektivní prací bude umožněn nový rozsah
iniciativy a vynalézavosti. A konečně zapáté
dojde k zvýšení výroby v mnoha zemích po
naplnění revolučního programu pozemkových
reforem.
Výroba se musí rozšiřovat takovým
způsobem, aby se zajistilo, že různé typy
výrobků a služeb jsou vyráběny v nezbytných

proporcích (což se týká i poměru mezi
výrobními prostředky a spotřebním zbožím),
aby byla dosažena rovnováha mezi různými
výrobními odvětvími a mezi výrobou
a spotřebou. V tom musí být zahrnuta
rozhodnutí o vzorku konečné poptávky
spotřebitelů a stejně tak o míře a struktuře
investic. Vzorek konečné poptávky bude
rozhodovat o poměru výrobního (investičního)
a spotřebního zboží a rozhodnutí o investicích
v sobě zahrne úroveň běžné spotřeby, která
bude dobrovolně odložena za účelem zajištění
spotřeby v budoucnosti. Součástí těchto úvah
bude nezbytně i plánovaná nadprodukce, která
poslouží k uspokojení nečekané poptávky,
která nebude předvídaná v době počáteční
tvorby plánu. Při tomto rozhodování bude
třeba uvážit objektivní ekonomická kritéria.
Přechodná ekonomika by měla mít za cíl
navyšování svého investičního programu
do výrobních prostředků až do bodu, kdy již
nelze dosáhnout dalšího nárůstu produktivity
a kdy by celková čistá produkce musela být
použita pro běžnou spotřebu. Míra investic
závisí na podmínkách v době provádění
přechodu. Je jasné, že přítomnost nemůže být
obětována budoucnosti úplným vytlačením
běžné spotřeby a použitím všech zdrojů na
investiční činnost. Může být nezbytné obětovat
krátkodobě produkci, aby vzrostla životní
úroveň, třebaže by to bylo za cenu nižšího
růstu míry investic ve vzdálenější budoucnosti.
Na druhou stranu musí být učiněn kompromis
mezi tímto přáním a investičními potřebami
tam, kde země trpí nízkou úrovní industrializace,
neboť pro vytvoření centralizovaného plánu
pro celé hospodářství je minimální úroveň
industrializace prostě nezbytná.
Federace několika dělnických států
a tím spíše světová federace sovětských
socialistických republik by se měla zabývat
rychlým vyrovnáním stupně industrializace
těchto států mezi sebou. To si do určité míry
vyžádá přesun zdrojů do zemí „Třetího světa“,
jako určitou kompenzaci za situaci, k níž došlo
v podmínkách imperialismu. To neznamená,
že během této doby poklesne životní úroveň
ve vyspělejších zemích. Její růst bude pouze
pomalejší, než by bylo v případě, kdyby
k tomuto opatření mezinárodní kooperace
nedošlo. Tempo průmyslového rozvoje
v bývalých koloniích a polokoloniích nesmí být
naopak tak vysoké, aby mu populace nemohla
přizpůsobit svou kulturu bez rozkladné
nestability.
Nalezení nezbytné rovnováhy mezi všemi
těmito soupeřícími poptávkami po zdrojích
bude zásadním úkolem revoluční politiky
v rámci dělnické demokracie.

Kalkulace podle pracovní
doby
Zisky z racionální reorganizace výroby
a spotřeby jsou jen těmi prvními, kterých
bude dosaženo. Jak bude přechod postupovat
směrem k socialismu, produktivita se musí
systematicky zvyšovat a výroba musí být
efektivnější. V této věci musí marxisté jasně
odpovědět na námitku, kterou vyslovili již
nejranější kritikové socialismu.
Marxisté mají za to, že cíl snížení délky
pracovního dne a nárůstu pracovního času
k volnému využití je dostatečným motivem
pro snahu o nárůst efektivity. Různí kritici
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však trvají na tom, že zrušením tržní regulace
nebude mít socialismus žádnou účinnou
metodu jak měřit hospodářský růst. Rakouská
škola (von Mises, Hayek) tvrdí, že socialismus
postrádající systém tržně odvozených cen,
nebude mít žádný nástroj pro racionální
počítání, kterak rozdělovat výrobní zdroje
pro různé způsoby využití. U kterýchkoliv
dvou metod výroby nebude možné říci, která
z nich je „ekonomičtější“, neboť nebude
možné žádné srovnání jejich nákladů a jejich
hodnototvorností.
Je pravda, že chceme-li srovnávat efektivnost
alternativních použití zdrojů, musíme redukovat
kvalitativně různé výrobky na kvantitativní
údaje. Je nicméně chybou domnívat se, že
takový přepočet lze učinit pouze přes tržní
ceny. Pravdou je, že informace o vývoji cen
meziproduktů i konečného zboží jsou jedinou
cestou pro rozhodování o přidělování zdrojů
v atomizované a individuálně konkurenční
ekonomice. Podniky jsou nuceny odpovídat
na tyto vnější podmínky. Nicméně jak jsme už
viděli výše, tržní ceny vyjadřují pouze velmi
úzké spektrum skutečných nákladů, a proto
rozhodování na jejich základě nemusí být
v žádném případě tím nejlepším možným.
Při přechodu k socialismu bude redukce
kvalitativně odlišného zboží na společný
kvantitativní standard učiněna cestou počítání
pracovní doby zpředmětněné v různých
výrobcích a službách.
Všichni oponenti marxismu (včetně
tržních socialistů) tvrdí, že to není možné.
Von Mises, Tugan Baranovsky a BohmBawerk odmítli pracovní teorii hodnoty jako
celek, a proto odmítli i myšlenku počítání
podle zpředmětněné práce. Dokonce
i Karel Kautský věřil, že v praxi není počítání
množství společensky nezbytné pracovní
doby v daném zboží možné. Naproti tomu
Marx tvrdil, že za socialismu „bude pracovní
doba… hrát dvojí roli. Její rozvržení v souladu
s konečným plánem zajistí správné proporce
mezi rozdílnými funkcemi práce a rozdílnými
potřebami sdružení. Na druhou stranu bude
pracovní doba rovněž sloužit jako měřítko částí
vzatých každým jednotlivcem ze společné
práce a podíl jednotlivce na části celkového
produktu určeného k individuální spotřebě.“
Pracovní doba obstarává společnou základnu
pro počítání nákladů na přidělení společenské
práce do rozdílných oblastí výroby, stejně jako
určuje rozdělování spotřebních prostředků
členům společnosti.
Pokud jde o přidělování zdrojů společenské
výrobě, je nezbytné si určit, jaký typ pracovní
doby tu máme na mysli. Za kapitalismu
existuje odlišení mezi konkrétní a abstraktní
prací. Směnný akt sám o sobě redukuje za
kapitalismu veškerou konkrétní práci na
tolik abstraktní hodnotu lidské práce. Tato
hodnota se naopak muže projevit pouze ve
formě směnného poměru (směnné hodnoty)
mezi definovaným množstvím jednoho zboží
a definovaným množstvím zboží jiného. Peníze
jsou nezávislou představitelkou této směnné
hodnoty. Za kapitalismu se jako důsledek
neustálých zkušeností z probíhajících tržních
směn a konkurence vytváří jasná představa,
kolik práce průměrné intenzity (společensky
nutné práce) je obsaženo v daném typu zboží.
Při přechodu k socialismu pak zrušení zbožní
výroby eliminuje „slepé“, zpětné počítání této
společensky nutné práce a její počítání je nyní

vědomým aktem společnosti.
Co se bude počítat jako průměrně intenzivní
jednotka pracovní doby bude rozhodnuto
dělnickou demokracií a bude to hlídáno
a přezkušováno dělnickými výbory. Diskuse
o takovýchto standardech bude samozřejmě
brát v úvahu kapitalistická srovnání, ale nebude
je otrocky kopírovat. Vědecky vytvořené
standardy pracovní intenzity by měly
zahrnovat fyzickou i psychologickou složku při
zhodnocení stresu a pracovního vypětí. Pokud
určitý typ práce vede k zvláště vysoké úrovni
pracovního vypětí a vyčerpání, nemůže být
na tuto práci automaticky pohlíženo jako na
více hodnototvornou. Taková konkrétní práce
se musí převést na práci průměrné intenzity
zkompenzováním pomocí nutné doby na
odpočinek, která se stane součástí vypočítané
pracovní doby. Kalkulace, kolik pracovní
doby je reprezentováno v určitém výrobku,
bude úkolem samotné pracovní síly. K tomu
bude třeba, aby dělníci jednoduše sečetli
hodiny, které jejich brigáda nebo tým tráví
v práci a přidali k nim sumu, kterou obdrží ve
formě surovin a vstupních výrobků. K tomu
přidají souhrnnou hodnotu za opotřebení
strojů, energii, vodu atd. a srovnají konečný
součet s obdobnými hodnotami u všech
závodů vyrábějících stejné zboží. Průměrné
množství nutné pracovní doby reprezentuje
společenskou hodnotu práce, která se v obou
směrech může lišit od hodnoty individuálně
vynakládané práce.
Během přechodného období pak vzdělávání,
kvalifikační kursy a příprava pracovníků,
rotace zaměstnání a všeobecný rozvoj
kulturní úrovně pracovních sil budou vytvářet
tendenci ke souměřitelnosti pracovní doby ve
všech výrobních odvětvích. To je důležitým
podkladem pro plánovací odborníky.
Opravňující „Osvědčení o provedené práci“
bude odvozeno z individuálního množství
vynaložených hodin, ale ekonomické kalkulace
musí být založeny na údajích o společenské
hodnotě práce. Takové výpočty, protože půjde
o výpočty vyjádřené v jednotkách pracovní
doby, budou velmi srozumitelné všem
dělníkům, stejně jako pak i rozhodnutí na
nich založená. Tento systém připraví základnu
pro počítání nákladů a přidělování zdrojů pro
různá alternativní využití.
„Cena“ zboží a služeb bude měřena
v jednotkách pracovní doby. Výrobní
prostředky a spotřební zboží budou oceňovány
podle nákladů na jejich výrobu (suroviny, mrtvá
práce přenesená ze stroje) a odsouhlasené
ceny pracovní síly (opět měřené v jednotkách
pracovní doby nutné k zhotovení výrobků
reprodukujících pracovní sílu na přijatelné
úrovni). Množství doby nadpráce (nebo její
mez) přidané k ceně nákladů bude společností
stanoveno podle odsouhlasené míry investic.
Jakmile je samotnými přímými výrobci
navržen seznam priorit vyplývající z kolektivní
debaty, je zapotřebí vypočítat skutečnou
výnosnost zdrojů při jejich různém použití.
Nejprve je nutné objevit „náklady“ zdrojů a pak
nalézt jejich relativní výnosnost. Plánovací
orgány by potřebovaly vědět kolik hodin
práce (uložených ve strojích a samotné práci)
budou potřebovat k výrobě určitého množství
metrů látky navíc ve srovnání s tím, kolik
lze ze stejného přiděleného množství práce
vyrobit navíc automobilů. Tak bude možné
dojít k představě, která z nabízených alternativ

povede k největší čisté výnosnosti.
Navíc budou provedena srovnání se stavem
v bezprostřední minulostí. Tato detailní
srovnání mohou být v závislosti na technické
úrovni informačního systému učiněna od
národní makroekonomické úrovně až po
úroveň podniků (a dokonce i po úroveň
jednotlivých oddělení těchto podniků).
„Monetární“ nebo „cenové“ vyjádření těchto
relativních výnosností je zcela druhořadé
a jediné, co je třeba brát v potaz je, že budou
stabilně a důsledně používána na všechny
části ekonomiky.

Rozdělování výrobků
Vypracování zásad, kterými se bude řídit
rozdělování společenského produktu mezi
dělníky, bude záležitost samotné společnosti
přímých výrobců. Jak již bylo dříve zmíněno,
Marx a Engels se domnívali, že v zásadě
by dělník obdržel „pracovní potvrzení“
odpovídající vykonané práci bez části určené
pro pojištění, investice a další odsouhlasené
srážky. Marx přijal tento princip, neboť chápal,
že nelze ihned učinit skok do společnosti bez
všeobecného nedostatku, a je tedy třeba
nějak regulovat přístup k omezeným zdrojům.
Avšak již tehdy si byl také vědom, že heslo
„každý podle svých schopností“ bylo přijato
„jen pro srovnání se zbožní výrobou“, a že
konkrétní metoda a normy pro rozdělování
spotřebního zboží budou záviset na stupni
rozvoje společenských výrobních sil.
Čím více rozvinutá ekonomika bude na
počátku přechodu k socialismu, tím více
bude od počátku kladen důraz na potřeby
nejširšího obyvatelstva. Je pravděpodobné,
že v průmyslově vyspělých imperialistických
demokraciích bude přechod k socialismu
začínat již na relativně vysoké úrovni
garantovaného přístupu k spotřebnímu zboží
– bez zřetele ke schopnostem jednotlivců.
Ačkoliv ale bude možné tento přístup ihned
aplikovat u některých výrobků, které mohou
být jednoduše vydávány státem, neboť
produktivita při jejich výrobě je již tak vysoká,
že volná distribuce nezvýší poptávku nad
úroveň dosažitelné výroby, nelze očekávat, že
by se tento přístup mohl v dohledné době týkat
většiny produkce. Uvažujeme-li o socialismu
ve světovém měřítku, pak poptávka (rozuměno
potřeba, nikoliv schopnost platit) bude tak
obrovská, že po celá desetiletí bude tento
princip mimo možnosti výroby, a to i za
předpokladu zrychleného růstu produktivity
práce během většiny fází trvání dělnického
státu.
Ze skutečnosti, že „pracovní potvrzení“
bude vypočítáno podle množství jednotlivcem
vykonané práce, vyplývá, že v přechodném
období bude existovat stupeň společenské
nerovnosti. Tato nerovnost bude odrážet,
kromě jiného, i potřebu zajišťovat společenskou
pobídku k provádění společensky méně
přijatelných úkolů, normálních prací mimo
standardní pracovní dobu nebo práce
v odlehlém prostředí či nevlídných pracovních
podmínkách. V jiných případech budou dělníci
dávat přednost směňování zvýšeného volného
času za pracovní potvrzení. Této nerovnosti
musí být vytvořeny jasně definované mantinely
a tam, kde je to možné, musí být pro dosažení
stejných výsledků jinými prostředky nalezena
další opatření. Tak například může pravidelná
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rotace zaměstnání založená na celoživotním
získávání vícera dovedností umožnit, aby
všichni dělníci přijali střídavě zodpovědnost za
určité úkoly jako společenskou povinnost, a tím
eliminovali potřebu stálé menšiny dělníků, jež
by bylo třeba přimět tyto úkoly udělat.
Marxisté jasně odmítají ideu, že dělníci by měli
obdržet prémie podle zvyšování produktivity
registrované v jejich podniku, což je návrh
předkládaný „tržními socialisty“ jako je Alec
Nove. V prvé řadě je třeba říci, že různé úrovně
produktivity práce v oddělených podnicích
nemohou být obecně základem pro různou
odměnu, jelikož obecně půjde o výsledek
makroekonomických investičních rozhodnutí
učiněných společností jako celkem. Výhody
plynoucí ze zvýšené produktivity nemohou
připadnout jednotlivým dělníkům v továrně ale
jen společnosti jako celku ve formě nižších cen
a vyšší kvality a rozmanitosti výrobků. Každý
dělník tak bude mít stejný zájem, kolektivní
zájem, v zajišťování maximální efektivity
výroby k dosažení co největšího poklesu
cen. Dělníci jako spotřebitelé budou přímo
profitovat z úspěchů dělníků jako výrobců.

Problém kvalifikované
práce
Všechny formy konkrétní lidské práce – ať
už kvalifikované nebo ne – jsou vzájemně
kvalitativně odlišné a nelze je měřit společným
standardem jakožto konkrétní práci. To je též
důvod, proč je za kapitalismu veškerá konkrétní
práce, včetně kvalifikované, redukována
v procesu směny na lidskou práci abstraktní.
Marx považoval kvalifikovanou nebo „složitou“
práci pouze za násobek práce nekvalifikované
(jednoduché). Znamená to, že tato práce má
být v socialismu mzdově lépe ohodnocena
nebo že vytváří více hodnoty než práce
nekvalifikovaná?
Za kapitalismu, kde platí náklady na vyučení
a reprodukci kvalifikované práce soukromá
osoba, jsou za vykonávání kvalifikované práce
vyšší mzdy. Během přechodu k socialismu
dochází k snižování tohoto rozdílu. Jak
napsal Engels: „v socialisticky organisované
společnosti jsou náklady [na kvalifikaci]
placeny celou společností a jí také proto náleží
ovoce, vyšší „hodnoty“, vytvářené složitou
prací“. Odměna za kvalifikovanou práci tedy
musí být stejná jako za všechnu ostatní: řídícím
principem musí být rovnostářství.
Neopodstatněnou
je
námitka,
že
kvalifikovaná práce snad znamená větší
fyzickou nebo mentální námahu než práce
nekvalifikovaná, stejně jako námitka, že
v průběhu času prý kvalifikovaná práce
vytváří více hodnoty. V druhém případě by šlo
o záměnu mezi směnnou hodnotou pracovní
síly a její hodnotou užitnou. „Směnná hodnota“
pracovní síly může být větší kvůli vyšším
nákladům na reprodukci, ale z toho nevyplývá
žádná tajemná vyšší síla tvořící více hodnoty.
Vyšší reprodukční hodnota nicméně musí být
při plánování a účetnictví v době přechodu
brána v potaz. Vezměme si projekt, který si
vyžaduje 100 dělníků na 10 dní, z nichž 10
dělníků musí ovládnout speciální kurs a tento
kurs zahrnuje celkem 200 pracovních dnů.
V tomto případě musí společnost započítat
těchto 200 dní, a projekt tak zahrne 1200 dní
a ne jen 1000. Takže ačkoliv kvalifikovaná práce
nevytváří více hodnoty než nekvalifikovaná, ve

výše uvedeném smyslu ztělesňuje podobně
jako konstantní kapitál za kapitalismu určitý
podíl nahromaděné práce, která se přenáší do
hodnoty konečného produktu.

Informační otázka
Problém, jak se změny ve spotřebitelské
poptávce budou chovat jako součást jakéhokoliv
socialistického systému rozdělování, sváděl
buržoazní ekonomy (zejména Hayeka)
k výpadům, že žádná socialistická plánovací
agentura nikdy nemůže získat nezbytný
komplexní obrázek z veškerých roztroušených
znalostí spotřebitelských potřeb tak, aby mohla
dospět k tvůrčím řešením měnících se přání.
První, čím musíme odpovědět, je, že
v ranných stádiích přechodného období,
kde jsou nezbytné „umělé ceny“, mohou
být tyto ceny jednoduše použity k odrážení
určitých fluktuací ve spotřebitelské poptávce.
V přechodném období budou změny ve
účtování řízeny: a) pohybem cen, které mohou
vyrovnat krátkodobou nerovnováhu mezi
stavem nabídky a poptávkou a b) změnami
vlastních výrobních plánů. Zákon hodnoty
nebude hrát v těchto změnách žádnou roli,
neboť vyšší ceny se nebudou smět moci
přeměnit na mimořádné zisky a tím regulovat
výrobní proces.
Zadruhé se v pozdější fázi přechodu, kdy
socialismus přistoupí – a budou využívány
elektronické „pracovní doklady“ – k regulování
přístupu k zbylému zboží, jež stále ještě nebude
dostupné „v nadbytku“, budou elektronické
informace o kontrolách zásob téměř vždy
stačit k napravení hrozících nedostatků
dostatečnou dobu předtím, než by se tyto
nedostatky projevily při prodeji. „Cenových
fluktuací“ již k regulaci nabídky a poptávky již
nebude zapotřebí.
Pokud jde o obecný „informační problém“,
jak jej postavil Hayek a další, je založen na
víře, že stalinistické byrokratické plánování je
jediný možný model plánované ekonomiky.
My ale říkáme, že žádný zdravý dělnický stát
by nevytvořil systém plánování v tak hypercentralistické podobě. Supercentralismus
a
zbytnělost
plánovacího
systému
v degenerovaných dělnických státech
odrážely potřeby parazitické byrokracie,
především imperativ vyloučit dělnickou
třídu z rozhodování, a nevyplývaly tudíž
z žádného „principu“ plánování jako takového.
Proletářské plánování bude naopak zároveň
jak centralizované tak decentralizované. Jak
toho dosáhnout? Organizačním principem
demokratického centralismu.
Proletářské
plánování
předpokládá
rozhodování na různých úrovních. Každé
rozhodnutí musí být učiněno na úrovni, která
je schopna jej provést nejlépe a která je
zároveň tímto rozhodnutím sama ovlivněna:
jinými slovy, každé rozhodnutí musí být
učiněno jen tak vysoko, jak je nutné, a tak
dole, jak jen je možné. Tento princip odráží
a vztahuje se k systému sovětů a rad
v továrnách či na pracovištích. Je-li možné
rozhodnout o změnách ve skladbě výrobků
továrny na lokální (závodní) úrovni, aniž by
došlo k narušení celkového modelu, pak se
tak musí učinit právě na této úrovni za použití
dostupných místních znalostí. Na druhou
stranu, pokud vývoj technologických nebo
ekologických charakteristik vyžaduje určité

přizpůsobení a změny výrobních plánů řady
továren, musí být nutně nejefektivnější úroveň
rozhodování výše – na úrovni regionální,
národní či mezinárodní. V zásadě neexistuje
žádný problém s přiřazením rozhodování na
určitou úroveň, pokud neexistuje byrokracie
snažící se o monopolizaci (centralizaci)
moci ve svých rukou a pokud neexistuje
žádná rodící se buržoazie, která by chtěla
decentralizovat ekonomická rozhodnutí do
rukou soukromých.

Zlepšit to nejlepší
z kapitalismu
Jedním z nejlepších argumentů pro
plánování v přechodném období je zkušenost
kapitalismu 20. století. Je velmi dobře známo, že
monopoly se ze svých ekonomických propočtů
snaží odstranit tolik nejistoty, jak jen je možné.
Investiční rozhodnutí a plány ziskovosti
jsou zranitelné kvůli vrozené anarchii trhu
a konkurenčnímu boji. Zabráním maximálně
možného podílu na trhu nebo zásob surovin
a soubojem v „organizování cen“ se svými
předpokládanými konkurenty se monopolní
firmy snaží vpravit do svých rozhodování tolik
určitosti a plánování, kolik jen lze.
Je důležité, že jako svůj výchozí bod bereme
tuto zkušenost – reálné tendence uvnitř
kapitalistického výrobního způsobu samého,
vývoj, který dokazuje jak možnost plánování
v ještě širším měřítku, tak i potřebu rozbití
soukromého vlastnictví výrobních prostředků,
aby se tyto vnitřní možnosti plánování
uskutečnily. Růst podnikového plánování není
pouze pokusem zajistit si prodej na trhu a tedy
i realizovat zisky. Přeměňuje se i sám pracovní
proces. Jeden z příkladů této skutečnosti lze vidět
na tzv. „revoluci kvality“, která umožnila a sama
vzápětí doprovázela tzv. „lean production“
(manažerská technika usilující o redukci plýtvání
nadvýrobou, časem, skladováním, zmetky
atd.). Úspěch Japonců s touto technologií v 70.
letech a zostřená konkurence na světovém trhu
v letech 80. donutila všechny výrobce k přijmutí
těchto nových technik. „Revoluce kvality“ je
postavena na umožnění větší kontroly dělníka
nad výrobním procesem.
Dříve byla hlavní formou výroby, a to již od
20. let, montážní linka. Tato technika výroby
redukuje dělníky na jednoduché montážní
stroje, jejichž aktivita je řízena pásem, který jim
přináší práci. Ačkoliv tato technika dramaticky
vyhnala produktivitu práce vzhůru, stalo se
tak na základě nízké kvality výroby. Oddělení
kvality musely pak zařizovat opravu defektů
vytvořených touto mysl otupující a tělo ničící
výrobní metodou. S masovou pásovou výrobou
byli dělníci redukováni na automaty nemající
žádné slovo ve výrobním procesu a ponechané
samotné tempu montážní linky. „Revoluce
kvality“ usilovala o odstranění části odcizení
montážní linky. Dělníci jsou teď organizováni do
pracovních týmů provádějících širší spektrum
úkolů. Především jsou dnes odpovědni za kvalitu
a to mělo znamenat více konsultací a moc
kontrolovat bezprostřední pracovní proces. Ale
dát dělníkům větší kontrolu nad pracovním
procesem vyžaduje také jejich větší loajalitu
k „jejich“ společnosti, jinak to může být hrozbou
kapitalismu samého. Vyžaduje to třídní harmonii
ve výrobě. Čelem třídnímu boji povzbuzenému
krizí se tato organizace rozpadne. Výroba
kvality se za kapitalismu dostává do rozporu
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s konkurenčním a anarchickým charakterem
kapitalismu samého.
Nicméně zkušenost z těchto výrobních
systémů spojená s vítězným bojem za
dělnickou kontrolu a revolucí bude pro nový
dělnický stát mocným přínosem. Revoluce
kvality rovněž odstraňuje rozdíl mezi mentální
a fyzickou prací. V minulosti byly výrobky
plánovány jen s velmi malým ohledem na
výrobní proces. Design byl později pozměněn
výrobními inženýry při uvedení do činnosti.
S „revolucí kvality“ jsou dělníci konsultováni již
v plánovacím stádiu. Výrobky jsou navrhovány
tak, aby byly bezchybné, a to lze jen při
spolupráci lidí pracujících v designu, vývoji
a výrobě ve společném týmu. Výsledkem je,
že se nejenom zkrátí vývojový cyklus hlavních
výrobků o polovinu, ale tyto výrobky jsou i lépe
navrženy a více dělníků se do výroby těší.
Ve své nejpokročilejší formě pak tato
integrace na sebe bere podobu souběžného
inženýrství, což ukazuje, že kapitalismus je
nucen minimalizovat rozpory způsobené
společenskou dělbou práce. V modelu
souběžného inženýrství probíhá plánování
a výroba současně. S tím, jak pokročuje
design, se ve vzájemných zpětných vazbách
rozvijí i metoda výroby. To vyžaduje integraci
návrhářství, materiálních věd a výrobních
technologií. A také ještě užší spolupráci mezi
návrhářským centrem, dodavateli a pomocnými
službami. Touha po „produkci kvality“ zahrnuje
zvýšené zespolečenštění pracovního procesu
uvnitř továrny či firmy, a má stejně jako „lean
production“ tendenci k zespolečenštění výroby
mezi továrnami, jejich dodavateli a všemi
odběrateli, kteří ji podporují. Výrobci ale vyžadují
nejen zásoby bez defektů, ale i minimum zásob
ve skladu – technologii just-in-time. Nejlepší
továrny v Japonsku operují s cenami za úkoly
trvající pouhé dvě hodiny.
Socialismus lidi osvobodí od velkého
procenta „nízké“ práce. K dosažení takové
úrovně efektivity musí zásobovatelé přejít do
počítače výrobce, aby stanovili plynulost výroby
a tedy i požadavky na své úkoly. Dalším cílem
kapitalistického výrobního procesu je počítačově
integrovaná výroba (CIM) – automatizovaná
úroveň obchodu s funkcemi jako je nákup zboží,
kontrola zásob a maloobchodní prodej – vše
elektronicky propojené s výrobou. V Británii se
již objevili a rozbíhají pilotní projekty zákazníků
doma spojených internetem s velkoobchody,
které jsou zas spojeny s dodavateli. Reálným
problémem je spletitost těchto mechanismů,
která vyplývá z anarchie trhu – soutěživosti
v realizaci zisků, z toho nutné existence
obchodních tajemství atd. Pokud by byly
obchody předvídatelné a plánované předem,
byla by CIM dosti praktická. Její plné uskutečnění
ale vyžaduje konec obchodního cyklu – což je
v kapitalismu nemožné.
Navzdory skutečnosti, že společnosti vydávají
miliony ve snaze zjistit potřeby spotřebitelů
a zvýšit použitelnost svých výrobků, skutečný
problém není v tom zjistit, co spotřebitelé chtějí,
ale co si mohou dovolit koupit. A je to právě
tento prvek, který je nejvíc nepředvídatelný
a možnost jeho předvídání leží za působením
obchodního cyklu. Každopádně, čím více se
rozvíjejí výše uvedené změny v pracovním
procesu, tím více si jejich účinnost a další rozvoj
žádá překonání rozporů mezi společenskou
výrobou a soukromou spotřebou.

Struktury plánování
Námitky vůči plánování vycházejí z různých
směrů: někteří tvrdí, že bez konkurence nejsou
možné inovace a efektivita. Jiní zase tvrdí, že
bez trhu je nemožné kriticky ověřovat nezbytné
informace o spotřebitelských preferencích,
jelikož centralizace nezbytně vlastní státnímu
vlastnictví a řízení odstrašuje fungující tok
informací a vytváří separovanou vrstvu
funkcionářů se zvláštními zájmy, což rozvrací
fungování jakéhokoliv plánu. Tato tvrzení
jsou založena na nepochopení podstaty státu
v přechodném období.
Tento stát je polostátem. Polostát si
podrží určité rysy společné všem státům:
centralizovanou vojenskou moc na obranu
revoluce před vnitřními nepřáteli a vnějšími
hrozbami. Do té doby, dokud potrvá nouze
a nerovnost, bude muset existovat určitá
struktura regulující oblast rozdělování. Avšak
tento stát již není „mimo kontrolu“ mas, zbraní
vykořisťujících tříd, vyrůstající nad lidem a proti
němu. Je teď již státem, který je zakořeněn
v „občanské společnosti“ a nestojí proti ní.
Tak například samotní státní funkcionáři
již nejsou stálou kastou úředníků, ale jsou
jednotlivci, kteří byli krom jiných úkolů zaučeni
i v řízení státu a jsou předmětem rotace míst.
Navíc jsou odpovědní a odvolatelní celou
populací, která působí jako pojistka proti vzniku
jakýchkoliv zvláštních zájmů, jež by se střetávaly
se zájmy mas spotřebitelů a výrobců. V krátkosti,
proces politického a hospodářského ujednání
mezi společností a státem a mezi politikou
a ekonomikou je pohyblivý. Dokonce ani tržní
socialisté si nemohou vymyslet stát, který by byl
tak „demokratický“ jako bude tento polostát.
Všichni tržní socialisté obhajují parlamentní
demokracii a sféru „politiky“, která je oddělená
od ekonomického řízení. Jsou to tedy oni,
kdo tak obhajují i potřebu byrokracie jako
zprostředkovatele mezi státem a „občanskou
společností“.
Struktury plánovacího aparátu pracují na
principu volitelské zastupitelské demokracie.
Členové výborů dělnického řízení z jednotlivých
pracovišť společně se zástupci svazů spotřebitelů
se budou scházet na všech úrovních od místní
po národní. Národní plánovací komise jsou
zodpovědné za plánování širokých parametrů

agregovaných investic a spotřeby včetně zadání
výroby v jednom z řady oborů ekonomiky
(dopravy, výroby, služeb). Tyto široké parametry
pak projdou diskusí a oddělením jednotlivých
nižších agregátů na úrovni oborů i na úrovni
regionů/lokalit. Řídící výbory továren, farem
a úřadů pak budou diskutovat konkrétní důsledky
vyplývající pro ně z širších plánovacích ukazatelů.
Na oblastní a místní úrovni budou organizace
plánovat cíle pro určitá průmyslová odvětví, a to
včetně návrhů na výrobní skladbu pro konečné
spotřebitele. Tato diskuse pak bude systémovou
zpětnou vazbou s důsledky na návrhy plánů
úkolů ve výrobě polotovarů a surovin.
Plán musí být maximálně decentralizovaný
– závazná rozhodnutí se musí dělat na tak
nízké úrovni, jak jen je možné. Tak například
určité množství připraveného zpracovaného
dřeva může mít pro spotřebitele mnohostranné
použití. Dřevozpracující závod, který dřevo
obdrží, má strojové vybavení na vytvoření
řady konečných výrobků. O konečné formě
výrobků reprezentujících množství společenské
práce musí být v maximální míře rozhodnuto
konečným spotřebitelem. Konečné rozhodnutí
ale samozřejmě bude mít zase důsledky pro
stav zdrojů, tj. odrazí se v předchozích fázích
plánovacího procesu.
Požadavky na dopravu, skladování a balení
se mohou lišit podle konečné volby použití
produktu a musí být projednány s relevantními
dodavateli již před učiněním konečného
rozhodnutí. Důvodem pro decentralizaci je, že
centrum není vševědoucí a nezbytné informace
pro učinění rozhodnutí o přidělování zdrojů ani
nemohou být centru v principu známy, což je
dáno povahou informace nebo rychlostí s níž
je třeba jednat. Dokonce i ty nejlepší plány se
provádějí s tak volným tokem informací, jak je
jen možné – svobodné od zájmů byrokracie
o sebe samu a s nejlepšími počítači světa,
zůstávají stále hrubými odhady a dočasnými
hypotézami, které vyžadují neustálé úpravy
a kontrolu. V konečném důsledku je přechodná
ekonomika řízena poptávkou: akumulace je
vedena demokratickými přáními samotných
pracujících jako spotřebitelů svých vlastních
výrobků. Spotřebitel musí být soudcem nad
výsledky plánu.
Existuje mnoho cest, jak může být plán,
Trockého slovy, „ověřován a korigován“. Některé
výrobky bude možné celkově nebo částečně
upravit při malé technické obtížnosti a v krátkém
čase pomocí zpětné kontroly kvality třeba
i ze dne na den: technologie CIM a kontroly
zásob mohou být použity k uzpůsobení výroby
podle aktuální poptávky, i když to nemusí být
v souladu s původními předpoklady plánu.
Ale své místo tu bude mít i trh (směna
spotřebního zboží za mzdu), a to ze dvou
důvodů. Zaprvé proto, že spotřebitel dělá
řadu rozhodnutí na denní bázi (např. většina
potravin) a tato volba z řady možných alternativ
musí zůstat zachována. Tuto volbu ale bude
možné plánovat jen v širším časovém rozmezí
(což bude založeno na průzkumech trhu
a sledování minulých trendů) při předjímání
některých spotřebitelských přání. Pracující má
v zásadě právo měnit denně některá svá přání.
Navíc je kvůli časové mezeře mezi vytvořením
plánu a samotnou výrobou pravděpodobné,
že spotřebitelské preference se během této
doby mohou změnit i v případě určitých
trvalejších potřeb/výrobků. Druhým důvodem
pak je, že kontroly zásob a technologie just-
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in-time pro určité výrobky nemohou změnit
výrobu v odvětvích vyžadujících cokoliv, ale
dlouho- nebo střednědobě. Je-li dáno, že plán
předurčuje agregátní poptávku a rozvrh výroby,
může dojít pouze k přesunům v poptávkové
struktuře.
Ceny budou muset stoupat nebo klesat nad či
pod cenu nákladů, aby se trh vyčistil. Výsledky
tohoto procesu pak mohou být brány v potaz při
koncipování změněných plánovacích směrnic.
Tyto tržní ceny musí být tržními účtovacími
cenami: nesmí, jak chtějí tržní socialisté, vést
k automatickému zvyšování výroby založenému
na zvyšování ziskovosti pro továrnu zvyšující
výrobu. Pokud by se to umožnilo, vedlo by to po
linii přidělování zdrojů k závažným poruchovým
efektům na celé plánovací směrnice. Spíše se
v dalším kole plánování musí společně brát
zřetel jak na užitné hodnoty tak na společenskou
práci.

Vítězství socialismu
Vítězství socialismu, nižšího stádia
komunismu, nelze dosáhnout v jedné zemi.
Buď se ho dosáhne ve světovém měřítku nebo
nebude vůbec. Vítězství socialismu předpokládá,
že dříve načrtnutými metodami bude dosaženo
uspokojení odsouhlasené základní úrovně
ekonomických a kulturních potřeb světové
populace. V komunismu ustoupí politická
ekonomie společnému spravování věcí. Nebude
již třeba zvláštní oblasti „politiky“ – demokracie
sama dospěje ke svému konci. Užitné hodnoty
budou vyráběny v takovém nadbytku a s
použitím tak malého množství práce, že to
umožní osvobození lidí a rozvoj jejich osobností
v jiných formách tvůrčího snažení.
Na levici se stalo běžné vysmívat se
marxistickému konceptu hojnosti ohledně
hmotné produkce za komunismu. Staré
tvrzení, že lidské touhy a přání jsou v principu
neomezené, a proto nikdy nemohou být plně
uspokojeny, je používáno jako argument
proti myšlence komunistické hojnosti. Tento
argument chybně předpokládá, že socialistická
společnost jednoduše zvěční kapitalistické
modely spotřeby. Avšak produktivita práce bude
zaprvé růst na tak vysokou úroveň, až uspokojí
základní potřeby celé světové populace a opatří
dostatečné rezervy k zajištění rozumné míry
neesenciálních potřeb pro každého jednotlivce,
což umožní prohloubení lidských vztahů,
objevení se nových forem kulturního vyjádření
a rozvoj lidské osobnosti obecně bude mít ve
společnosti větší váhu.
Zadruhé, dlouhodobé změny ve společenské
struktuře povedou k vytvoření docela odlišné
psychologie komunistických lidí. Konec
zbožního fetišismu, rozšířené soutěživosti
a současné potřeby po zboží jako kompenzaci
za odcizení, oslabí důležitost přikládanou dnes
hmotným výrobkům.
A konečně i uvědomělá regulace společnosti,
možná jen za komunismu, umožní dlouhodobou
rovnováhu mezi lidstvem a zbytkem přírody.
Všem bude jasné, že se z ekologických důvodů
budou muset nastavit určité limity expanzi
průmyslu, alespoň tak jak je to chápáno dnes.
Všechny tyto tři prvky dohromady vytvářejí
situaci, kdy hmotný blahobyt, i pokud není
absolutní hojností, dosáhne úrovně, kdy
ekonomická akumulace přestane být hnací silou
společnosti. Lidský vývoj spíše než ekonomický
konečně získá v zásadě společenský, kulturní
a psychologický směr.

PŘEDCHOZÍ ČÍSLA REVOLUČNÍHO MARXISMU
ČÍSLO 1: DĚJINY POUM – DĚLNICKÉ STRANY MARXISTICKÉHO SJEDNOCENÍ  ŽENY VE
VÝCHODNEJ EURÓPE – Z BLATA DO KALUŽE  LENINISTICKÁ STRANA A DEMOKRATICKÝ
CENTRALISMUS  PALESTINA: VÍTĚZSTVÍ NOVÉ INTIFÁDĚ!
ČÍSLO 2: CHE GUEVARA – MÝTUS A REALITA  TEORIE STÁTNÍHO KAPITALISMU –
MARXISTICKÁ KRITIKA  LEV TROCKIJ: JAK BY SE RUSKO MĚLO CHOVAT K OSTATNÍM
SOVĚTSKÝM NÁRODÙM?  LENINOVY POZNÁMKY K NÁRODNOSTNÍ OTÁZCE 
SRBSKO: REVOLUCE A JEJÍ NEPŘÁTELÉ  LEV TROCKIJ: O JEDNOTNÉ FRONTĚ
ČÍSLO 3: ZÁKLADNÉ ČRTY REVOLUČNEJ STRATÉGIE NA SLOVENSKU  SOCIALISMUS NEBO
BARBARSTVÍ – PROGRAM REVOLUČNÍ AKCE PRO ČESKOU REPUBLIKU
ČÍSLO 4: Lev Trockij: PROČ MARXISTÉ ODMÍTAJÍ INDIVIDUÁLNÍ TERORISMUS?  ÚPADEK
INDIVIDUÁLNÍHO TERORISMU  ZASTAVME AMERICKOU VOJENSKOU ODVETU!  ZASTAVME
BUSHOVU A BLAIROVU KRVAVOU VÁLKU!  OTÁZKY A ODPOVĚDI K IMPERIALISTICKÉ
VÁLCE PROTI AFGHÁNISTÁNU  RUDOLF KLEMENT: ZÁSADY A TAKTIKA VE VÁLCE  TEORIE
IMPERIALISMU V POJETÍ ORA-S – MARXISTICKÁ KRITIKA  ZACHRAŇME PLANETU PŘED
KAPITALISTICKOU DESTRUKCÍ  STRANA, PROGRAM, TŘÍDA A TONY CLIFF  POLITICKÉ
A EKONOMICKÉ PERSPEKTIVY PO 11. ZÁŘÍ  lEV TROCKIJ: UMENIE A REVOLÚCIA
ČÍSLO 5: PŘEŽITÍ A EXPANZE STALINISMU PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE  ČESKOSLOVENSKO
1945-48: BYROKRATICKÁ REVOLUCE A KONTRAREVOLUCE  REVOLUČNÍ KRIZE V ARGENTINĚ
 BOĽŠEVICKÉ ŽENY: ODHODLANÉ A ODUŠEVNENÉ
ČÍSLO 6: REFORMISMUS A HNUTÍ PRACUJÍCÍCH  MARXISMUS A STÁT  RANNÁ STÁDIA
BUDOVÁNÍ STRANY  ZNOVUZROZENÍ ISLÁMU A REAKČNÍ ANTIIMPERIALISMUS 80. LET
ČÍSLO 7: TŘETÍ CESTA ANEB KAM KRÁČÍ EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE? 
LEV TROCKIJ: BOLŠEVISMUS A STALINISMUS  LEV TROCKIJ: MARXISMUS V NAŠÍ DOBĚ 
LEV TROCKIJ: JÍZDNÍ ŘÁD REVOLUCE  REZOLUCE LRKI: O VÁLEČNÉ HROZBĚ PROTI IRÁKU
 K PROPUKNUTÍ VÁLKY PROTI IRÁKU  BOJUJME PROTI AMERICKO-BRITSKÉ OKUPACI IRÁKU!
ZA NOVOU INTERNACIONÁLU PROTI IMPERIALISMU A VÁLCE!
ČÍSLO 8: PODVODY TRŽNÍHO SOCIALISMU  LEV TROCKIJ: DOZRÁL JIŽ ČAS NA HESLO
„SPOJENÉ STÁTY EVROPSKÉ“?  JEJICH MORÁLKA A TA NAŠE  PACIFISMUS JAKO SLUHA
IMPERIALISMU  LENIN O IMPERIALISMU  SLOBODA TLAČE A ROBOTNÍCKÁ TRIEDA
 REZOLUCE L5I O OBECNÝCH ZÁSADÁCH KOMUNISTICKÉ PRÁCE S MLÁDEŽÍ A JEJICH
POUŽÍVÁNÍ DNES
ČÍSLO 9: VYSVĚTLOVÁNÍ KRIZE  KAPITALISTICKÁ KRIZE A MARXISTICKÁ TEORIE: SMĚREM
K NOVÉ SYSTÉZE  LEV TROCKIJ: NACIONALISMUS A EKONOMIKA  TŘÍDNÍ POVAHA
SOVĚTSKÉHO STÁTU  THERMIDOR A ANTISEMITISMUS  Rusko a světový proletariát
 Rosa luxemburgová: tendence kapitalistického hospodářství
ČÍSLO 10: LEV TROCKIJ: STARÉ ŠPANĚLSKO  DESATERO PŘIKÁZÁNÍ PRO ŠPANĚLSKÉ
KOMUNISTY ŠPANĚLSKÁ REVOLUCE A JÍ HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ DENNÍ BĚH ŠPANĚLSKÉ
REVOLUCE  POUČENÍ Z ŘÍJNA
ČÍSLO 11: ANTIKAPITALISTICKÉ MANIFESTY: Monbiot, Albert A Callinicos 
AMERIKANIZACE NEBO KRACH: ROZPORY EVROPSKÉHO SJEDNOCOVÁNÍ  Trockého
boj za novou internacionálu  Založení Čtvrté internacionály  Lev Trockij:
CENTRISTICKÁ ALCHYMIE NEBO MARXISMUS
ČÍSLO 12: První dělnická internacionála (1864-76)  Druhá internacionála
(1889-1914)  Založení Třetí internacionály  Kolaps Třetí internacionály  První
internacionála mládeže  Trockého epigoni ničí Čtvrtou internacionálu (19401953)  Lev Trockij: Luxemburgová a Čtvrtá internacionála  Strašidlo Páté
internacionály  Globalizace  Politika globalizace

Marxismus
pro mládež
Libor Bláha:
Je socialismus utopie?
Nikola Čech:
Jak pochopit dějiny?
Libor Bláha:
Jak funguje kapitalismus?
základy marxistické ekonomie

Libor Bláha:
Rasismus - marxistická analýza

Program Ligy za 5. internacionálu:

Díla Lva Trockého vydaná SOP:

Říjnová revoluce Brožura z roku 1918, která byla až do poloviny 20. let v SSSR používána jako
učební materiál o Říjnové revoluci, než byla Stalinem zakázána.  Dějiny Ruské revoluce
(2. díl – Únor 1917) Rozsáhlé Trockého dílo z roku 1930, popisuje a analyzuje události od
února do června 1917.  Dějiny Ruské revoluce (3. díl: říjen 1917) Od červencových dní
až po dobytí moci dělnickou třídou a bolševiky.  Zfalšovaná revoluce Trockého odpověď
z roku 1927 na oficiální stalinistickou propagandu překrucující jeho úlohu v Říjnové revoluci.
 Nový kurs Kritická stať z roku 1923, která se stala základem pro vznik protistalinské Levé
opozice v Ruské komunistické straně.  Německo klíčem k mezinárodní situaci Analýza
světová situace v roce 1931 a kritika tehdejší politiky Komunistické internacionály v Německu.
 Smrtelná agonie kapitalismu a úkoly 4. internacionály Zakládající program Čtvrté
internacionály z roku 1938, známý jako “Přechodný program”.  Fašismus – co je to a jak ho
porazit? Výběr článků s analýzou fašismu a určení protifašistické taktiky.

Další publikace vydané SOP:

Max Shachtman: Zrod trockismu Deset let Mezinárodní levé opozice 1923-33 v hlavních otázkách
(plánované hospodářství, demokracie ve straně) a událostech tohoto období (britská generální stávka
1926, Čínská revoluce 1927-9).  Hans Jürgen Schultz: Anarchismus bez organizace?  Kritika
politiky anarchismu na příkladu Španělské revoluce 1936-9.  Workers Power: Palestinská intifáda 
LRKI: [ANTI]KAPITALISMUS – od odporu k revoluci Antiglobalizační hnutí – jeho vznik a vývoj,
analýza hlavních složek, antiglobalizační autoři a revoluční program pro antikapitalistické
hnutí  Trockistický manifest “Nový přechodný program pro socialistickou revoluci”.
Zakládací program Ligy za revoluční komunistickou internacionálu z roku 1989.

Revoluční MARXISMUS vydává

Socialistická organizace pracujících sekce Ligy za 5. internacionálu
http://sop.revoluce.info		

sop@centrum.cz

