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Szukanie ratunku? Ruchy antyglobalizacyjne

Seattle – w 1999 roku to amerykańskie miasto stało się areną szeroko relacjonowanych 
przez media protestów grup określanych mianem antyglobalistów, którzy starali się 
zakłócić obrady Światowej Organizacji Handlu (WTO). Starcia z policją, do których 
wtedy doszło, przyczyniły się do nagłośnienia przesłania ruchu alterglobalistycznego, 
a ówczesne wydarzenia uważane są przez alterglobalistów za ich wielkie zwycięstwo 
i kamień milowy w rozwoju tego – jak chętnie podkreślają – najważniejszego fermentu 
społecznego i intelektualnego od czasu, kiedy amerykański ideolog odtrąbił „koniec 
Historii”1. Tematyka tego artykułu skoncentrowana jest na historii i rozwoju tego zja-
wiska, jego opisie, wyznawanych wartościach, głównych akcjach oraz wysuwanych 
przez alterglobalistów postulatach. Samo zjawisko ruchu kontestującego globalizację 
nie doczekało się jeszcze systematycznego opisu. Głównym źródłem wiedzy o ruchu 
są liczne strony internetowe, zawierające mnóstwo, często jednakże chaotycznych in-
formacji, artykuły publikowane w – głównie lewicowych – magazynach, książki kon-
centrujące się na samym zjawisku globalizacji oraz niezbyt liczne publikacje dotyczące 
samego ruchu alterglobalistycznego. Sami aktywiści tego ruchu są często przedstawia-
ni w mediach jako młodzi wandale rozbijający szyby restauracji McDonaldsa2. Jest to 
wyraźna symplifikacja, ponieważ sam ruch alterglobalistyczny stanowi dużo bardziej 
złożoną mozaikę. Swoje miejsce znalazły w nim organizacje ekologiczne, feministycz-
ne, grupy anarchistyczne, związki zawodowe, stowarzyszenia chrześcijańskie, partie 
skrajnie lewicowe, działacze pacyfistyczni i wszyscy ci, których nie zadowala obec-
na idea globalizacji3. Możemy jednak zauważyć, że ruch ten ma charakter bardziej 
lewicowy i postępowy, a jego główną cechą dystynktywną jest kontestacja zjawiska 
globalizacji. Weryfikacja tezy: Ruch alterglobalistyczny jest mozaiką wielu organizacji 
i stowarzyszeń o szerokim spektrum wyznawanych poglądów, jest głównym celem 
tego artykułu. Sam tytuł artykułu jest nieco przewrotny, ponieważ sugeruje on, że 
ruchy antyglobalistyczne mogą być ratunkiem przed zjawiskiem globalizacji, opisy-
wanym w tej publikacji. Kolejna teza, która zostanie tu poddana weryfikacji brzmi: 
Ruchy określane jako alterglobalistyczne nie są zadeklarowanymi przeciwnikami 

 1 A. Domosławski, Nie taki alterglobalizm straszny, „Gazeta Wyborcza”, http://serwisy.gazeta.pl/
swiat/1,34302,2037915.html.

 2 A. Buzgalin, The Specter of „Antiglobalism”, Russian Politics and Law, t. 41, 9–10/2003, s. 63.
 3 Alterglobaliści. Barykada wolności, „Gazeta Policyjna” 2004, nr 16, http://www.gazeta.policja.

pl/archiwum/1604/s11a1.html.
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globalizacji. W tym miejscu należy dokonać pewnego rozróżnienia o charakterze se-
mantycznym. Zostały tu użyte dwa określenia omawianego fenomenu: antyglobaliści 
oraz alterglobaliści. Określenie „antyglobaliści” sugeruje, że jego zwolennicy są zde-
cydowanymi przeciwnikami samego zjawiska globalizacji, co – również z przyczyn 
określanych modnym ostatnio terminem – PR-owskich – jest dla tego ruchu niekorzyst-
ne. Sami zwolennicy tych ruchów przyznają, że ogół społeczeństwa odbiera działaczy 
anty- i alterglobalistycznych jako bandę wyrostków szukających konfrontacji z policją 
czy, w najlepszym razie, nawiedzonych teoretyków. Na takie postrzeganie aktywistów 
organizacji kontestujących zjawisko globalizacji miały wpływ wydarzenia w Seattle, 
Pradze czy Genui, gdzie doszło do – szeroko nagłośnionych w mediach – gwałtownych 
starć z policją, które pociągnęły za sobą śmierć jednego z demonstrantów, 23-letniego 
Carla Gulianiego. Notabene – staje się on powoli męczennikiem ruchu, który oddał 
życie za Sprawę. Wracając od kwestii nazewnictwa, możemy obecnie obserwować 
odejście od określenia „antyglobalizm” na rzecz pojęcia „alterglobalizm”. To drugie 
słowo sugeruje, że ruch ten nie jest sprzeciwem wobec zjawiska globalizacji, ale stano-
wi dla niego alternatywę, czy też proponuje inny model globalizacji, z bardziej ludzką 
twarzą. Część zwolenników tego ruchu uważa nawet, że w stwierdzeniu „antygloba-
liści” kryje się fałsz. Podkreślają, że w wielkim ruchu kontestacji obecnego modelu 
są ludzie i nurty przeciwne kapitalizmowi i rynkowi w ogóle. Można odnaleźć tam 
i starych marksistów, trockistów, maoistów, są też ludzie i ruchy przeciwne globali-
zacji, które opowiadają się wprost albo w zawoalowanej formie za izolacjonizmami, 
nacjonalizmami i obwarowanymi granicami. Jednakże alterglobaliści uważają, że jest 
to mniejszość. Większość deklaruje, że nie chodzi im o likwidację rynku ani sprzeciw 
wobec globalizacji, chodzi o „inny” rynek i „inną” globalizację4. Oczywiście w ruchu 
tym możemy znaleźć prądy odrzucające globalizację jako zjawisko, jednakże znajdują 
się one obecnie w mniejszości. Dlatego też w artykule tym podstawowym określeniem 
będzie termin „ruch alterglobalistyczny”. Jest to pewne uproszczenie, ponieważ istnie-
ją również ruchy antyglobalistyczne, a i sam ruch alterglobalistyczny można podzielić 
na wiele odłamów. Jednakże uwzględnienie wszystkich tych niuansów doprowadzi-
łoby do całkowitego zagmatwania tego tekstu, który przecież ma na celu wskazanie 
postulatów wysuwanych przez opisywane tu środowisko. 

Kilkakrotnie padło tu już określenie „globalizacja”. Opisując ruch alterglobalistycz-
ny, należy chociażby pobieżnie zdefiniować pojęcie globalizacji. Jak zauważa Zygmunt 
Baumann, słowo to jest obecnie na ustach wszystkich, stając się sloganem, a wręcz 
magiczną formułą otwierającą bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przy-
szłości, a termin pretenduje do miana pojęcia wyjaśniającego współczesną kondycję 
człowieka. Tyle tylko, że przez to pojęcie to staje się mętne i niejasne5. W artykule 
tym globalizacja ujmowana jest jako etap kapitalizmu o zasięgu światowym, opar-
tym na multimedialnych technologiach, charakteryzujący się ponadpaństwową dyfu-
zją kapitału i zasadą wolnego handlu w dziedzinie gospodarki oraz upodabnianiem 
się wzorów kultury, zwłaszcza w wydaniu masowym. W tym sensie globalizacja jest 
określoną koncepcją rozwoju społecznego-gospodarczego, wynikającą głównie z zasad 

 4 A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002, 
s. 6–7.

 5 Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 5–6.
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neoliberalizmu6. Głównymi podmiotami globalizacji są firmy ponadnarodowe, które 
przesądzają obecnie o dynamice gospodarki światowej. Obecnie ich liczbę szacuje się 
na około 60 tys. Ideą napędową globalizacji, do której odwołują się transnarodowe 
korporacje, jest neoliberalna, antykonstruktywistyczna filozofia wolnego rynku. Moż-
na zauważyć, że globalizację przenika opcja mikroekonomiczna, ponieważ jej główni 
bohaterowie są nastawieni na osiągnięcie maksymalnego zysku. Ich działania koncen-
trują się na kreacji popytu, minimalizacji kosztów czy otwieraniu nowych rynków. Na-
tomiast gwarancje odpowiedniej podaży dóbr publicznych nie znajdują się w obrębie 
ich zainteresowania7. Wyróżniamy trzy ujęcia początków globalizacji. Reprezentanci 
pierwszego podejścia uważają, że zjawisko globalizacji nie jest niczym nowym, we-
dług nich towarzyszy nam ona od pojawienia się człowieka. Obecnie mamy do czy-
nienia jedynie z jej przyspieszeniem i intensyfikacją. Druga szkoła łączy globalizację 
z ekspansją europejskiego kapitalizmu. Trzecie podejście łączy początek globalizacji 
z końcem II wojny światowej. Sama globalizacja w dużej mierze ujmowana jest jako 
proces wypierania struktur i instytucji narodowych przez ponadnarodowe. Dotyczy to 
również pola kultury8. 

Tak ujmowana globalizacja jest różnie oceniana. Z jednej strony traktowana jest 
jako zagrożenie dla dalszego rozwoju ludzkości. Wskazuje się na dyktat „zysku” przy 
poświęceniu zasady „dobra publicznego”, na podporządkowanie gospodarek państwo-
wych ponadnarodowym korporacjom i instytucjom finansowym czy na ubezwła-
snowolnienie państw narodowych9. Nie można również ukryć, że proces globalizacji 
doprowadził do powstania jej przegranych. Na pierwszym miejscu tej listy znajdują 
się wszyscy zepchnięci poniżej granicy minimum egzystencji. Głód, niedożywienie, 
śmiertelność niemowląt, choroby (1/3 mieszkańców Afryki zarażona jest wirusem 
HIV) czy absolutne ubóstwo dotykające mieszkańców Ziemi są jednak konsekwencją 
splotu czynników naturalnych (klęski żywiołowe, susza), politycznych (walki plemien-
ne, wojny, korupcja) i społeczno-kulturowych. Nie można ich w całości zapisać na kon-
to globalizacji. Niemniej będąca owocem globalizacji rosnąca przewaga kapitału nad 
pracą w tworzeniu wartości gospodarczych, spadek znaczenia rolnictwa i przemysłu 
surowcowego czy zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą spowo-
dowały dalszą marginalizację Trzeciego Świata. Dodatkowo wysokie bariery protek-
cjonistyczne, którymi państwa bogate obwarowują swoje rynki rolne, surowcowe czy 
pracy, doprowadzają do dalszego pogłębienia tego procesu10. Przykładowo: od począt-
ku lat 80. rolnictwo krajów rozwijających się było systematycznie niszczone, głównie 
poprzez nadwyżki żywności, które pojawiły się w ramach unijnej Wspólnej Polityki 
Rolnej. Gdyby sprzedawano je w krajach UE, zwiększona podaż doprowadziłaby do 
spadku cen i dochodów rolników, a tego nie chciał żaden rząd krajów Unii. Zaczęto 
więc masowo sprzedawać żywność do krajów rozwijających się, często znacznie poni-

 6 L. Gawor, Antyglobalizm, alterglobalizm i filozofia zrównoważonego rozwoju jako globalizacyj-
ne alternatywy, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1, s. 41.

 7 A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 2005, s. 14. 
 8 P. Przybysz, Art Towards Globalisation Process, „Zeszyty Akademii Marynarki Wojennej” 2007, 

nr 1, s. 56. 
 9 L. Gawor, dz.cyt., s. 42.
 10 A. Dylus, dz.cyt., s. 39–40. 
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żej kosztów jej wyprodukowania. Proceder ten doprowadził do wzrostu nędzy w naj-
biedniejszych krajach. Ich rolnicy nie mogli konkurować z dotowanymi produktami 
z krajów UE i w rezultacie musieli poszukać nowego źródła utrzymania. Przykładowo 
w Senegalu co druga fabryka produkująca koncentrat pomidorowy musiała zostać za-
mknięta z powodu subsydiowanego eksportu włoskich pomidorów. Produkty amery-
kańskich farmerów doprowadziły do ograniczenia uprawy meksykańskiej kukurydzy. 
Efekty tego odczuwają również podatnicy krajów rozwiniętych. Kraje te rocznie do-
płacają do swojego rolnictwa 300 mld euro (prym wiedzie tu UE – około 130 mld euro, 
następnie Stany Zjednoczone i Japonia – po około 50 mld euro). Brytyjski think-thank 
Policy Exchange oszacował, że europejscy konsumenci płacą około 40% więcej za 
żywność niż w wypadku funkcjonowania wolnego rynku11. O ile jednak dla mieszkań-
ców bogatych społeczeństw Zachodu nie jest to poważne obciążenie, o tyle dla miesz-
kańców ubogiego Południa niemożność eksportu żywności do państw rozwiniętych to 
poważny problem. Z drugiej strony, ubolewając nad niektórymi aspektami globaliza-
cji, zaznacza się jej obiektywny charakter i szansę, przy rozumnym wykorzystaniu jej 
mechanizmów, na pokonanie trudności stojących przed dalszym rozwojem ludzkości, 
takich jak: głód, choroby, wojny narodowe. Problem globalizacji staje się areną dysku-
sji nad kierunkami rozwoju społeczeństwa ludzkiego, jego nadziejami i zagrożeniami. 
Wśród opcji krytycznych i alternatywnych dotyczących procesów globalizacyjnych 
poczesne miejsce zajmują ruchy antyglobalistyczne i alterglobalistyczne12. 

Te nowe ruchy społeczne powstały w pierwszej połowie lat 90. Korzeni tego ruchu 
można się doszukać w rewoltach chłopskich. Jednym z bohaterów ruchu alterglobali-
stycznego jest Emilaino Zapata, przywódca rewolucji w Meksyku z początku ubiegłego 
wieku. W swych bezpośrednich działaniach alterglobaliści nawiązują też do dziewięt-
nastowiecznych, anarchistycznych komun i spółdzielni non-profit. Powstanie Indian 
Chiapas w 1994 roku i utworzenie przez nich EZLN – Armii Wyzwolenia Narodowego 
im. Zapaty – doprowadziło do wrzenia w tym regionie. Sami zapatyści postrzegają 
siebie jako część ruchu antyglobalistycznego i cieszą się jego poparciem, zwłaszcza że 
oprócz żądań reformy rolnej partyzanci sprzeciwiają się zapisom traktatu o wolnej wy-
mianie handlowej między Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Partyzant-
ka zapatystów wpisuje się w ruch alterglobalistyczny protestujący przeciwko wojnie 
w Iraku, sprzeciwiający się hegemonii Stanów Zjednoczonych, bojkotujący państwo 
Izrael czy też działający na rzecz ochrony praw zwierząt13. Powstanie zapatystów było 
jednym z wydarzeń kreujących nowy ruch, jednakże większość badaczy oraz samych 
alterglobalistów uważa, że momentem narodzin ruchu alterglobalistycznego stały się 
opisywane na początku artykułu wydarzenia w Seattle. Dzięki nowym technikom ko-
munikowania się, takim jak Internet, alterglobalizm stał się również pierwszym mię-
dzynarodowym ruchem społecznym z prawdziwego zdarzenia. Swobodnie związana 
z sobą koalicja grup ochrony środowiska naturalnego, ugrupowań działających na rzecz 
Trzeciego Świata, organizacji broniących praw człowieka i związków zawodowych 
rozpoczęła akcję piętnowania nierównego podziału władzy oraz nadużywania demo-

 11 A. Piński, Plaga agflacji. Jak politycy i rolnicze lobby windują ceny żywności, „Wprost” 2008, 
nr 17, s. 53–54. 

 12 L. Gawor, dz.cyt., s. 42.
 13 Alterglobaliści. Barykada wolności, http://www.gazeta.policja.pl/archiwum/1604/s11a1.html.
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kracji przez instytucje międzynarodowe14. Należy jeszcze raz podkreślić, że alterglo-
balizm w gruncie rzeczy to szeroka, niekiedy bardzo egzotyczna koalicja rozmaitych 
nurtów społecznych, politycznych czy obywatelskich, bez wyraźnego przywództwa 
i struktury. Alterglobalistami są ludzie o rozmaitych zapatrywaniach i celach, możemy 
odnaleźć tu organizacje konsumenckie, ekologów, obrońców lokalnych rynków przed 
ponadnarodowymi firmami czy też tęskniących za rewolucją, którzy wierzą, że jest  
możliwe zbudowanie sprawiedliwego socjalizmu z gospodarką planową15. W tym ru-
chu znajdują się wszyscy ci, dla których globalizacja z różnych względów stanowi 
bezpośrednie zagrożenie16. Również idealiści z bogatych krajów Zachodu, walczący 
o nowy, wspaniały świat, mają w nim swe miejsce. Sami alterglobaliści często podkre-
ślają różnorodność tego ruchu, co w ich oczach stanowi jego atut: „narastanie kontesta-
cji neoliberalnej globalizacji wpisywało się w dynamikę walki antyimprelialistycznej 
w Trzecim Świecie oraz w odrodzenie się ruchu robotniczego wespół z ruchami wy-
kluczonych wskutek rozwoju neoliberalnej fazy kapitalizmu – kobietami, imigrantami, 
bezrobotnymi, zatrudnionymi w elastycznych stosunkach pracy. (...) W ruchu alter-
globalistycznym doszło do autentycznego spotkania brazylijskich chłopów bez ziemi 
i amerykańskich ekologów, włoskich komunistów i francuskich trockistów, indyjskich 
rolników i palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, Indian z Meksyku, boli-
wijskich cocaleros17 i europejskich feministek”18. Ta różnorodność nie przeszkadza 
im w nawiązywaniu porozumienia w sprawach zasadniczych. „Wielość uniemożliwia 
zmonopolizowanie ruchu przez jakąś jedynie słuszną opcję, a jednocześnie wspólny 
wszystkim jego segmentom krytycyzm wobec panującego porządku chroni przed roz-
padem. Model wzajemnych zależności, jaki ukształtował się w łonie ruchu, stanowi 
kombinację różnorodności, komplementarności i jedności. Poszczególne segmenty za-
chowują swoją specyfikę, wysuwają własne postulaty, ale zarazem wszystkie godzą się 
na branie pod uwagę postulatów innych. Chriptophe Aguiton z francuskiego Attacu 
nazywa to »stosunkami dachówkowymi«, ponieważ poszczególne nurty ruchu niczym 
dachówki zachodzą na siebie i tworzą mocną konstrukcję, nie tracąc przy tym własnej 
specyfiki”19. 

Według Sergieja Prozorowa obecnie możemy wyróżnić dwa krytyczne podejścia 
względem procesu globalizacji. Pierwsze z nich opiera się na orientacji normatywnej 
i w tym ujęciu możemy mówić o wspomnianych już anty- i alterglobalizmie. W wą-
skim ujęciu antyglobalizm odrzuca ideę globalizacji. Według antyglobalistów, ciągle 
żyjemy w świecie suwerennych państw, gdzie ta zasada jest atakowana przez „fał-
szywy uniwersalizm” dyskursu o globalizacji, który może doprowadzić do dominacji 
poszczególnych państw. Alterglobaliści natomiast akceptują globalizację jako pro-
ces, natomiast domagają się zmiany jej dotychczasowego modelu. W szczególności 

 14 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, Czego chcą krytycy globalizacji. ATTAC, tłum. M. Labiś, 
Kraków 2004, s. 17.

 15 A. Domosławski, Nie taki alterglobalizm straszny...
 16 L. Gawor, dz.cyt., s. 41.
 17 Czyli rolników uprawiających kokainę. Wywodzi się z nich m.in. prezydent Boliwii Evo 

Morlaes.
 18 P. Wielgosz, Opium globalizacii, Warszawa 2004, s. 204–206.
 19 Tamże, s. 207. 
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alterglobalizm sprzeciwia się globalizacji jako uniwersalizacji ekonomicznej doktryny 
neoliberalizmu i nieskrępowanego rozwoju globalnego kapitalizmu20. 

„Drugie kryterium zawiera w sobie metateoretyczną orientację (zarówno ontolo-
giczną, jak i epistemologiczną) krytycznego dyskursu o globalizacji. W tym aspekcie 
możemy dokonać rozróżnienia pomiędzy rekonstruktywnymi i dekonstruktywnymi 
formami krytyki. Rekonstruktywny (lub też transcendentny) krytycyzm operuje pew-
nymi standardami, przy pomocy których dane zjawisko może zostać zbadane, opisane 
oraz jest możliwe wskazanie jakiejś alternatywy. Rekonstruktywna krytyka globaliza-
cji próbuje więc porównać obecną formę globalizacji z jej teoretycznymi założeniami 
i proponuje alternatywne formy rozwiązań politycznych, społecznych i ekonomicz-
nych. Natomiast krytyka dekonstruktywna jest krytyką, która nie posiada żadnych 
własnych normatywnych standardów, ale skupia się na sprzecznościach i paradoksach 
krytykowanego zjawiska”21. 

Typologię opisanych krytyk, wraz z ich najważniejszymi przedstawicielami, przed-
stawia poniższa tabela:

Tab. 1. Typologia krytyki globalizacji

Antyglobalizm Alterglobalizm

Rekonstrukcjonistyczna 
krytyka

Klasyczny i neoklasyczny realizm

Carl Schmitt
Gary Ulmen
Paul Pichcone

Nowa teoria krytyczna

Jürgen Habermas
Urlich Beck
Anthony Giddens
Andrew Linklater
David Held

Dekonstrukcjonistyczna 
krytyka

Postmarksizm / poststrukturalizm

Michael Foucault
Chantal Mouffe
Rob Walter
Mitchell Dean
Michael Dillon

Etyka dekonstrukcjonistyczna 

Jacques Derrida
Dawid Campbell

Marksiści 
(spadkobiercy Gilles’a Deleuze’a)

Michale Hardt
Antonio Negri

Źródło: S. Prozorov, Critical approaches to the studium of globalisation and international integration, cua.
karelia.ru/report11.doc 

Antyglobaliści krytykujący zjawisko globalizacji z pozycji rekonstruktywnych uwa-
żają, że zjawisko to jest egzemplifikacją kolejnej próby ustanowienia globalnej domi-
nacji, tym razem hegemonii liberalno-demokratycznego kapitalizmu. Przedstawiciele 
tej opcji często inspirują się pracami Carla Schmitta. Alternatywa postulowana przez 
przedstawicieli tego nurtu zawiera się w postulacie obrony istniejącej postaci stosun-
ków międzynarodowych, np. w obronie zasady suwerenności państw, zagrożonej przez 
ponadnarodowe instytucje. Natomiast rekonstruktywni alterglobaliści, reprezentowani 

 20 S. Prozorov, Critical approaches to the studium of globalisation and international integration, 
cua.karelia.ru/report11.doc. 

 21 Tamże.
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m.in. przez Jürgena Habermasa, Anthony’ego Giddensa oraz Urlicha von Becka, kryty-
kują obecną neoliberalną formę globalizacji, ponieważ przyczynia się ona do powięk-
szania nierówności i niszczy demokrację. W zamian – zwłaszcza J. Habermas – pro-
ponują mocno utopijną wizję „globalnej demokratyzacji”, opartej na wspólnocie, która 
w trakcie dyskusji osiągnie „racjonalny konsensus” w sprawach ekonomii, polityki 
oraz w kwestiach społecznych. Dekonstruktywny antyglobalizm najsilniej uwidocznia 
się w środowiskach postmarksistowskich. Dla nich debata o „globalnej demokracji” 
czy też „globalnym społeczeństwie obywatelskim” jest pusta i pozbawiona znacze-
nia. Pojęcia te są jedynie przykrywką dla ekspansji neoliberalnej ideologii. Z kolei 
dekonstruktywni alterglobaliści krytykują proces globalizacji, uważając, że jest ona 
kolejną formą imperializmu – tyle tylko, że poszczególne państwa zostały zastąpione 
przez „postnarodowe imperium”, bezosobową machinę globalnego kapitalizmu, który 
niszczy wszystkie indywidualne i narodowe tożsamości, przekracza granice i rozbi-
ja wspólnoty. Dla mocno zhierarchizowanego imperium wojna jest najstraszniejszym 
instrumentem22. Trzeba podkreślić, że ta typologia nie obejmuje całości opisywanego 
zjawiska, natomiast argumenty, które są używane przez aktywistów ruchu anty- oraz 
alterglobalistycznego, można przyporządkować do podanej wyżej typologii. 

Według alterglobalistów obecnie świat ma do czynienia z globalną hegemonią ka-
pitału oraz wielkich korporacji. Siła globalnego kapitału powoduje, że rynek przeni-
ka wszystkie sfery ludzkiego życia. Nie jest to jednak rynek wolno konkurujących 
z sobą podmiotów, ale rynek totalny, który jest, po pierwsze, areną dla „gigantycz-
nej sieci transnarodowych korporacji. My wszyscy – ludzie pracy, konsumenci, 
obywatele – jesteśmy na wpół uwięzieni przez te pająki, które walczą miedzy sobą”23. 
Po drugie, obecna hegemonia kapitału jest głównie dominacją kapitału wirtualnego, ist-
niejącego w sieciach komputerowych, jak można to określić – kapitału spekulacyjnego. 
Po trzecie, obecna globalna dominacja kapitału powoduje eksploatację siły roboczej. 
Po czwarte, Pierwszy Świat – czyli Zachód – posiada plany monopolizacji kluczowych 
zasobów służących rozwojowi, takich jak know-how, wyedukowanych i wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników itd. Dąży również do absorpcji lwiej części surowców 
naturalnych znajdujących się na terenach Drugiego i Trzeciego Świata. W dodatku na 
te tereny chce przenieść swe „brudne” technologie. Po piąte, globalny kapitał stawia na 
globalną politykę wspartą ideologiczną manipulacją, jak również na presję informacji 
i kultury24. Alterglobaliści wysuwają argumenty, że rozwój idei neoliberalnego kapita-
lizmu niesie z sobą głównie globalizację biedy. Zyski dzielone są między wąską grupę 
szefów największych korporacji, a na całym procesie najbardziej cierpią najubożsi, 
zatruwane jest środowisko naturalne, a społeczeństwa państw bogatych poddawane są 
celowej manipulacji25. 

Presja kulturowa jest określana przez alterglobalistów (i nie tylko – sama uniformi-
zacja kultury jest szeroka i dostrzegana wśród współczesnych obserwatorów życia spo-
łecznego) – jako „mcdonaldyzacja”, „disneyizacja” czy „BurgerKingzacja” świata26. 

 22 Tamże. 
 23 Tamże.
 24 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 67.
 25 http://www.gazeta.policja.pl/archiwum/1604/s11a1.html.
 26 Introduction: The Macdonaldization of Wine, s. 1, http://www.palgrave.com/pdfs/0230002102.pdf.
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Wszystkie te neologizmy określają proces zdominowania kultury światowej przez pro-
dukty made in USA, ale nie tylko. McDonalds jest symbolem ponadnarodowej korpo-
racji, która wytworzyła sieć własnych placówek w ponad 100 krajach. Sukces tej kom-
panii, w ciągu zaledwie kilku dekad, jest jednym z symboli globalizacji, a McDonalds 
jest ikoną, czy wręcz katedrą konsumeryzmu. Wpływ McDonaldsa na współczesny 
świat jest na tyle duży, że prestiżowy tygodnik „The Economist” wprowadził Big Mac 
Index, który jest nieformalnym wskaźnikiem siły nabywczej walut poszczególnych 
krajów i opiera się na cenie popularnego Big Maca27. Jednakże hegemonia pewnego 
wzorca kulturowego, symbolizowanego przez opisywany amerykański koncern, jest 
według alterglobalistów zagrożeniem dla tożsamości lokalnych kultur oraz pozbawia 
konsumentów realnej możliwości wyboru.

Skoro wspomnieliśmy o McDonaldsie, należy opisać kolejne charakterystyczne dla 
alterglobalizmu stanowisko – silny antyamerykanizm. Zjawisko to nie powinno budzić 
zdziwienia. Po zakończeniu zimnej wojny nastawienie antyamerykańskie uległo wręcz 
wzmocnieniu. Po upadku muru berlińskiego i rozpadzie ZSRR Stany Zjednoczone zdo-
były pozycję jedynego ekonomicznego, militarnego i nawet kulturowego supermocar-
stwa. Nawet z tego powodu wrogość wobec Stanów Zjednoczonych uległa nasileniu28. 
Dla ruchu alterglobalistycznego USA jest wręcz ucieleśnieniem modelu globalizacji, 
który jest przez niego kontestowany. To firmy amerykańskie, takie jak McDonalds, 
Coca-Cola czy PepsiCo, są symbolami kulturowej dominacji USA – owej macdonal-
dyzacji świata. Poza tym nie tylko McDonalds przyczynił się do tego, że akcje Stanów 
Zjednoczonych nie stoją najwyżej w oczach alterglobalistów. Amerykańskie interwencje 
w Iraku oraz w Afganistanie są dla ruchu o charakterze pacyfistycznym niewybaczal-
nym grzechem, przejawem amerykańskiego imperializmu i dążenia do dominacji nad 
światem. Według nich są to typowe wojny mające na celu uzyskanie dostępu do surow-
ców naturalnych oraz umocnienie amerykańskiej dominacji. Amerykańskie obiekcje 
wobec Protokołu z Kioto są kolejnym powodem niechęci do USA. Należy pamiętać, że 
ekologia jest wpisana bardzo silnie w ruch alterglobalistyczny. Kolejne zarzuty wobec 
Stanów Zjednoczonych dotyczą poparcia tego kraju dla Izraela, inicjatywy Północno-
amerykańskiej Strefy Wolnego Handlu czy też amerykańskich wydatków na zbrojenia. 
Nie można również zapominać, że jeden z „antybohaterów” ruchu alterglobalistyczne-
go – Ronald Regan – był prezydentem USA i jest uważany za jednego z prekursorów 
i promotorów neokonserwatyzmu. Ze Stanów Zjednoczonych wywodzą się dwie silnie 
zwalczane przez ruch antyglobalistyczny idee: wspomniany już neoliberalizm oraz neo-
konserwatyzm. Nie można też przeoczyć faktu, że konsensus waszyngtoński wywodzi 
się ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w Ameryce Łacińskiej Stany Zjednoczone nie 
cieszą się nadmierną sympatią mieszkańców. Często obwiniają oni USA o biedę swoich 
krajów. Wszystkie te czynniki sprawiają, że USA jest jednym z najbardziej krytyko-
wanych przez alterglobalistów państw. Drugim z nich jest Izrael. Niechęć, czy wręcz 
wrogość wobec Izraela wynika głównie z faktu wybiórczego postrzegania przez ak-
tywistów opisywanego ruchu konfliktu izraelsko-arabskiego. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że Izrael jest najważniejszym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie.

 27 Tamże, s. 5–6.
 28 Tamże, s. 3.
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W powyższym akapicie wspomniałem o konsensusie waszyngtońskim. Zawarte 
w nim rozwiązania dla krajów przechodzących trudności gospodarcze bądź też znaj-
dujących się w fazie transformacji gospodarczej są silnie krytykowane przez aktywi-
stów ruchu alterglobalistycznego. Opisywany konsensus zakłada, że zdrowe i konku-
rencyjne gospodarki muszą charakteryzować się m.in. właściwą polityką finansową, 
utrzymaniem dyscypliny finansowej, liberalizacją rynku oraz prywatyzacją. Konsen-
sus waszyngtoński jest w oczach alterglobalistów synonimem rynkowego fundamen-
talizmu i neoliberalizmu29. „Prywatyzacja, dyktatura podaży, zrównoważony budżet, 
rynek jako naturalny mechanizm racjonalnej alokacji zasobów, państwo jako nocny 
stróż, bezrobocie jako strukturalna konieczność, inwestycje publiczne jako zbędny 
ciężar, cięcia wydatków socjalnych jako metoda walki z biedą, oto neoliberalne wy-
znanie wiary, które od lat 80. stało się jedynym dopuszczalnym sposobem myślenia 
i mówienia o gospodarce”30. Dla aktywistów omawianego ruchu jest to niewybaczalna, 
prowadząca do ubożenia społeczeństw mniej zamożnych regionów, pomyłka. Z ich 
perspektywy otwarcie rynków i konkurencja pomiędzy miejscowymi a zagranicznymi 
podmiotami tworzy ogromne nierówności pomiędzy bogatymi a biednymi, margina-
lizuje kraje rozwijające się oraz czyni je przedmiotem dalszej eksploatacji ze strony 
krajów uprzemysłowionych31. Zjawisko neoliberalnej globalizacji przynosi również 
niekorzystne zmiany w sferze stosunków pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. „An-
typracownicza ofensywa” zmusza klasę pracowniczą do przyjęcia niekorzystnych dla 
niej warunków, takich jak uelastycznienie pracy, podwykonawstwo czy samozatrud-
nienie32. „Przeżywający kryzys rentowności system szuka źródeł zwiększenia stopy 
zysku w finansjeryzacji i pozostającej z nią w ścisłym związku ekspansji na obszarach 
peryferyjnych”33. Dlatego też powszechną praktyką staje się przenoszenie produkcji 
przez wielkie koncerny do regionów o taniej sile roboczej. Powoduje to spadek bezpie-
czeństwa socjalnego obywateli regionów bogatszych, a z drugiej strony jest przyczyną 
niewolniczej wręcz eksploatacji ludności krajów ubogich. 

Do istotnych zagrożeń ze strony globalizacji alterglobaliści zaliczają także powszech-
ne zmniejszenie roli państwa jako samostanowiącego podmiotu życia politycznego 
w kraju i w skali międzynarodowej. Decyzje państwa, zwłaszcza te dotyczące sfery 
ekonomicznej, są podporządkowywane ośrodkom globalizacyjnym, takim jak chociaż-
by Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co ogranicza ich suwerenność. Dlatego też, 
przy utracie pełnej legitymizacji demokratycznie wybieranych struktur państwowych, 
globalizacja staje się pułapką dla demokracji34. 

 29 A.Ş. Enghiş, Globalization and Trade Liberalization: „A Thread or an Opportunity”?, ,,Roma-
nian Journal of European Affairs” 2006, t. 6, nr 2, s. 33.

 30 P. Wielgosz, dz.cyt., s. 51.
 31 A.Ş. Enghiş, dz.cyt., s. 34–35.
 32 P. Wielgosz, dz.cyt., s. 90–91.
 33 Tamże, s. 125.
 34 L. Gawor, dz.cyt., s. 42–43.
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* * *

„Inny świat jest możliwy” to jedno z najbardziej rozpoznawalnych haseł altergloba-
listów. Jest ono powtarzane w wielu językach w różnych częściach naszego globu, 
a tego sloganu używają zarówno bezrolni chłopi z Brazylii, jak i francuscy intelek-
tualiści, pacyfiści i anarchiści, zarówno radykalni trockiści, jak i ekolodzy35. Jak ma 
wyglądać ów nowy, lepszy albo nawet wspaniały świat? 

Ze względu na zróżnicowanie ruchu alterglobalistycznego skatalogowanie wszyst-
kich jego postulatów wykraczałoby poza ramy tej pracy. Możemy w ruchu tym od-
naleźć zarówno zdecydowanych oponentów wolnego rynku, jak i osoby uważające, 
że mechanizmy rynkowe należy poddać pewnym regulacjom. Poniekąd sam ruch 
alterglobalistyczny jest głównie ruchem kontestującym, w którym krytyka obecnego 
oblicza globalizacji zajmuje poczesne miejsce, a wyodrębnienie jego pozytywnego pro-
gramu jest zadaniem trudnym. Mimo to część postulatów alterglobalistów powtarza 
się stosunkowo często. Jak już zostało wspomniane, w centrum krytyki omawianego 
ruchu znajdują się ponadnarodowe korporacje oraz takie instytucje, jak Światowa Or-
ganizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, grupa G-8 czy NATO. Alter-
globaliści są przekonani, że instytucje te nie są wystarczająco demokratyczne, ponadto 
przedkładają one interesy ponadnarodowych korporacji nad potrzeby zwykłych oby-
wateli. Nie reprezentują one również interesów i nadziei przeważającej części ludz-
kości – czyli mieszkańców Trzeciego Świata. Dlatego też część środowisk alterglo-
balistycznych z chęcią położyłaby kres istnieniu tych instytucji, ewentualnie poddała 
je gruntownym reformom36. Dotyczy to głównie Międzynarodowego Funduszu Wa-
lutowego i Banku Światowego. Alterglobaliści szczególnie silnie krytykują działania 
tych instytucji w trakcie kryzysów finansowych z roku 1994 (Meskyk), 1997 (Azja 
Południowo-Wschodnia), 1998 (Rosja) oraz 2001 (Argentyna). Środowiska związane 
z ruchem alterglobalistycznym uważają, że zalecenia płynące z MFW przyczyniły się 
tylko do pogłębienia jego efektów i wzrostu zakresu nędzy w dotkniętych kryzysem 
krajach37. Mimo tej krytyki cześć alterglobalisów uważa, że likwidacja obu tych insty-
tucji jest niepotrzebna, ponieważ „Istnienie MFW i Banku Światowego jest niezbędne 
ze względu na ich dwa podstawowe zadania: kontrolę kryzysów bilansów płatniczych 
i finansowanie rozwoju. Globalna integracja nie może odbywać się bez globalnych 
instytucji politycznych, ustalających wspólne zasady działania. Konieczna jest jednak 
zmiana w rozkładzie udziałów i głosów w tych instytucjach na korzyść państw roz-
wijających się i to w sposób uniemożliwiający obu stronom unilateralne dyktowanie 
warunków, regulujących rynki finansowe i likwidujących brak równowagi”38. Joseph 
E. Stiglitz, uważany przez część alterglobalistów za jednego ze swoich guru, również 
postuluje wprowadzenie reform Banku Światowego i MFW poprzez zmiany w sys-
temie głosowania w MFW, Banku Światowym i wszystkich innych międzynarodo-

 35 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 63.
 36 Tamże.
 37 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 76–78. 
 38 Tamże, s. 81.
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wych organizacjach gospodarczych39. Optuje również za zwiększeniem przejrzystości 
instytucji międzynarodowych odpowiedzialnych za gospodarkę, uwzględnianiem, czy 
nawet tylko wysłuchiwaniem tego, co mają do powiedzenia przedstawiciele najbied-
niejszych regionów świata, np. Afryki, ograniczeniem ram działania Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego do rdzenia swego obszaru działalności, czyli zarządzania 
kryzysami. MFW jest krytykowany przez Josepha Stiglitza, podobnie jak przez cały 
ruch alterglobalistyczny, za kreowanie swego wizerunku jako nieomylnej instytucji, co 
prowadzi do doktrynerstwa i nieuwzględniania specyfiki poszczególnych kryzysów40. 

Antyglobaliści nie są generalnie zwolennikami separatyzmów. Są raczej zwolen-
nikami różnych rodzajów integracji. „Najważniejszym elementem naszej działalności 
jest przekonanie, że światowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturowe procesy 
muszą podlegać regulacji przez różne instytucje, które będą bardziej demokratycz-
ne i będą reprezentować interesy obywateli wszystkich krajów. Podstawową zasadą 
w nowym świecie będzie rozpowszechnienie społecznych, socjalnych, ekologicznych 
norm oraz praw człowieka. Gdy to nastąpi, międzynarodowy kapitał będzie wiedział, 
że gdziekolwiek się uda, spotka się z jednakowymi i relatywnie silnymi dla niego ob-
ostrzeniami dotyczącymi płacy minimalnej, stosunków pracy, ochrony środowiska itd. 
To jest program minimum”41. Jak widać, alteglobaliści paradoksalnie są za globalizacją, 
ale globalizacją – czytaj upowszechnieniem – praw socjalnych, praw człowieka oraz 
ochrony środowiska. Alterglobaliści akceptują zbliżanie niegospodarek i społeczeństw. 
„Globalna koordynacja wymiany towarów i usług jest potrzebna. Instytucja zajmująca 
się tą dziedziną musi jednak brać pod uwagę szeroki zakres celów społecznych, takich 
jak zapewnienie wszystkim ludziom podstawowych praw ekonomicznych (godna płaca 
i warunki pracy), ochrona środowiska naturalnego czy wreszcie promowanie modelu 
zrównoważonego rozwoju w krajach Trzeciego Świata”42.

Altergolbaliści z uznaniem odnoszą się do skutków „rewolucji informatycznej”. Dla 
przedstawicieli tego ruchu swobodny przepływ informacji jest jednym z głównych 
środków społecznego oddziaływania. Ponadto, według nich, jest to konieczny warunek 
budowy społeczeństwa obywatelskiego, tworzenia struktur bezpośredniej demokracji 
i pośredniego kontrolowania wszelkich projektów gospodarczo-politycznych43. Pocze-
sne miejsce w programach ruchów alterglobalistycznych zajmuje również kwestia anu-
lowania długów krajów Trzeciego Świata oraz wprowadzenia globalnych standardów 
pracy poprzez włączenie tej kwestii do układów zawieranych w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, tak aby na kraje łamiące podstawowe prawa pracownicze można 
było nałożyć z tego tytułu sankcje44. Kolejnym postulatem jest wprowadzenie proeko-
logicznego systemu podatkowego oraz poszerzenie zasięgu edukacji45. Alterglobaliści 

 39 J.E. Stiglitz, Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa 2005, s. 202.
 40 Tamże, s. 204–207.
 41 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 64.
 42 Tamże.
 43 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 64.
 44 Krytyki politycznej przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, Warszawa 2007, 

s. 130.
 45 H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, tłum. M. Zybura, 

Wrocław 2000, s. 278. 
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bronią również państwa jako instytucji mającej reprezentować interesy członków tej 
wspólnoty z jednej strony, z drugiej postulują globalne regulacje prawne i polityczne, 
mające na celu kontrolę rynków finansowych46. Członkowie ruchu alterglobalistycz-
nego sprzeciwiają się, jak zostało to już wzmiankowane, uniformizacji społecznej, co 
w praktyce przybiera postać wspierania wszelkich ruchów lokalnych. W tym sensie 
głoszą oni program bliski komunitaryzmowi, charakterystycznemu poglądowi współ-
czesnej amerykańskiej myśli lewicowej. Nie odżegnując się od globalizacyjnych pro-
cesów, alterglobalizm głosi hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, posługując się 
przy tym hasłem „społeczności glokalnej”. Termin „glokalizm” oznacza taki model 
społeczności, która korzystając z możliwości oferowanych przez procesy globalizacyj-
ne, nie zatraca swego lokalnego czy też regionalnego kolorytu. Społeczności glokalne 
są w tym ujęciu najbardziej pożądaną formą organizacji społecznej, potrafiącą wyko-
rzystać dobrodziejstwa nowoczesności przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych, re-
gionalnych, etnicznych, narodowych oraz tradycyjnych wzorów i wartości47. Kolejnym 
postulatem części środowisk alterglobalistycznych jest idea mikrokredytu. Twórcą tej 
formy finansowania programów mikroekonomicznych jest laureat Pokojowej Nagro-
dy Nobla Muhammad Yunus. Zakłada ona udzielanie pożyczek o niewielkiej sumie 
bezrobotnym lub ubogim przedsiębiorcom, którzy nie posiadają zdolności kredytowej. 
Pomimo zastrzeżeń, jakie budzi taka forma kredytowania, członkowie blisko tysiąca 
organizacji rządowych i pozarządowych ustalili, że przy pomocy mikrokredytów uda 
się wydostać z biedy 100 milionów ludzi48. 

Natomiast sztandarowymi – i najlepiej rozpoznawalnymi – projektami wywodzą-
cymi się z omawianego środowiska są postulaty wprowadzenia tzw. podatku Tobina 
oraz propozycje „demokracji uczestniczącej” oraz „budżetu partycypacyjnego”. Idee 
te omówię w dalszej części pracy, w akapitach poświeconych organizacji ATTAC oraz 
brazylijskiemu miastu Porto Allegre. 

Sumując część poświęconą postulatom alterglobalistów i ich wyobrażeniom doty-
czącym innego, lepszego świata, możemy zauważyć, że z głównych nurtów programu 
alterglobalizmu wyłania się określona wizja społeczeństwa doby globalizacyjnej. Ma 
to być społeczeństwo korzystające z globalizacji, ale i potrafiące owe procesy sobie 
podporządkować. Dlatego alterglobaliści podkreślają konieczność przeformułowania 
obecnej świadomości społeczności światowej w duchu świadomego swoich celów 
społeczeństwa obywatelskiego. Według alterglobalistów odpowiedzią na lokalizację 
kapitalizmu jest powstanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego. W tym sensie 
alterglobaliści uważają się za awangardę owego nowego globalnego społeczeństwa49. 

 46 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 70.
 47 L. Gawor, dz.cyt., s. 44.
 48 Szerzej o idei mikrokredytu i jej zastosowaniu patrz P. Witkowski, Mikrokredyt jako alterna-

tywna forma pomocy w globalnej gospodarce, „Recykling Idei”, http://www.recykling.uni.wroc.
pl/index.php?section=4&article=220.

 49 L. Gawor, dz.cyt., s. 44.
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***

Ruch alterglobalistyczny, mimo swego zróżnicowania, ma swoich – jak ujął to jeden 
z autorów – „świętych”50. Wśród nich można odnaleźć zarówno postacie fikcyjne, jak 
i historyczne. Osoby, które złożyły swe życie na ołtarzu rewolucji, osoby zmarłe oraz 
żyjące: artystów, a także jednostki, które można nazwać ideologami tego ruchu. Ci 
ostatni wytyczają ścieżki, którymi podąża ten ruch, pozostali zaś są odbiciem warto-
ści, którymi kierują się alterglobaliści. Wśród symboli alterglobalistów możemy od-
naleźć Don Kichota jako ucieleśnienie walki o sprawy, które są warte walki, nawet 
jeśli w końcu spotyka nas porażka. Z kręgu twórców znajdujących się w panteonie 
sławy, do zwolenników alterglobalizmu możemy zaliczyć portugalskiego noblistę José 
Saramangę (jest on postrzegany bardziej jako autorytet niż pisarz), fotografa Seba-
stiana Salagadę, uwieczniającego m.in. niedolę kolumbijskich chłopów wygnanych 
z ziemi. Wśród tej grupy znajduje się również Cesaria Evora, charyzmatyczna pie-
śniarka z Wysp Zielonego Przylądka, która wraz z innymi pieśniarzami z Ameryki 
Łacińskiej i Afryki śpiewa na płycie „Nie dla zadłużenia” wspierającej kampanię na 
rzecz anulowania długów krajom Południa. W gronie tym spotkamy również Walte-
ra Sellersa, reżysera takich filmów, jak Dworzec nadziei czy Dzienniki motocyklowe. 
W tym drugim filmie pokazał on mniej znaną część legendy Ernesta Che Guevary. Ta 
ostatnia postać również zalicza się do ikon alterglobalistów, zwłaszcza jego bardziej 
lewicowych i marksizujących odłamów. Ten argentyński rewolucjonista, abstrahując 
od jego rzeczywistych dokonań, symbolizuje wartości istotne dla ruchu altergloba-
listycznego: walkę o bardziej sprawiedliwy świat, sprawiedliwość społeczną, walkę 
z amerykańskim imperializmem, rewolucję i śmierć za Sprawę. Sam kult Che Guevary 
nie jest zjawiskiem nowym, szczyt jego popularności miał miejsce w latach 70. ubie-
głego stulecia, po czym uległ pewnemu zapomnieniu. Obecnie, właśnie dzięki alter-
globalistom, nastąpiło jego ponowne odrodzenie. Paradoksem jest, że jeden z symboli 
ruchu mającego wypisane na sztandarach hasło „Świat nie na sprzedaż” stał się ikoną 
współczesnej popkultury. Postać Che została, z dużym sukcesem, zagospodarowana 
przez showbiznes, czego dowodem są liczne gadżety z jego wizerunkiem. Sama jego 
postać pojawia się również w grach komputerowych, filmach, piosenkach, filmach etc. 
Jak widać, wizerunek Che stał się dochodową marką, z której świat – bezwzględnego 
według alterglobalistów biznesu – czerpie zyski.

Kolejną osobą cieszącą się estymą w środowisku alterglobalistycznym jest Joseph 
E. Stiglitz, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla z 2001 roku. Sam Stiglitz 
nie może zostać uznany za osobę podważającą sens zjawiska globalizacji jako takie-
go. „Jestem przekonany, że globalizacja – zniesienie barier krępujących wolny handel 
i ściślejsza integracja gospodarki w skali międzynarodowej – może być siłą służącą 
dobru i że potencjalnie może poprawić sytuację wszystkich ludzi na świecie, a w szcze-
gólności ubogich”51. Stiglitz jednakże jest krytykiem obecnego oblicza globalizacji, 
ponieważ w obecnym jej kształcie ma ona według niego niszczycielski wpływ na kraje 

 50 A. Domosławski, Kultura antyglobalizmu, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75248,
2527964.html. 

 51 J.E. Stiglitz, dz.cyt., s. 7.
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rozwijające się, a zwłaszcza na najuboższe z nich. Takiego przekonania nabrał on po 
okresie pracy w Zespole Doradców Ekonomicznych prezydenta USA Billa Clintona 
oraz w Banku Światowym, w trakcie której miał okazję obserwować efekty kryzysu 
finansowego z 1997 roku. 

Kolejną ważną postacią w ruchu alterglobalistycznym jest amerykański intelektuali-
sta Noam Chomsky. Ten znany lingwista, profesor językoznawstwa w Massachusetts 
Institute of Technology jest również znany ze swoich wyrazistych poglądów politycz-
nych. Jest radykalnym krytykiem polityki zagranicznej USA, zwłaszcza po 11 wrze-
śnia 2001 roku. Uważa on, że od zakończenia II wojny światowej Stany Zjednoczone 
realizują strategię imperialną, której zasadniczym celem jest zdobycie globalnej domi-
nacji. Posunięcia Waszyngtonu na arenie międzynarodowej – począwszy od działań 
Kennedy’ego podczas „kryzysu kubańskiego”, a na wojnie w Iraku skończywszy – są 
przedmiotem ostrej krytyki tego amerykańskiego intelektualisty. Dotyczy to również 
amerykańskiego wsparcia dla Izraela, marginalizowania roli ONZ oraz działań USA 
w Ameryce Łacińskiej. Generalnie rzecz ujmując, według tego autora, cała polityka 
amerykańska ma charakter imperialny i neokolonialny52. Również amerykańskie roz-
wiązania gospodarcze, a także państwo Izrael są obiektem krytyki tego autora. Z tego 
też tytułu jest osobą popularną w kręgach alterglobalistów, był on m.in. gościem dru-
giego Światowego Forum Społecznego. Jego krytycy zarzucają mu poglądy skrajnie 
lewicowe, on natomiast określa się jako wolnościowy socjalista oraz sympatyk anar-
chosyndykalizmu53. 

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek ruchu alterglobalizacyjnego 
jest kanadyjska dziennikarka Noami Klein, autorka „Biblii” ruchu altergloablistycz-
nego, książki No logo!54. Obecnie książka ta jest głównym intelektualnym manife-
stem tego ruchu. Autorka krytykuje w niej zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez 
podmioty komercyjne, stawia tezę, że w obecnym modelu globalizacji konsumencka 
wolność wyboru staje się powoli iluzją, oraz to, że w globalnym kapitalizmie wzrost 
gospodarczy wiąże się ze wzrostem bezrobocia55. „Wybór między Pepsi i Coca-Colą 
nie jest prawdziwą decyzją. To, co wartościowe w kulturze, wybierają za nas stacje 
telewizyjne i studia filmowe” – twierdzi kanadyjska autorka. Jej książka jest również 
„analizą ruchu obywatelskiego, który sprzeciwia się zawłaszczaniu świata przez wiel-
kie firmy”. Należy podkreślić, że dzieło Naomi Klein stało się amunicją dla ruchu al-
terglobalistów. „Ta książka usystematyzowała bunt, nadała mu tożsamość”. „Financial 
Times” nazwał ją „wezwaniem do broni”, a „The Observer” podsumował swą recenzję: 
„Inteligentna złość”. W ten sposób Naomi Klein stała się autorytetem antyglobali-
stów56. Sama przyznaje, że nie jest przeciwko globalizacji. Protestuje natomiast prze-
ciwko „jej najbardziej negatywnym skutkom – ubóstwu, dysproporcjom rozwojowym, 
przemocy”. Jest zagorzałym krytykiem neoliberalizmu oraz amerykańskiej interwencji 

 52 N. Chomsky, Hegemonia albo przetrwanie. Amerykańskie dążenie do globalnej dominacji, „Stu-
dio Emka”, Warszawa 2005.

 53 http://www.chomsky.info/. 
 54 N. Klein, No logo!, Warszawa 2004.
 55 W. Orliński, No Logo, Klein, Naomi, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75517,2354305.html. 
 56 M. Kuźmicz, Naomi Klein. Inteligentna złość, „Gazeta Wyborcza”, http://kobieta.gazeta.pl/wyso-

kie-obcasy/1,53662,2030827.html. 
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w Iraku. Jest ona dla niej dowodem na powiązania neoliberalizmu z militaryzmem57. 
Zaznacza przy tym, że nie jest antykapitalistką czy też anarchistką, pisząc, walczy po 
prostu z negatywnymi skutkami globalizacji58. 

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na postulaty głoszone przez Imma-
nuela Wallersteina. Ten amerykański socjolog, historyk i ekonomista jest twórcą teorii 
nowoczesnego świato-systemu, czyli systemu opartego na gospodarce kapitalistycznej, 
który pięć wieków temu narodził się we włoskich państwach miastach. Uważa on, że 
obecnie jesteśmy świadkami początku końca kapitalizmu, co zaowocuje powstaniem za 
kilkadziesiąt lat bardziej sprawiedliwego systemu czy też formacji społecznej. „Kapita-
lizm ma dziś 500 lat i jest jak stary człowiek. Cierpi z powodu organicznych problemów, 
których dawniej nie miał59”. Problemami tymi są, według I. Wallersteina, nadmierny 
wzrost kosztów, wzrost podatków oraz wyczerpanie rezerw świato-systemu, tzn. taniej 
siły roboczej. Obecnie możliwości ekspansji bogatych krajów Północy powoli się koń-
czą. Według Wallersteina kraje Zachodu – głównie Stany Zjednoczone – starają się za-
trzymać, a przynajmniej wyhamować ten proces, co prowadzi do eskalacji konfliktów 
i powiększania chaosu60. Poglądy te korespondują z częścią postulatów alterglobalistów, 
dotyczących zwłaszcza eksploatacji biednych krajów Południa, negatywną oceną roli 
USA we współczesnym świecie oraz z krytyką obecnej postaci kapitalizmu. 

***

Omówienie najważniejszych postulatów alterglobalistów oraz niewielkiej części – omó-
wienie wszystkich bardziej znanych postaci związanych z ruchem osób zdecydowanie 
wykracza poza ramy tej pracy – „świętych” alterglobalistów stanowi preludium do 
krótkiego opisu ich działań. W tej części pracy można znaleźć opis najważniejszych 
akcji przypisywanych ruchowi alterglobalistycznemu oraz charakterystykę dwóch or-
ganizacji kontestujących neoliberalne oblicze globalizacji – tj. francuskiego ATTAC 
oraz Czarnego Bloku. Organizacje te znajdują się na biegunach, ATTAC jest bowiem 
typową i najbardziej przy tym znaną organizacją o charakterze alterglobalistycznym, 
natomiast Czarny Blok jest skrajnie antyglobalistyczną, nastawioną na konfrontację 
komórką. 

Część badaczy uważa, że ruch alterglobalistyczny narodził się w trakcie demonstracji 
w Seattle, w 1999 roku. Same wydarzenia majace tam miejsce, podobnie jak rozruchy, 
do których doszło w Pradze, Goeteborgu czy w Genui, nabrały szczególnego znaczenia 
w swoistej mitologii tego ruchu. „Zwycięstwo w Seattle” zapoczątkowały narodziny 
„ludu z Seattle”, czyli ruchu sprzeciwiającego się globalizacji – to już zostało powie-
dziane. Natomiast według alterglobalistów największym sukcesem tych starć był fakt 

 57 M. Kuźmicz, Naomi Klein: Neoliberalizm nie przejdzie, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.
pl/1,75515,2362077.html. 

 58 M. Kuźmicz, Naomi Klein. Inteligentna złość...
 59 Na rozstaju dziejów. Rozmowa z prof. Immanuelem Wallersteinem [w:] J. Żakowski, Koniec, Wy-

dawnictwo „Sic”, Warszawa 2006, s. 17–35.
 60 Tamże.
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zwrócenia uwagi opinii społecznej na postulaty tego ruchu. Alterglobaliści sądzą, co 
prawda, że media przedstawiły ich w sposób uproszczony jako nieodpowiedzialnych 
zadymiarzy, ale z drugiej strony podkreślają, że dzięki temu idee propagowane przez 
ten ruch przebiły się do świadomości społecznej bogatych mieszkańców Zachodu. Al-
terglobaliści lubią przedstawiać siebie jako swoistą globalną opinię publiczną, jedynych 
sprawiedliwych zwracających uwagę na zagrożenia płynące z globalizacji. 

Ruch alterglobalistyczny za swój sukces uważa zablokowanie Multilateralnej Umo-
wy Inwestycyjnej (MAI), która według przedstawicieli tego ruchu doprowadziłaby do 
wyższości praw inwestorów nad ustawami o pracy, o ochronie środowiska oraz nad so-
cjalnymi ustawami państw. W październiku 1998 rokowania dotyczące MAI, na skutek 
presji środowisk kojarzonych z ruchem alterglobalistycznym, zostały przerwane61. 

Do rangi symbolu ruchu alterglobalistycznego urosło brazylijskie miasto Porto 
Allegre. Jest to spowodowane dwoma podstawowymi czynnikami: w mieście tym są 
realizowane dwa z głównych postulatów ruchu, tzw. budżet partycypacyjny oraz de-
mokracja uczestnicząca. Zgodnie z nimi mieszkańcy poszczególnych dzielnic sami, 
w demokratycznym głosowaniu, decydują o tym, na jakie cele – społeczne, pedago-
giczne czy medyczne – należy przeznaczyć dotacje państwowe. Obywatele decydują 
również o lokalnych podatkach i podziale administracyjnym. Geneza tych projektów 
sięga końca lat 80., gdy władzę w Porto Allegre zdobyła lewicowa Partia Robotników. 
Na początku lat 90. powtórzyła ona ten sukces i zainicjowała powstanie rad ludowych, 
które uczestniczą w układaniu budżetu miasta i redystrybucji dochodów. Jak pod-
kreślają alterglobaliści, lewicowy zarząd miasta ujarzmił wielkich inwestorów w ten 
sposób, że zgadza się na ich inwestycje w zamian za jednoczesne wybudowanie in-
frastruktury (mieszkań, dróg etc.) służącej najuboższym obywatelom danego regionu. 
„Dziś Porto Allegre, jutro cała Brazylia, pojutrze – świat”, twierdzą entuzjaści eks-
perymentu62. Ponadto w mieście tym organizowane jest Światowe Forum Społeczne 
– swoista wizytówka ruchu alterglobalistycznego. Na początku 2000 roku organizacje, 
takie jak ATTAC, CUT (brazylijski związek zawodowy), Stowarzyszenie Brazylijskich 
Ludzi bez Ziemi, miejscowe NGO-sy, brazylijska Partia Robotnicza oraz część środo-
wisk naukowych postanowiły zorganizować w tym mieście coś na kształt anty-Davos. 
Pierwszy Światowy Szczyt Społeczny odbył się w 2001 roku. Jak sami alterglobaliści 
opisują, „to była kolorowa, idealistyczna, przekonana o własnej wartości mieszanka 
globalnych zebrań obywatelskich, spotkań młodzieży świata, zjazdów kościelnych, 
specjalistycznych konferencji i kongresów politycznych. Targ lokalnych kontestacji, 
radośnie i świadomie zdominowany przez nie-USA-amerykański, nieeuropejski, i nie-
„biały” świat63. W spotkaniu tym wzięło udział 12 000 oficjalnych delegatów z całego 
świata, nie licząc około 60 000 pozostałych uczestników64. Od tej pory corocznie – po-
czątkowo w Porto Allegre, następnie w Bombaju, Karachi, Caracas oraz w Nairobi 
– ma miejsce to wydarzenie. Spotkania te są zarówno polem dyskusji różnych opcji 
mieszczących się w ramach ruchu alterglobalistycznego, jak i mają na celu koordynację 
akcji alterglobalistów, wymianę informacji oraz planowanie działań ruchu, takich jak 

 61 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 19.
 62 A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż..., s. 31–32. 
 63 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 214.
 64 A. Buzgalin, dz.cyt., s. 73.
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na przykład walka o anulowanie długów krajom najbiedniejszym czy dostęp od wolne-
go oprogramowania systemów komputerowych. Należy podkreślić, że w ślad za Świa-
towym Forum Społecznym organizowane są regionalne fora społeczne, takie jak Eu-
ropejskie czy Azjatyckie Forum Społeczne. Te coroczne spotkania są również ważnym 
elementem budowania tożsamości ruchu alterglobalistycznego, Immanuel Wallerstien 
powiedział nawet, że jedni „są z ducha Davos, a drudzy z ducha Porto Allegre”65. 

Jak już powiedziano, Porto Allegre jest jednym z symboli ruchu alterglobalistyczne-
go. W tym miejscu należałoby opisać organizacje o zabarwieniu alter- czy też antyglo-
balistycznym. Ze względu na ich mnogość wykraczałoby to jednak poza ramy tej pracy. 
W tekście część tych organizacji została już wymieniona – jak chociażby zapatyści, Bra-
zylijska Partia Robotnicza czy cocaleros. Opisywany poniżej ATTAC jest najbardziej 
rozpoznawalną organizacją alterglobalistyczną. Czarny Blok z kolei zalicza się do naj-
bardziej radykalnych. Z tego też tytułu warto przybliżyć profile obu tych organizacji. 

ATTAC – to skrót od Association pour une Taxation des Transactions Financičres 
pour l’aide aux Citoyens – Stowarzyszenie Opodatkowania Transakcji Finansowych na 
Korzyść Obywatela. Organizacja ta powstała we Francji w 1988 roku, w środowisku 
intelektualistów zbliżonych do miesięcznika „Le Monde Diplomatique”, i stała się zna-
czącym głosem toczącej się we Francji dyskusji gospodarczo-politycznej. Socjolog Pie-
rze Bourdieau apelował: „Międzynarodową technokrację można zwalczyć tylko w ten 
sposób, jeśli zaatakuje się ją na jej własnym terenie, a więc w dziedzinie wiedzy o go-
spodarce, przeciwstawiając okrojonym informacjom, którymi się posługuje, naukę za-
wierającą więcej szacunku dla człowieka i realiów, w obliczu których jest on postawio-
ny”66. Organizacja ta postawiła sobie za cel wprowadzenie powszechnego podatku od 
spekulacji oraz przyczyniła się do ożywienia debaty na temat przebudowy globalnych 
instytucji finansowych. Obecnie organizacja ta działa w 30 państwach świata, a na 
każdej większej demonstracji – jak ujmują to działacze opisywanego ruchu – „przeciw 
niesprawiedliwości i spustoszeniom dokonywanym przez globalny pseudoporządek fi-
nansowy” można dostrzec flagi ATTAC-u. ATTAC jest również najważniejszym euro-
pejskim głosem na światowych szczytach społecznych67. Wspomniany podatek od spe-
kulacji, a dokładniej – od transakcji wymiany walut, został zaproponowany przez ame-
rykańskiego ekonomistę, noblistę Jamesa Tobina, stąd często nazywany jest podatkiem 
Tobina. Jego wysokość wynosiłaby zaledwie 0,1–1%. Za wprowadzeniem tego podatku 
najbardziej optuje ATTAC, jednakże pomysł ten jest jednym z niewielu realnych pro-
jektów, pod którym podpisałaby się większość członków ruchów alterglobalistycznych. 
Alterglobaliści podkreślają, że podatek Tobina w proponowanej wysokości nie będzie 
stanowił obciążenia dla firm prowadzących handel czy inwestujących za granicą, nie 
zauważą go również turyści. Jednak nawet tak niski podatek może znacznie utrudnić 
spekulacje walutowe polegające na sprzedaży waluty i ponownym jej odkupieniu po 
niższej cenie. Transakcje spekulacyjne na wielką skalę pozwalają osiągnąć duży zysk 
nawet przy nieznacznych, codziennych fluktuacjach kursów walut, a zatem już poda-
tek 0,1% spowoduje, że wiele z tych transakcji stanie się nieopłacalne. Ponadto przy 
gwałtownych zmianach kursów walut automatycznie rósłby procent podatku Tobina, 

 65 Na rozstaju dziejów..., s. 34. 
 66 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 23–24.
 67 Tamże.
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co pozwoliłoby ochronić waluty przed atakami spekulantów. Od ataku na brytyjskiego 
funta w 1993 roku wiadomo, że spekulanci, działając w porozumieniu, mogą zgroma-
dzić fundusze, wobec których rezerwy walutowe banków centralnych nawet tak boga-
tych państw, jak Anglia, Francja czy Japonia, mogą okazać się niewystarczające. Kraje 
biedniejsze nie mają żadnych szans, a w zglobalizowanym systemie finansowym nawet 
kryzys lokalny może w każdej chwili przekształcić się w kryzys światowy68. Alterglo-
baliści bardzo często przywołują przykład kryzysu finansowego z 1997 roku, który 
dotknął kraje Azji Południowo-Wschodniej, a rozpoczął się spekulacyjnym atakiem 
na tajlandzką walutę – batha69. Aktywiści ruchów alterglobalistycznych podkreślają, 
że strumień bezpaństwowych kapitałów zaangażowanych w spekulacje rośnie bardzo 
szybko. „Według ostatnich danych, dzienne obroty finansowe przekroczyły już sumę 
1800 miliardów dolarów. Specjaliści szacują, że wprowadzenie podatku Tobina zmniej-
szyłoby tę wielkość do około 500 miliardów dolarów, czyli trzykrotnie. Podatek Tobina 
w wysokości 0,1% nawet od tej zmniejszonej już wielkości obrotów przyniósłby rocz-
nie ok. 180 miliardów dolarów”70. Oprócz zmniejszenia opłacalności spekulacji waluto-
wych, co doprowadziłoby do stabilizacji rynków i systemu monetarnego oraz uniknię-
cia wielu kryzysów wraz z ich społecznymi i ekonomicznymi kosztami, podatek Tobi-
na miałby jeszcze dwie zalety. ATTAC proponuje przeznaczenie środków uzyskanych 
z podatku Tobina na likwidację obszarów głodu i nędzy. Zgromadzone w ten sposób 
środki zostałyby wykorzystane na rzecz rozbudowy infrastruktury, rozwoju społeczne-
go i zasad zrównoważonego rozwoju, nie tylko w krajach Trzeciego Świata, ale w każ-
dym kraju, który uczestniczyłby w tym systemie. Poza tym zmniejszenie rentowności 
spekulacji finansowych zmniejszyłoby odpływ kapitału z sektorów produkcyjnych do 
obiegu spekulacyjnego. „Przekładając to na prostszy język, dawałoby to większe moż-
liwości inwestowania w przedsięwzięcia przynoszące korzyści i realną poprawę jakości 
życia całemu społeczeństwu, a nie jedynie garstce finansowych spekulantów”71. Al-
terglobaliści podkreślają, że od strony technicznej wprowadzenie podatku Tobina nie 
stanowi problemu, natomiast konieczne jest stworzenie ciała, którego rola polegałaby 
na gromadzeniu i dystrybucji pozyskanych w ten sposób środków. Oczywiście pojawia 
się tu wiele konkretnych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania takiej organiza-
cji: zasady zarządzania pozyskiwanymi środkami, kształt i przebieg procesu decyzyj-
nego, kryteria, według których powinny być wydawane zgromadzone środki, stopień 
centralizacji zarządzania funduszami, międzynarodowa kontrola, przejrzystość i wiele 
innych. Szczególnie ważną kwestią jest pytanie, jaką część zgromadzonych środków 
poszczególne państwa będą mogły przeznaczać na programy i inwestycje skierowane 
do własnych obywateli. Niezwykle istotna jest również przejrzystość procedur decy-
zyjnych dotyczących wydawania środków72. Jednym z postulatów jest powierzenie tego 
zadania jednej z agend wyspecjalizowanych ONZ, jednakże wszystkie te działania po-
zostają na razie w sferze planów. Oprócz sztandarowego projektu ATTAC, organizacja 

 68 J. Duda-Gwiazda, Podatek Tobina, „Magazyn Obywatel” 2002, nr 1. 
 69 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 61.
 70 J. Duda-Gwiazda, dz.cyt.
 71 M. Bachryj, Globalny Janosik na globalne problemy, „Recykling Idei”, nr 9, http://www.recy-

kling.uni.wroc.pl/index.php?section=4&article=25. 
 72 Tamże.
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ta postuluje również konieczność zamknięcia rajów podatkowych i „centrów offsho-
re’owych”, umorzenie długów państw rozwijających się, zwiększenie kontroli banków 
i giełd, konieczność demokratycznych przekształceń międzynarodowych instytucji fi-
nansowych czy też reformę niesprawiedliwego systemu handlu światowego. Sprzeciwia 
się również prywatyzacji systemów ubezpieczeń społecznych73.

Skrajnym przykładem organizacji alterglobalistycznej, chociaż bardziej trafnym 
określeniem wydaje się słowo: antyglobalistycznej, niecofającą się przed starciami 
z policją, jest Czarny Blok (Black Bloc). Narodził się on jako służba porządkowa do 
ochrony demonstracji alterglobalistów, wkrótce wyrósł jednak na autonomiczny odłam 
tego ruchu. Jego aktywiści przygotowani są w każdej chwili do odparcia ataku policji, 
ale jednocześnie nie stronią od szarż w kierunku funkcjonariuszy. Obecnie mianem 
Czarny Blok określa się również taktykę walk ulicznych wykorzystywaną przez inne 
grupy radykalne, niepowiązane z alterglobalizmem. Członkowie Black Bloc ubrani są 
na czarno, mają zakryte twarze, często na kominiarkach także ciemne okulary. Dobrze 
zgrani, potrafią odbijać z rąk policji wyjętych z tłumu towarzyszy (stosując zresztą 
podobne metody jak policjanci) lub wciągać funkcjonariuszy w zasadzki. Ich stosunek 
do policji oddają określenia, których używają po jej adresem, tzn. „psy” lub „świnie”. 
Najlepiej przygotowani mają opanowane zarówno starcia z policją konną, jak i z od-
działami wyposażonymi w psy. Paradoksalnie, określają się oni jako przyjaciele zwie-
rząt i podkreślają, że nie atakują bezpośrednio czworonogów, a jeżeli, to robią to w taki 
sposób, aby nie wyrządzić im trwałej krzywdy (sic!). Mniej radykalni działacze alter-
globalistyczni próbują powściągać nastroje aktywistów Czarnego Bloku. Argumentu-
ją, że akcje Black Bloc dają służbom porządkowym do ręki oręż, a ich przedstawiciele 
mogą się później tłumaczyć, że działali w obronie własnej. Także szkody wyrządzone 
przez „czarne kombinezony” – wybite szyby w siedzibach banków czy zdemolowane 
wnętrza fastfoodowych stołówek – nie są dla tych instytucji dotkliwą stratą, a ich wła-
ściciele mogą za to przedstawiać się później jako ofiary „zdziczałego tłumu”74. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że tego typu chuligańskie ekscesy są nagłaśniane w me-
diach, co negatywnie odbija się na wizerunku ruchu alterglobalistycznego. 

***

W tytule artykułu znajdujemy pytanie Szukanie ratunku? Dlatego należy przynajm-
niej spróbować dokonać oceny ruchu alterglobalistycznego. Wydaje się, że krytycy 
procesu globalizacji ulegają myśleniu życzeniowemu, podobnie jak i jej entuzjaści. Ci 
drudzy uważają, że dzięki globalizacji wiele ubogich rejonów i krajów świata uzyskało 
możliwość wyjścia z gospodarczego paraliżu. Ci pierwsi popadają w drugą skrajność, 
obwiniając globalizację o całe zło współczesnego świata. Taka symplifikacja stano-
wisk przesłania fakt, że globalizacja jest procesem przynoszącym ambiwalentne skut-
ki. Obok jednoznacznie dobroczynnych znajdziemy i takie, które muszą budzić naszą 

 73 Ch. Grece, M. Greffrath, H. Schumann, dz.cyt., s. 158.
 74 Alterglobaliści. Barykada wolności...
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troskę. Powstanie biegunów nieprawdopodobnego bogactwa i straszliwej nędzy jest 
jednym z negatywnych następstw globalizacji, ale wiązanie tych dysproporcji z tym 
procesem nie powinno oznaczać akceptowania demagogicznego hasła o ubożeniu 
ubogich wskutek bogacenia się bogatych. Globalizacja nie jest grą o sumie zerowej, 
jednak jej zawrotne tempo i ostra konkurencja na wszystkich rynkach pozostawiają 
po sobie sporo ofiar75. Nie da się ukryć, że w obecnym świecie istnieje potężna pola-
ryzacja dochodów, rozłożona – w dużym przybliżeniu – na osi bogata Północ–biedne 
Południe. W obecnej fazie globalizacji blisko 20% populacji światowej konsumuje 
w przybliżeniu 80% światowych zasobów. Również 20% światowej populacji żyje 
w absolutnej deprywacji nawet najbardziej elementarnych potrzeb. Pozostałą część sta-
nowią ci, którzy obywają się bez luksusów, ale również nie żyją w nędzy. Zjawisko to 
rodzi kłopotliwe konsekwencje nie tylko na polu etycznym, lecz również dla samego 
przebiegu globalizacji ekonomicznej. Owa rosnąca luka może doprowadzić rynki do 
destabilizacji o katastrofalnych rozmiarach, jeżeli biedne regiony świata nie osiągną 
przynajmniej średniego poziomu konsumpcji. Jest to możliwe tylko przy pomocy rejo-
nów bogatych, zresztą w ich dobrze pojętym, długofalowym interesie76. Argumentacja 
środowisk kontestujących współczesne oblicze globalizacji często obwinia to zjawisko 
o całe zło współczesnego świata, co już zresztą zostało powiedziane. Najpoważniej-
szym grzechem neoliberalnej globalizacji jest powstanie ogromnych obszarów biedy 
i wykluczenia w krajach Trzeciego Świata. Tymczasem globalizacja jest tylko jednym 
z czynników – i to nie najbardziej istotnym – generujących taki stan rzeczy. Według 
Richarda Pipesa to brak instytucji przyczyniających się do powstania dobrobytu, szcze-
gólnie zaś brak prawa własności i rządów, sprawia, że ubogie kraje nie mogą uwolnić 
się od biedy i są tak bardzo podatne na działanie dyktatur zarówno lewicowych, jak 
i prawicowych77. Również argumentacja o niewystarczającej pomocy krajów Zachodu 
dla państw Trzeciego Świata wydaje się cokolwiek nadużywana przez ruch altergloba-
listyczny. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wydano na ten cel 3,2 biliona dolarów, 
w tym dla samej Afryki przeznaczono 568 miliardów dolarów. Jednakże efekty tej 
pomocy są niewspółmierne w stosunku do poniesionych nakładów. Przyczynami ta-
kiego stanu rzeczy są nieefektywność Organizacji Narodów Zjednoczonych, korupcja 
panująca w jej strukturach, ale również fakt, że pomoc ta jest często źle ulokowana, 
marnotrawiona czy też najzwyczajniej przeznaczana przez skorumpowane reżimy na 
własne potrzeby, w tym gnębienie własnych obywateli. Modelowym przykładem ta-
kiego postępowania stała się Etiopia połowy lat 80., gdzie pieniądze zebrane w trak-
cie koncertów Live Aid, mające w założeniu trafić do głodujących mieszkańców tego 
kraju, zostały wykorzystane przez władze komunistyczne do dokonania masowych 
przesiedleń około 100 tysięcy ludzi78. Okazuje się również, że pomoc ekonomiczna 
przychodząca z krajów bogatych kontrolowana jest przez elity kraju biednego. Pomoc 
ta wraca do kraju bogatego w formie zakupów dóbr konsumpcyjnych oraz broni, co 
umacnia władzę lokalnych elit, które często sięgają po represje, aby utrwalić swoją 
władzę. Wszystko to prowadzi do dalszej marginalizacji większości lokalnej popula-

 75 A. Dylus, dz.cyt., s. 36.
 76 E. Wnuk-Lipiński, Świat miedzyepoki, Kraków 2005, s. 70–71. 
 77 R. Pipes, Komunizm, Warszawa 2008, s. 132.
 78 D. Rosiak, Zabijanie dobrocią, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/138304.html. 
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cji79. W świetle takich danych postulaty oparcia pomocy dla krajów rozwijających się 
na agendach ONZ wydają się być zupełnie chybione, podobnie jak postulaty utworze-
nia nowych instytucji mających realizować to zadanie. Zakładając nawet, że zjawi-
sko panującej w nich korupcji czy też generowania nadmiernych kosztów własnych 
zostałoby ograniczone do minimum, to przeszkodą nie do pokonania będzie postawa 
części władz krajów Trzeciego Świata. William Easterly, autor książki Brzemię białego 
człowieka, uważa, że „Bieda nigdy nie zostanie pokonana przez zachodnich ekspertów 
albo zachodnią pomoc. Wszędzie na świecie biedę udało się pokonać dzięki rodzimym 
reformatorom politycznym, gospodarczym i społecznym, którzy potrafią wyzwolić 
potęgę demokracji i wolnego rynku”80. Tymczasem ten aspekt jest pomijany przez al-
terglobalistów.

Alterglobaliści lubią przedstawiać siebie jako ruch niosący nadzieję na lepsze jutro 
dla najuboższych części naszego globu. Jednakże alterglobalizm niesie także zagroże-
nia. Wspominałem już o rozruchach powodowanych przez skrajne organizacje anty-
globalistyczne. Alterglobaliści uważają, że dzięki wydarzeniom w Seattle, Pradze czy 
Genui postulaty ruchu alterglobalistycznego przedostały się do świadomości „sytych 
pasibrzuchów z bogatszej części świata”, jednak organizacje, takie jak włoska Ya Basta 
czy tzw. Czarny Blok, są z góry nastawione na walkę z służbami porządkowymi. Kolej-
nym potencjalnym zagrożeniem jest zafascynowanie marksizmem widoczne w części 
ruchu altergloablistycznego. Idzie ono często w parze z podwójnymi standardami my-
ślenia. Na demonstracjach antywojennych pojawiają się flagi kubańskie i hasła w obro-
nie reżimu Fidela Castro. Dla części środowisk powiązanych z alterglobalizmem jest on 
bohaterem, ponieważ sprzeciwia się dominacji USA, co już samo w sobie im wystar-
cza. Osoby te pomijają warunki życia panujące na Kubie i wydają się nie dostrzegać, 
że reżim kubański swoich przeciwników nie traktuje z poszanowaniem praw człowie-
ka. Najbardziej jaskrawe przykłady stosowania podwójnych standardów ujawniają się 
przy okazji manifestowania sympatii dla sprawy palestyńskiej i wrogości wobec pań-
stwa Izrael. Dla części alterglobalistów cywilne ofiary ginące od kul armii izraelskiej 
warte są demonstracji, natomiast o cywilnych ofiarach wśród Izraelczyków ginących 
na przykład w autobusie wysadzonym przez terrorystę-samobójcę alterglobaliści nie 
wspominają. Poza tym, alterglobaliści wydają się tolerować wszystko, co sprzeciwia 
się systemowi i establishmentowi, niezależnie od wartości, w imię których system jest 
kontestowany. Przykładowo w polskim piśmie „Obywatel” można było doszukać się 
entuzjastycznych tekstów o zamachach bombowych Teda Kaczyńskiego – słynnego 
Unabombera81. 

Kolejna linia rozumowania części środowisk alterglobalistów opiera się na złożeniu, 
że neoliberalna globalizacja jest swoistym spiskiem mającym na celu podtrzymanie 
hegemonii krajów Pierwszego Świata. Istotnie coraz większa część decyzji ważna dla 
pomyślności obywateli podejmowana jest poza ich kontrolą (a często – wiedzą), ale 
to nie dlatego, że władzę przejęły jakieś spiskujące ugrupowania, ale że w wymiarze 
ekonomicznym prawa rynku funkcjonują obecnie w skali globalnej i nawet najsilniej-
sze gospodarki nie są w stanie tego żywiołowego procesu kontrolować. W tym sensie 

 79 E. Wnuk-Lipiński, dz.cyt., s. 70–71.
 80 Cyt. za: D. Rosiak, dz.cyt.
 81 A. Domosławski, Nie taki alterglobalizm straszny... 
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władza od obywateli i konsumentów przechodzi w ręce finansistów, inwestorów i me-
nedżerów82. „Globalizacja jest procesem spontanicznym i oddolnym. Wbrew głośnej 
antyglobalizacyjnej ideologii lub szeptanej propagandzie o tajemniczych centrach 
światowych potęg (WTO, międzynarodowe organizacje finansowe, państwa G-8, itp.) 
poruszających sznurkami napędzającymi globalizację, jest ona raczej niezamierzonym 
rezultatem działania wielu podmiotów. Jest wypadkową nakładających się na siebie 
gwałtownych przemian w różnych dziedzinach (nowe technologie i techniki komuni-
kacyjne, komputeryzacja, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, 
liberalizacja handlu itp.). Jest kolejnym etapem – według niektórych końcowym – ewo-
lucji kapitalizmu”83. 

Kolejny argument służący do krytyki globalizacji dotyczy poszukiwania przez 
międzynarodowe koncerny rynków taniej siły roboczej. Jest on podobny do tezy za-
wartej już przed z górą 100 laty w książce angielskiego ekonomisty Johna A. Hobso-
na Imperializm (1902), który wyjaśniał ówczesną ekspansję kolonialną jako rezultat 
poszukiwania przez kapitalistów nowych rynków zbytu i możliwości inwestowania. 
Włodzimierz Lenin w pracy Imperializm jako najwyższe studium kapitalizmu rozwinął 
to zagadnienie, twierdząc, że kolonie i osiągane tam zyski ekonomiczne mają zasad-
nicze znaczenie dla przetrwania rozwiniętego kapitalizmu, podtrzymują bowiem przy 
życiu chore gospodarki i pozwalają kapitalistom przekupić klasę robotniczą84. Oczy-
wiście, tego typu praktyki bywają niekorzystne dla mieszkańców bogatych krajów 
zachodnich (utrata pracy), jak i krajów ubogich (wielogodzinna praca za minimalne 
stawki). Zjawisko takie mogliśmy jednak obserwować w początkowym okresie formo-
wania się kapitalizmu epoki przemysłowej, co – wbrew twierdzeniom Marksa i jego 
popleczników – nie miało jedynie negatywnych konsekwencji. Relatywnie szybko 
sytuacja robotników uległa zasadniczej poprawie, dzięki wprowadzeniu odpowied-
nich uregulowań prawnych, w tym ustawodawstwa socjalnego85. Najpoważniejszym 
problemem krajów Trzeciego Świata nie są międzynarodowe koncerny, ale tamtejsza 
niska kultura obywatelska oraz skorumpowane i czasami pozbawione jakichkolwiek 
skrupułów rządy. Wysiłek społeczności międzynarodowej, w tym i ruchów altergloba-
listycznych, powinien zostać skierowany w stronę łagodzenia represyjności i poziomu 
korupcji istniejących w krajach Trzeciego Świata, jednakże obiektywnie należy stwier-
dzić, że pole manewru w tym zakresie jest niewielkie. Również postulat powołania 
międzynarodowej organizacji zajmującej się pomocą dla krajów Trzeciego Świata, lub 
też powierzenie tej misji agendom ONZ wydaje się chybiony, z przyczyn już opisanych 
w tym artykule. 

Natomiast osobiście uważam, że największym sukcesem alterglobalistów jest zwró-
cenie uwagi na problemy współczesnego świata generowane po części przez globa-
lizację. Ruch ten odgrywa rolę swoistego głosu sumienia i stara się wskazać pewne 
rozwiązania, w większości jednak zabarwione silnym idealizmem i w obecnej formie 
niemożliwe do zrealizowania. Ruch ten skupia się przede wszystkim na krytyce glo-
balizacji. Utrudnieniem w działaniu jest jego olbrzymia różnorodność. O ile w samej 

 82 E. Wnuk-Lipiński, dz.cyt., s. 11. 
 83 A. Dylus, dz.cyt., s. 13. 
 84 R. Pipes, dz.cyt., s. 133.
 85 Patrz: P. Johnson, Intelektualiści, tłum. A. Piber, Poznań 1998.
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krytyce można odnaleźć platformę porozumienia, to już przy projektach konkretnych 
działań staje się to przeszkodą. Sama krytyka globalizacji nie dotyczy jej jako takiej, 
krytykowane jest jej neoliberalne oblicze, co jednak prowadzi do uproszczenia obra-
zu świata, rodząc fałszywe przeciwieństwa typu: „dobrzy, szlachetni alterglobaliści 
i równie szlachetny Trzeci Świat” versus „pazerne, nakierowane za zysk koncerny oraz 
zachodnie rządy, a przede wszystkim Stany Zjednoczone”. Warto zauważyć, że „Glo-
balizacja a priori nie jest ani dobra, ani zła”, co podkreślał chociażby Jan Paweł II86. 
Sama globalizacja nie przynosi przecież wyłącznie negatywnych zmian, co potwier-
dzają również alterglobaliści. Jednakże obecnie nie potrafią oni skutecznie walczyć 
o realizację własnych postulatów, a część recept oferowanych przez członków jest zwy-
czajnie nierealistyczna i skażona zideologizowaniem. 

 86 Przemówienie wygłoszone 27 kwietnia 2001 do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii 
Nauk Społecznych pt. „Globalizacja i etyka”, cyt. za: A. Dylus, dz.cyt., s. 15. 




