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Organizacja, struktura oraz dzia³anie
ruchu anty- i alterglobalizacyjnego
w pañstwach Unii Europejskiej

Có¿, my jesteœmy ludŸmi tej planety, tak wiêc gdziekolwiek pojad¹ elity, nawet jeœli w celu spotkania wynajm¹ statek na œrodku oceanu, bêdziemy ich
tam wkurzaæ, wiêc niech nie myœl¹, ¿e uciekn¹ od nas – Kevin Danaher1.

1. Wstêp

M

ówi¹c o kategoriach anty- i alterglobalizmu mamy do czynienia z ró¿norodnymi
postawami i ideologiami antysystemowymi. Z jednej strony w pojêciu tym mieœci
siê umiarkowana krytyka wobec globalizacji. Z drugiej strony znajdziemy tu postawy
ca³kowitej negacji wspó³czesnej kultury, ekonomi i polityki2. [...] Wed³ug jednego od³amu przyczyn¹ wszystkich nieszczêœæ œwiata jest nadmiar globalizacji (wiêc trzeba
z ni¹ walczyæ); wed³ug drugiego od³amu globalizacjê nale¿y kontynuowaæ i rozci¹gn¹æ
j¹ na prawa cz³owieka i na edukacjê oraz obj¹æ ni¹ wszystkie spo³ecznoœci œwiata3.
W analizie dzia³alnoœci anty- i alterglobalistów stosunkowo ma³o uwagi poœwiêca siê
organizacji ruchu.
Problem badawczy stanowi przedstawienie koncepcji zinstytucjonalizowania ruchu, spo³ecznoœci, organizacji, w których wystêpuj¹ ideologiczne przes³anki i sposoby myœlenia antyglobalizacyjnego. Zadaniem autora nie jest wyodrêbnienie i opisanie wszystkich znanych
organizacji dzia³aj¹cych na terenie Unii Europejskiej, a tym bardziej ideologii anty- czy alterglobalistycznych, ale raczej ogólnego sposobu stworzenia trwa³ej instytucji oraz specyfiki
ruchu w Europie. Stworzenie ram organizacyjnych ruchu anty- i alterglobalistycznego w pañstwach Unii Europejskiej stanowi o jego ¿ywio³owoœci i przystosowaniu siê do otoczenia.
Niew¹tpliwie du¿y wp³yw na organizacjê i dzia³alnoœæ ruchu w Europie ma bliskoœæ procesów globalizacji. W tym miejscu mo¿emy zadaæ sobie pytanie, czy centralna pozycja
w zglobalizowanym œwiecie ma wp³yw na ocenê przez ruchy anty- i alterglobalizacyjne zjawisk zwi¹zanych z globalizacj¹? Integracja europejska doprowadzi³a do sytuacji, w której
przedmiotem badañ s¹ sposoby organizacji ruchów anty- i alterglobalistycznych z tzw. krajów pó³peryferyjnych4, do których mo¿emy zaliczyæ kraje postkomunistyczne.
W niniejszym artykule s³owa anty- i alterglobalizm zostan¹ u¿yte synonimicznie.
1
Cyt. za: Wolnoœæ, równoœæ, odmiennoœæ. Nowe ruchy spo³eczne w Polsce pocz¹tku XXI wieku, red. I. Krzemiñski, Warszawa 2006, s. 42.
2
Zob. R. Bäcker, Antyglobalizacyjne ruchy spo³eczne, w: Œwiat po 11 wrzeœnia 2001 roku, red. K. G³adkowski,
Olsztyn 2003, s. 308.
3
S. Flejterski, P. T. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003, s. 190.
4
Szerzej na temat geopolitycznego podzia³u œwiata na centrum, peryferie i pó³peryferie: I. Wallerstein, Analiza
systemów œwiatów. Wprowadzenie, Warszawa 2007, a tak¿e R. Bäcker, Antyglobalizacyjne ruchy spo³eczne..., op. cit.
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2. Definicja
Pocz¹tkowy problem badawczy stanowi zdefiniowanie pojêcia „organizacja”. Organizacj¹ nazywamy ka¿de œwiadome uregulowanie dzia³añ oraz zachowañ ludzkich, które wyró¿niaj¹ siê trwa³oœci¹5. Nale¿y odró¿niæ pojêcie organizacji od „instytucji”. Uwa¿a siê, ¿e
instytucja jest nadaniem dzia³aniom i zachowaniom charakteru znaczeniowego. Sens owych
dzia³añ opiera siê na normach, wartoœciach i symbolach. Obie kwestie odnosz¹ siê do
wspó³dzia³ania grup i jednostek maj¹ce na celu uporz¹dkowanie dzia³añ danej spo³ecznoœci6.
Organizacja polityczna jest dzia³aniem na rzecz osi¹gniêcia okreœlonych celów politycznych.
W tym wypadku organizacja cechuje siê sformalizowanymi wiêziami spo³ecznymi, maj¹cymi s³u¿yæ bezpieczeñstwu organizacji politycznej oraz realizacji indywidualnych i grupowych interesów, a tak¿e sformalizowanie struktur organizacyjnych, w postaci liderów
i aparatu administracyjnego. Do wa¿nych kwestii nale¿y tak¿e rozpoznanie oœrodka decyzyjnego oraz kontroli i symboliki oraz celów i metod organizacji7.
Wszystkie dzia³ania o charakterze zinstytucjonalizowanym mo¿emy nazwaæ organizacj¹,
natomiast nie ka¿da organizacja jest instytucj¹8. W przypadku anty- i alterglobalistów mamy
do czynienia z dwojakim sposobem dzia³añ. Po pierwsze, jest to próba uporz¹dkowania i skoordynowania funkcjonowania wspólnoty interesów w ramach ruchu spo³ecznego. Po drugie,
mamy do czynienia z prawnym usankcjonowaniem dzia³ania tego¿ ruchu, czyli zinstytucjonalizowania w ramach organizacji.
Za Romanem Bäckerem do struktury organizacyjnej nurtów antyglobalizacyjnych zaliczymy pewn¹ czêœæ organizacji pozarz¹dowych (NGO), w tym i nowe ruchy spo³eczne wed³ug
terminologii Clausa Offe i Alaina Touraina, tradycyjne struktury spo³eczno-polityczne (organizacje – klanowe, plemienne, patrymonialne itd.), oraz autorytarne i totalitarne struktury
spo³eczne, w tym i partie nowego typu9. Z heterogenicznoœci¹ organizacyjn¹ ruchu anty- i alterglobalistów zwi¹zane jest zró¿nicowanie celów i postaw.
3. Kategoria badawcza
Wed³ug Piotra Sztompki ruch antyglobalizacyjny to najnowsza forma ruchów spo³ecznych prze³omu XX i XXI wieku10. Ruch spo³eczny mo¿emy zdefiniowaæ, jako formacjê zorganizowan¹ wokó³ idei solidarnoœci spo³ecznej, wykorzystuj¹c¹ taktykê akcji bezpoœredniej,
posiadaj¹c¹ luŸn¹ i nieformaln¹ strukturê organizacji11. Tak zdefiniowane nieformalne sieci
ruchów spo³ecznych, oparte na wspólnych przekonaniach, charakteryzuj¹ siê aktywizacj¹
i zjednoczeniem niekonwencjonalnych dzia³añ zbiorowych12. Ruch anty- i alterglobalistyczny w odró¿nieniu od tzw. „starych ruchów spo³ecznych” charakteryzuje siê podniesieniem do

5

Zob. K. Sobolewska-Myœlik, Partie i systemy partyjne na œwiecie, Warszawa 2004, s. 43.
Zob. ibidem.
7
Zob. Organizacja polityczna, has³o w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wroc³aw 2004,
s. 283–184.
8
Zob. K. Sobolewska-Myœlik, op. cit., s. 43.
9
R. Bäcker, op. cit., s. 308.
10
Zob. P. Sztompka, Socjologia: analiza spo³eczeñstwa, Kraków 2002, s. 164.
11
Zob. Ruchy spo³eczne, has³o w: S³ownik politologii, red. B. Walicka, Warszawa 2008, s. 518–519.
12
Zob. C. Lahusen, Krêgi koktajlowe, czyli organizacje ruchów spo³ecznych a Unia Europejska, w: Dynamika
¿ycia spo³ecznego. Wspó³czesne koncepcje ruchów spo³ecznych, red. K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008,
s. 375.
6
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rangi uniwersalnej wartoœci materialistycznych13. Przedstawiciele klas spo³ecznych ca³¹ uwagê skupiaj¹ wokó³ interesów ogólnych. W pañstwach Unii Europejskiej nowe ruchy spo³eczne koncentruj¹ siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z ekologi¹, feminizmem i pacyfizmem.
Sprzeciwiaj¹ siê wykorzystywaniu energii j¹drowej, a tak¿e skupiaj¹ siê na dzia³aniach kulturowo-kontestacyjnych, organizuj¹c siê wokó³ nieformalnych stowarzyszeñ dzikich lokatorów (sk³otersi), organizacji prowadz¹cych dzia³alnoœæ wydawnicz¹ itp.
To, co ³¹czy ruch antyglobalistyczny z „nowymi ruchami spo³ecznymi” to rekrutacja
przebiegaj¹ca wobec tradycyjnych podzia³ów14. Pierwsz¹ fazê rekrutacji nazywamy pierwotn¹, kiedy do ruchu przy³¹czaj¹ siê osoby identyfikuj¹ce siê z jego ideologi¹ oraz celami,
które zamierza osi¹gn¹æ dana zbiorowoœæ. Dla dobra ruchu gotowi s¹ zrezygnowaæ z wczeœniej zdobytej pozycji spo³ecznej. Po tym nastêpuje rekrutacja wtórna, czyli przy³¹czenie siê
do ruchu spo³ecznego ludzi, którzy uto¿samiaj¹ siê z jego sukcesami. Obok siebie dzia³aj¹
zarówno osoby zaanga¿owane „ideologicznie”, jak i osoby sympatyzuj¹ce z dan¹ zbiorowoœci¹. W odró¿nieniu od etapu pierwszego, który cechuje siê wzglêdn¹ trwa³oœci¹, rekrutacja
wtórna przyci¹ga ludzi, dla których ewentualna klêska ruchu powoduje odejœcie z jego szeregów.
Trudnoœæ sprawia okreœlenie dok³adnej daty i miejsca powstania ruchu antyglobalizacyjnego. Dariusz Eligiusz Staszczak twierdzi, ¿e trudnoœæ w datowaniu jest tym wiêksza, ¿e wiele
lokalnych ruchów antykapitalistycznych (antyrynkowych) sta³o siê ruchami antyglobalistycznymi wówczas, gdy kapitalizm (gospodarka rynkowa) zacz¹³ globalizowaæ siê15. Przyspieszenie globalizacji, jakie nast¹pi³o w latach 70. XX wieku nie doprowadzi³o jeszcze do
zorganizowania siê przeciwników tego procesu. Jak podkreœla Eugeniusz Koœmicki istniej¹ce w latach 80. ruchy spo³eczne koncentrowa³y siê tylko na poszczególnych problemach,
pozostawiaj¹c gospodarkê i politykê neoliberalizmowi. [...] Ogromny „sukces” doprowadzi³
jednak do narodzin jego „przeciwnika”. [...] Stopniowo narasta³o przekonanie, ¿e niszczenie
œrodowiska, rosn¹ce ubóstwo i wyzysk krajów Trzeciego Œwiata maj¹ wspóln¹ przyczynê
– neoliberaln¹ globalizacjê16. Mimo trudnoœci w okreœleniu dok³adnej daty pocz¹tków
dzia³alnoœci ruchu antyglobalizacyjnego, badacze wskazuj¹ na wydarzenia, jakie mia³y miejsce w latach 90. XX wieku. Wtedy to tak¿e nast¹pi³ upadek „bloku komunistycznego” w Europie Œrodkowo-Wschodniej oraz przyspieszenie procesu globalizacji.
Mo¿emy stwierdziæ, ¿e dzia³ania ruchów spo³ecznych na arenie ponadnarodowej by³o
spowodowane trzema czynnikami17. Po pierwsze, uzewnêtrzniania krajowych ruchów spo³ecznych poza granice pañstwowe (eksternalizacja ruchów spo³ecznych). Po drugie, przyjêcie
za swoje problemów miêdzynarodowych, jako obrona przed ich wp³ywem na poziom lokalny
(internalizacja wartoœci miêdzynarodowych). Po trzecie, skutkowa³o to tworzeniem siê ponadnarodowych ruchów spo³ecznych. Powstanie ruchu antyglobalizacyjnego by³o nastêpstwem przesuniêcia problemów lokalnych na poziom miêdzynarodowy.
Pierwsze z prze³omowych wydarzeñ mia³o miejsce w Meksyku w 1994 roku. By³o to powstanie Indian w stanie Chiopas przeciwko w³adzy pañstwowej, w obronie tubylczej ludnoœci

13

Zob. P. Sztompka, Socjologia: analiza spo³eczeñstwa, Kraków 2002, s. 164.
Zob. ibidem.
15
D. E. Staszczak, Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Toruñ 2007, s. 79.
16
E. Koœmicki, Ruch antyglobalistyczny, „Dziœ” 2003, nr 1, s. 41.
17
Por. S. Tarrow, Dwojaki charakter ponadnarodowych ruchów kontestacyjnych. „Dzia³anie w osamotnieniu”
czy zupe³nie nowa rzeczywistoœæ?, w: Dynamika ¿ycia spo³ecznego. Wspó³czesne koncepcje ruchów spo³ecznych, red.
K. Gorlach, P. H. Mooney, Warszawa 2008, s. 432.
14
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indiañskiej18 i przeciwko przy³¹czeniu kraju do Pó³nocnoamerykañskiego Uk³adu Wolnego
Handlu (NAFTA)19. Tzw. Armia Wyzwolenia Narodowego im. Zapaty, zajê³a 6 miast
le¿¹cych w granicach prowincji. Ruch zapatystowski, jako jeden z pierwszych wykorzysta³
do swoich celów Internet, rozpowszechniaj¹c swoje idea³y na ca³ym œwiecie20.
Drugim granicznym wydarzeniem jest protest roku 1999, który mia³ miejsce w Seattle
i by³ skierowany przeciwko spotkaniu Miêdzynarodowej Organizacji Handlu (WTO)21. Protest
okreœlany jest, jako narodziny ruchu antyglobalistycznego. Doprowadzi³ do sparali¿owania
negocjacji. Bezpoœrednim powodem protestu by³ sprzeciw wobec projektu o Wielostronnym
Uk³adzie o Inwestycji (MAI). Zdaniem antyglobalistów na pierwszym miejscu stawia³ interesy korporacji ponad potrzeby narodowe i lokalne22. By³y to wydarzenia prze³omowe, poniewa¿ od tej pory coraz czêœciej zaczêto mówiæ o œwiatowym ruchu antyglobalizacyjnym. Ruch
wzmacnia nie tylko organizacja kolejnych „antyszczytów”, ale równie¿ kampanie informacyjne i happeningi polityczne, które mia³y miejsce na ca³ym œwiecie, m.in. w Pradze, Warszawie, Seattle, Seulu, Brukseli i Porto Alegro23.

3.1. Nieformalne i formalne formy organizacji
Jedn¹ z nieformalnych form organizacji szeroko pojêtego ruchu anty- i alterglobalistów
jest squatting. Polega to na tworzeniu miejsc wzajemnej pomocy opartego na zasadach samowolnego osadnictwa na „porzuconej przestrzeni” oraz wcielaniu w ¿ycie idea³ów demokracji
bezpoœredniej. Squatting nie jest niczym nowym, poniewa¿ siêga lat siedemdziesi¹tych
XX wieku24 i by³ zwi¹zany z zajmowaniem przestrzeni b¹dŸ to przez spo³ecznoœci zubo¿a³e
na skutek wykluczenia spo³ecznego (przyk³adem jest tutaj Ameryka £aciñska), b¹dŸ œwiadomych decyzji podejmowanych przez m³odzie¿owe grupy anarchistyczne w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Zjawisko to ma charakter ogólnoœwiatowy. W samej Unii
Europejskiej squaty zlokalizowane s¹ w wiêkszoœci najwiêkszych miast. Pojêcie squattingu
opiera siê na zasadzie zgodnie, z któr¹ mieszkanie nie jest przywilejem, ale prawem – i to
prawem o na tyle fundamentalnym znaczeniu, ¿e nie mo¿e go ograniczaæ prawo w³asnoœci
18
Historia Oporu, brak autora, 2006, http://ezln.most.org.pl/modules.php?name=News&file=article &sid=2,
3.08.2009.
19
Zob. D. E. Staszczak, Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny
marketing, Toruñ 2007, s. 77.
20
Oficjalna strona zapatystów: http://zeztainternazional.ezln.org.mx/, 03.08.2009; Na polskim portalu poœwiêconym „walce Zapatystów” – „Viva Zapata” – mo¿emy znaleŸæ materia³y dŸwiêkowe, audiowizualne, jak i artyku³y poœwiêcone ruchowi: http://ezln.most.org.pl/index.php, 3.08.2009.
21
Zob. E. Koœmicki, Ruch antyglobalistyczny, „Dziœ” 2003, nr 1, s. 39. Œwiatowa Organizacja Handlu (WTO,
World Trade Organization) – utworzona na mocy umowy w Marrakeszu w 1994 roku organizacja, która stawia sobie
za cel tworzenie sprzyjaj¹cych warunków dla rozwoju handlu towarami i us³ugami. Organizacja skupia obecnie 153
kraje (dane z 23 lipca 2008; zob. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm, 7.08.2009). Celem
WTO jest prowadzenie globalnej polityki handlowej i rozstrzyganie sporów handlowych. Cz³onkowie WTO zobowi¹zuj¹ siê na otwarcie swoich granic dla produktów zagranicznych, przy jednoczesnej rezygnacji z dotacji w³asnego
eksportu. Zob. B. Guillochon, Globalizacja. Jeden œwiat – ró¿ne drogi rozwoju, Wroc³aw 2003, s. 47, 48 i 115. Organizowane przez WTO konferencje, maj¹ce liberalizowaæ handel, sta³y siê celem krytyki ruchów antyglobalizacyjnych.
22
Zob. A. Domos³awski, Œwiat nie na sprzeda¿. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002, s. 18.
23
Zob. A. Dmowska, Antyglobalizm a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2003, vol. 13, nr 3, s. 33.
24
Zob. J. Urbañski, Squatting jako swoboda i samowola, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 2008, vol. 23,
nr 2, s. 52.
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prywatnej25. W praktyce zjawisko polega na zajmowaniu opuszczonych domów, czêsto bez
zgody w³aœciciela. Budynki przejmowane w ten sposób s³u¿¹ nie tylko jako mieszkania, ale
tak¿e jako miejsca aktywnoœci politycznej, kulturalnej i edukacyjnej.
W Polsce najstarszym squatem jest poznañski Rozbrat, dzia³aj¹cy od 1994 roku. Decyzje
w tak zorganizowanej przestrzeni materialnej i spo³ecznej podejmowane s¹ zazwyczaj zgodnie z dewiz¹ [...] zajmowany pokój czy mieszkanie nie nale¿¹ do konkretnej osoby (osób), ale
stanowi¹ dobro wspólne26, dlatego wszystkie decyzje podejmowane s¹ przez kolektyw, zazwyczaj na drodze kompromisu.
Squatting jest nie tylko sposobem na mieszkanie oraz zabawê w ramach grupy spo³ecznej,
ale równie¿ stanowi zaplecze ruchu antyglobalistycznego. Nic dziwnego, poniewa¿ przestrzeñ squatów zajmuj¹ przedstawiciele szeroko pojêtego ruchu „nowej lewicy”, anarchistycznego, ekologicznego, feministycznego itd.
W pañstwach Trzeciego Œwiata mamy do czynienia ze zjawiskiem squattingu obejmuj¹cym makabrycznie wiêksz¹ skale, ni¿ w krajach Unii Europejskiej. Tzw. „dzicy lokatorzy” obejmuj¹ tam ca³e dzielnice, mo¿emy nawet mówiæ o ca³ych miastach squaterskich
(squatters cities). W krajach najbardziej rozwiniêtych w slumsach mieszka zaledwie 6% ludnoœci miasta, a w krajach rozwijaj¹cych siê najmniej – przera¿aj¹ce 78%. To dok³adnie jedna
trzecia ludnoœci œwiata27.
Nieformalne organizacje anty- i alterglobalizacyjne na ca³ym œwiecie wykorzystuj¹
w swojej dzia³alnoœci akcjê bezpoœredni¹. Mamy tu na myœli m.in. takie zachowania jak
strajk, bojkot, sabota¿ czy organizowanie grup wsparcia.
Do najbardziej znanej formy strategii opieraj¹cych siê na akcji bezpoœredniej, swoimi korzeniami nawi¹zuj¹cej bezpoœrednio do ruchu anarchistycznego dzia³aj¹cego w latach 70.
XX w. w Niemczech Zachodnich, jest Czarny Blok (Black Block – BB)28. G³ówne za³o¿enia
taktyki to przyjêcie przez uczestników demonstracji czarnego i ochronnego ubioru czêsto zapobiegaj¹cego identyfikacji danej osoby. Celem takiego zachowania jest tworzenie jednoœci
grupy oraz poczucie solidarnoœci29. Obecnie wykorzystywanie strategii BB widoczne jest
na wiêkszoœci demonstracji anty- i alterglobalizacyjnych. Innymi modelami aktywizmu
nawi¹zuj¹cymi do akcji bezpoœredniej s¹ dzia³ania typu Jedzenie Zamiast Bomb (Fot Not
Bombs), opieraj¹cy siê na rozdawaniu darmowych posi³ków przez autonomiczne kolektywy
czy Centra Niezale¿nych Mediów (Indymedia), stanowi¹ce platformê do rozprzestrzeniania
tzw. „niezale¿nej opinii”, wykorzystuj¹cego w swojej dzia³alnoœci g³ównie Internet. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e nie wymieniono tu wszystkich strategii wykorzystywanych w swojej dzia³alnoœci przez grupy anty- i alterglobalistów. Wyszczególniona dzia³alnoœæ, jak s³usznie zauwa¿a
Richard Day, [...] ³¹czy wspólna logika: wsparcie za wsparcie – która jest wyborem nieuniwersalnych, niehierarchicznych, nieprzymusowych stosunków, bazuj¹cych na solidarnoœci,
pomocy wzajemnej i wspólnym etycznym zaanga¿owaniu30.

25

Ibidem, s. 50.
Zob. ibidem, s. 54.
27
M. Davis, Planeta slumsów, Warszawa 2009, s. 39.
28
Zob. D. D. Young, Autonomia and the Origin of the Black Bloc, „A – infos news service”, http://www.ainfos.ca/01/jun/ainfos00170.html, 27.02.2010.
29
Zob. R. Day, Anarchizm, rdzenna ludnoœæ i antyglobalizm w ruchach spo³ecznych Ameryki Pó³nocnej,
„Przegl¹d Anarchistyczny” 2009, nr 9, s. 130.
30
Ibidem.
26
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Do stowarzyszeñ o charakterze alterglobalistycznym mo¿emy zaliczyæ organizacje pozarz¹dowe, które stanowi¹ wszelkie formy przeciwstawiania siê poszczególnym elementom
globalizacji.
Organizacja pozarz¹dowa (non-governmental organization – NGO) to, wed³ug definicji
Organizacji Narodów Zjednoczonych (Regulacja 1966/31), ka¿da organizacja miêdzynarodowa, która nie zosta³a za³o¿ona przez jednostkê rz¹dow¹ i nie powsta³a w konsekwencji
zawarcia umowy miêdzynarodowej31. Pojêcie to mo¿emy odnieœæ do organizacji tak¿e krajowych i lokalnych. Z czasem termin zacz¹³ odnosiæ siê zarówno do organizacji zajmuj¹cych
siê ochron¹ interesów w³asnych, np. biznesowych, jak i grup celowych, czyli dbaj¹cych
o ochronê œrodowiska, prawa kobiet, biedê, rasizm, seksizm itp.32 W odró¿nieniu od organizacji (quasi)pozarz¹dowych (quango), nie s¹ tworzone i finansowane przez rz¹dy33.
Organizacj¹ antyglobalistyczn¹ inspiruj¹c¹ wiêkszoœæ g³oœnych protestów, jak m.in. te
w Seatle, Pradze czy Davos34, jest Attac (Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of Citizens – Stowarzyszenie Obywatelska Inicjatywa Opodatkowania Obrotu Kapita³owego). Stowarzyszenie zosta³o za³o¿one w 1998 roku we Francji. Jak twierdz¹
Christiane Grefe, Mathias Greffrath, Harald Schumann, autorzy ksi¹¿ki Czego chc¹ krytycy
globalizacji? Attac, opisuj¹cej cele ruchu, w jego szeregach mo¿emy znaleŸæ zarówno aktywistów politycznych, jak i obywateli, którzy wczeœniej nic wspólnego nie mieli z tego typu
stowarzyszeniami35. Organizacja skupia przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, organizacji
pozarz¹dowych, a tak¿e bezrobotnych. Jak podkreœlaj¹ dzia³acze Attac, przylepiono jej etykietkê „ruchu jednego punktu” na rzecz podatku Tobina36, który postulowa³ [...] wprowadziæ
od wszystkich transakcji dewizowych podatek w wysokoœci jednego procenta37. Oprócz podatku Tobina Attac zaprogramowa³ m.in.: 1) zamkniêcie rajów podatkowych38, 2) przekszta³cenie miêdzynarodowych instytucji finansowych, 3) zwiêkszenie kontroli banków i gie³d,
4) ustawowego wprowadzenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, 5) umorzenia d³ugów pañstw
Trzeciego Œwiata, 6) stabilizacjê wzglêdem siebie kursów dolara, euro i jena39.
Attac funkcjonuje w 30 krajach œwiata, g³ównie w Europie40. Na 27 pañstw cz³onkowskich nale¿¹cych do Unii Attac posiada 15 narodowych oddzia³ów. Oprócz tego organizacja
wystêpuje równie¿ w Norwegii, Islandii oraz Szwajcarii. W swojej dzia³alnoœci skupia siê na
prowadzeniu kampanii edukacyjnych oraz inicjatyw obywatelskich, opracowywaniu materia³ów i analiz prezentuj¹cych alternatywny obraz globalizacji. Stowarzyszenie organizuje
miêdzynarodowe konferencje oraz ponadnarodowe i lokalne akcje protestacyjne wszêdzie
tam, gdzie poruszane s¹ sprawy zwi¹zane z globalizacj¹, czy to konferencje klimatyczne, czy
31

Organizacja pozarz¹dowa/NGO, has³o w: S³ownik politologii, Warszawa 2008, s. 368–369.
Zob. ibidem, s. 369.
33
Zob. Organizacja (quasi)pozarz¹dowa, has³o w: S³ownik..., op. cit., s. 367.
34
Zob. S. Zgliczyñski, Oblicza alterglobalizmu, „Przegl¹d Socjalistyczny” 2005, nr 1(2), s. 79.
35
Zob. Ch. Grefe, M. Greffrath, H. Schumann, Czego chc¹ krytycy globalizacji. Attac, Kraków 2004, s. 23–24.
36
Zob. ibidem, s. 158.
37
J. Tobin, A proposal for international Monetary Reform, „The Eastern Economic Journal” 1978, nr 3(4), cyt. za:
Ch. Grefe, M. Greffrath, H. Schumann, Czego chc¹ krytycy..., op. cit., s. 91.
38
Raje podatkowe i tzw. „centra finansowe typu offshore” to wed³ug ATTAC wszystkie pañstwa i strefy z bardzo
korzystnym ustawodawstwem podatkowym oferuj¹cym firmom b¹dŸ osobom prywatnym uwolnienie siê od opodatkowania kraju rodzimego. Do rajów podatkowych i centrów offshore zaliczono Szwajcariê, Lichtenstein, Singapur,
Hongkong, karaibskie wyspy Cayman Islands i Wyspy Bahama. Zob. szerzej na ten temat: Ch. Grefe, M. Greffrath,
H. Schumann, Czego chc¹ krytycy..., op. cit., s. 98–99.
39
Zob. Ch. Grefe, M. Greffrath, H. Schumann, Czego chc¹ krytycy..., op. cit., s. 158.
40
Patrz tabela 1. Wystêpowanie Attac w pañstwach Unii Europejskiej.
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spotkania najbogatszych pañstw œwiata oraz miêdzynarodowych organizacji finansowych.
Kampanie Attac przyczyni³y siê do wstrzymania negocjacji w ramach WTO, zatrzyma³a wiele
projektów prywatyzacyjnych, pomog³a wygraæ referendum przeciwko konstytucji europejskiej we Francji w 2005 r., przyczyni³a siê do wprowadzenia pierwszego kroku w kierunku
miêdzynarodowego prawa podatkowego (podatek od biletów lotniczych), zatrzyma³ agresywne ¿¹dania handlowe skierowane ku krajom rozwijaj¹cym41 – czytamy na oficjalnym serwisie
internetowym Attac.
Tabela 1
Wystêpowanie Attac w pañstwach Unii Europejskiej
Pañstwa z oddzia³ami organizacji Pañstwa bez oddzia³ów organizaAttac
cji Attac
Austria
Bu³garia
Belgia
Cypr
Dania
Czechy
Finlandia
Estonia
Francja
Irlandia
Grecja
Litwa
Hiszpania
£otwa
Holandia
Malta
Luksemburg
Rumunia
Niemcy
S³owacja
Polska
S³owenia
Portugalia
Wielka Brytania
Szwecja
Wêgry
W³ochy
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: Attac in the world, www.attac.org/en/whatisattac/map, 2.02.2010.

W ostatnich latach g³ównym celem organizacji sta³a siê Unia Europejska. Attac krytykuje
unijn¹ politykê oraz struktury organizacyjne, a w szczególnoœci deficyt demokracji, legitymacji i przejrzystoœci w³adzy oraz zbytni¹ biurokratyzacjê struktur europejskich, regulowanych
przez traktaty bêd¹ce odzwierciedleniem neoliberalnej polityki pañstw cz³onkowskich.
Struktury organizacyjne ruchu kszta³towane s¹ na poziomie regionalnym i lokalnym. Polski oddzia³ Attac zorganizowany jest na zasadach stowarzyszenia posiadaj¹cego osobowoœæ
prawn¹. Stowarzyszenie dysponuje statutem, zgodnie z którym w³adzami naczelnymi s¹ Walne Zebranie Cz³onków, Zarz¹d G³ówny, G³ówna Komisja Rewizyjna, G³ówny S¹d Kole¿eñski i Rada Programowa.
Naczelnym organem Attac Polska jest Walne Zebranie Cz³onków, którego obradami
kieruje Prezydium sk³adaj¹ce siê z przewodnicz¹cego, zastêpcy i sekretarza42. Walne Zgromadzenie stanowi w³adzê ustawodawcz¹ Stowarzyszenia. Uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci, co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania cz³onków
(pierwszy terminy) oraz w przypadku drugiego terminu w czasie godziny od pierwszego
g³osowania bez wzglêdu na liczbê osób uprawnionych do g³osowania43. W³adzê wykonawcz¹
41
42
43

What is Attac?, brak autora, http://www.attac.org/en/what-attac, 1.02.2010.
O wyborze przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i sekretarza stanowi regulamin obrad.
Zob. Statut Attac, 2005, http://www.attac.org.pl/?lg=pl&kat=4&dzial=113&typ=2&id=10, 2.02.2010.
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polskiego oddzia³u Attac stanowi Zarz¹d G³ówny. Odpowiada przed Walnym Zebraniem
Cz³onków. W jego sk³ad powinien wchodziæ przynajmniej jeden przedstawiciel z Oddzia³u
Terenowego44.
Attac jest jedn¹ z najprê¿niej dzia³aj¹cych organizacji miêdzynarodowych o programie
antysystemowym. Swoje struktury organizacyjne opiera na regionalnych i lokalnych oddzia³ach. Charakteryzuje siê sformalizowan¹ struktur¹ organizacyjn¹, z walnie wybieranym
przywódc¹ ruchu oraz organami przedstawicielskimi.
Niew¹tpliwie kluczow¹ rolê, dla kszta³towania siê organizacyjnych struktur ruchu alterglobalizacyjnego w Europie ma Europejskie Forum Spo³eczne (EFS). Forum jest miejscem
spotkañ, którego celem jest pog³êbianie procesu refleksji, demokratycznej debaty nad ideami,
opracowywania propozycji i wolnej wymiany doœwiadczeñ oraz wspó³praca – celem organizowania skutecznych dzia³añ – ró¿nych struktur i ruchów spo³eczeñstwa cywilnego przeciwstawiaj¹cych siê neoliberalizmowi i dominacji œwiata przez kapita³ oraz wszelkie formy
imperializmu, i które d¹¿¹ do stworzenia ogólnoœwiatowego spo³eczeñstwa, w którym najwa¿niejszy by³by cz³owiek45. Forum ma charakter miêdzynarodowy i jest odpowiednikiem Œwiatowego Forum Spo³ecznego, które po raz pierwszy odby³o siê w Porto Alegre w Brazylii
miêdzy 25 a 30 stycznia 2001 roku.
Natomiast EFS po raz pierwszy spotka³o siê we Florencji, w dniach 6–10 listopada
2002 roku. Od tego czasu zorganizowano jeszcze 4 spotkania: w Pary¿u, Londynie, Atenach,
Malmo (kolejne EFS zaplanowane jest na 13 marca 2010 roku w Istambule). Organizatorzy
Forum szacuj¹, ¿e od 2002 do 2008 roku w spotkaniach wziê³o udzia³ oko³o 150 tys. osób46.
Europejskie Forum Spo³eczne, skupia przede wszystkim osoby o pogl¹dach lewicowych i prospo³ecznych, które ³¹czy obawa przed skutkami takich zjawisk jak: globalizacji, podzia³ œwiata,
pog³êbiaj¹ce siê dysproporcje spo³eczne, dominuj¹ce znaczenie korporacji miêdzynarodowych. Lewicowoœæ uczestników Forum dotyczy równie¿ innej p³aszczyzny: wystêpuj¹ oni nie
tylko przeciwko zgubnym skutkom procesów gospodarczych i ekonomicznych, ale s¹ te¿ przeciwnikami wojny, dyskryminacji rasowej, braku tolerancji, nieszanowania praw jednostki
ludzkiej47.
Wœród organizacji pozarz¹dowych, które wziê³y udzia³ w obradach znaleŸli siê przedstawiciele ruchu feministycznego, ekologicznego, organizacje walcz¹ce o prawa cz³owieka,
grupy m³odzie¿owe, a tak¿e przedstawiciele zwi¹zków zawodowych i naukowcy. Poruszana
problematyka nie odbiega³ od kwestii, które pojawia³y siê ju¿ na Œwiatowym Forum Spo³ecznym. Sesje plenarne dotyczy³y przede wszystkim demokracji i praw cz³owieka, sprawiedliwoœci spo³ecznej, praw pracowniczych, rasizmu, œrodowiska [...]48.
EFS powo³a³o do ¿ycia „organ uchwa³odawczy”, jakim jest Europejskie Zgromadzenie
Przygotowawcze (The European Preparatory Assembly). Celem Zgromadzenia jest zrzeszanie regionalnych przedstawicieli, które dzia³a i podejmuje wszelkie decyzje w oparciu o zasady
zapisane w Karcie Œwiatowego Forum Spo³ecznego49. Dokument daje swobodê w podejmo-

44

Zob. ibidem.
Karta Zasad Œwiatowego Forum Spo³ecznego, 2001, http://www.attac.org.pl/?dzial=7&typ= 2&kat=7&lg=
pl&id=66, 6.08.2009.
46
Zob. Another Europe is Possible!, brak autora, http://www.esf2008.org/about/what-is-esf, 2.02.2010.
47
K. Dojwa, Œwiat dla ludzi. Europejskie Forum Spo³eczne, „Dziœ. Przegl¹d spo³eczny” 2004, nr 12, s. 109.
48
Ibidem, s. 107.
49
Zob. http://www.fse-esf.org/spip.php?article47, 2.02.2010.
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waniu autonomicznych decyzji uczestnikom forów spo³ecznych, co ma byæ zgodne z zasad¹
poszanowania ró¿norodnoœci pogl¹dów. Wed³ug zasad zawartych w Karcie Œwiatowego Forum Spo³ecznego, fora spo³eczne nie stanowi¹, [...] wiêc ¿adnej instancji w³adzy, o któr¹ mogliby zabiegaæ ci, którzy uczestnicz¹ w tych spotkaniach, ani nie pretenduje do tytu³u jedynej
alternatywy formy organizacyjnej i wspó³dzia³ania struktur i ruchów, które siê na nie
sk³adaj¹50. Na mocy zasad zawartych w Karcie w obradach nie mog¹ uczestniczyæ organizacje
militarne oraz partie polityczne. Europejskie Zgromadzenie Przygotowawcze mo¿e tworzyæ
grupy robocze. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Zgromadzenia (podró¿ i zakwaterowanie) pokrywaj¹ regionalne oœrodki deleguj¹ce51.
Zarówno Europejskie, jak i Œwiatowe Forum Spo³eczne s¹ bardziej miejscem debaty
i spotkañ przeciwników globalizacji, ni¿ faktyczn¹ organizacj¹, mimo budowania struktur
formalnych takich jak Europejskie Zgromadzenie Przygotowawcze. W swoim programie
EFS opiera siê na obronie interesów uznawanych za uniwersalne, takie jak pokój, wolnoœæ,
równoœæ i poszanowanie godnoœci jednostki.
Do organizacji o charakterze anty- i alterglobalizacyjnym, jednoczeœnie skupiaj¹cym szereg ugrupowañ z ca³ego œwiata, zaliczymy Miêdzynarodowe Forum ds. Globalizacji52 (International Forum on Globalization – IFN). Organizacja zosta³a za³o¿ona w 1994 roku w San
Francisco. Swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi w wiêkszoœci krajów Europejskich oraz w krajach
Trzeciego Œwiata. Obecnie Miêdzynarodowe Forum ds. Globalizacji skupia wiele organizacji
z ca³ego œwiata, m.in. Obserwatorium Globalizacji w Pary¿u, Publiczna Obywatelska Obserwacja Globalnego Handlu (Public Citizens Global Trade Watch), Instytut Ponadnarodowy
w Amsterdamie, etc.53
Dzia³alnoœæ ruchów anty- i alterglobalizacyjnych wi¹¿e siê z wytwarzaniem nowego modelu wartoœci, znaczeñ kulturowych oraz now¹ polityk¹ akcentuj¹c¹ problemy zwi¹zane
z rozwojem cywilizacji. Z nowych ruchów spo³ecznych wy³oni³y siê partie ekologiczne oraz
radykalne partie lewicowe. Oba typy zosta³y nazwane przez Herberta Kitschelta mianem partii lewicowo-libertariañskich54. Innym typem partii, które wyros³y na bazie nowych ruchów
spo³ecznych s¹ tzw. partie profetyczne55.
Oba wy¿ej wymienione typy s¹ to partie tzw. „nowej polityki”. Cechuje je podkreœlanie
obawy o œrodowisko naturalne, wyszczególnienie potrzeb samorealizacji jednostki (poprzez
m.in. promowanie indywidualizmu), podejrzliwoœæ wobec nowych technologii, a tak¿e walka
o prawa cz³owieka. Partie „nowej polityki” nie maj¹ jednego charyzmatycznego przywódcy,
a w³adza w ugrupowaniu jest elastyczna i przechodzi na zasadach rotacyjnoœci. K³ad¹ nacisk
na oddoln¹ demokracjê i bezpoœrednie uczestnictwo w jej strukturach. Zgodnie z zasad¹ decentralizacji decyzje powinny byæ podejmowane w lokalnych oœrodkach, a nie w centrali partii56.

50

Ibidem.
Warto wspomnieæ, ¿e zadeklarowano chêæ pomocy w finansowaniu regionalnych organizacji Europy Œrodkowo-Wschodniej z funduszy lustrzanych organizacji z Europy Zachodniej.
52
W 2003 roku staraniami wydawnictwa „Obywatel” ukaza³a siê ksi¹¿ka Debi Barker i Jerry Mander ABC globalizacji (£ódŸ), która stanowi elementarz opracowany przez Miêdzynarodowe Forum ds. Globalizacji.
53
Zob. S. Flejterski, P. T. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003, s. 189–200, 247–249.
54
Zob. K. Sobolewska-Myœlik, Partie i systemy partyjne na œwiecie, Warszawa 2004, s. 89; zob. tak¿e B. Michalak, Partie protestu w Europie Zachodniej, Toruñ 2008, s. 37.
55
Zob. B. Michalak, op. cit., s. 46.
56
Wiêcej na temat uczestnictwa w partiach ekologicznych i partiach Nowej Lewicy (przytaczaj¹c m.in. analizy
Herberta Kitschelta) pisze: K. Sobolewska-Myœlik, op. cit., s. 92–93.
51
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Tego typu organizacje znajduj¹ zwolenników wœród wykszta³conej m³odzie¿y Europy
Zachodniej57. Czêœæ zwolenników nowych ruchów spo³ecznych wybra³o jednak œwiadomie
uczestnictwo w pozapañstwowych formach organizacji spo³eczeñstwa. Przyczyni³ siê to
tego pejoratywny stosunek do wystêpowania przywództwa politycznego oraz œwiadomoœci
uczestnictwa w samej partii, jako instytucji bêd¹cej czêœci¹ systemu pañstwowego.

4. Podsumowanie
Ruchy spo³eczne stanowi¹ z³o¿on¹ organizacyjnie strukturê. W przypadku anty- i alterglobalizmu mo¿emy mówiæ o tzw. nowych ruchach spo³ecznych. Od ruchów narodowowyzwoleñczych, robotniczych i kobiecych, które funkcjonowa³y w Europie na prze³omie XIX
i XX wieku, antyglobalistów odró¿nia oderwanie od partykularnych interesów poszczególnych grup. B¹dŸ to narodowych, zawodowych czy p³ciowych. Wiêkszoœæ nowych ruchów
spo³ecznych podkreœla brak zinstytucjonalizowanych form dzia³ania oraz biurokracji. Wynika to z g³ównego czynnika, który charakteryzuje ruch anty- i alterglobalistów, a mianowicie
antysystemowoœæ, zwi¹zana z antypañstwowoœci¹ i sprzeciwem wobec wszelkich form organizacji. W dalszym ci¹gu du¿e znaczenie ruchy antyglobalizacyjne przypisuj¹ nieformalnym
strukturom organizacji, które maj¹ dawaæ mo¿liwoœci realnego wp³ywu na organizowanie
dzia³añ oddolnych opartych na akcji bezpoœredniej.
Ruch antyglobalistów uniwersalne wartoœci, takie jak np. prawa cz³owieka, pokój i odpowiedzialnoœci spo³eczna, przeniós³ na poziom miêdzynarodowy. Mimo próby budowy struktur
miêdzynarodowych, najwa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ regionalne i lokalne struktury organizacyjne. To grupy narodowe rekrutuj¹ uczestników ruchu. Odbywa siê to na dwa sposoby. Po
pierwsze poprzez wstêpowanie do ruchu osób zdolnych poœwieciæ siê ca³kowicie dla celów
danej spo³ecznoœci. Wypracowane w ten sposób sukcesy przyci¹gaj¹ tak¿e do ruchu jednostki
identyfikuj¹ce siê z jego wizerunkiem. W pañstwach nale¿¹cych do centrum globalizacji,
w tym wypadku mówimy o krajach Europy Zachodniej, ewentualny kryzys mo¿e spowodowaæ
wycofanie siê z dzia³alnoœci w ruchu. Dzia³ania w tym wypadku inicjowane s¹ w wiêkszoœci
przez organizacje, takie jak partie ekologiczne oraz radykalne partie lewicowe, profetyczne
czy organizacje pozarz¹dowe.
Ruch anty- i alterglobalizacyjny od pocz¹tku istnienia skierowany by³ przeciwko organizacjom miêdzynarodowym bêd¹cymi aktorami globalizacji. Mo¿emy do nich zaliczyæ m.in.
Bank Œwiatowy, Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, Uniê Europejsk¹, Œwiatow¹ Organizacjê Handlu oraz przeciwko najbogatszym krajom œwiata zaliczanych do G8, takich jak
Wielka Brytania, Francja, Niemcy, W³ochy, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada i Rosja.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Europejskie Forum Spo³eczne, Miêdzynarodowe Forum
ds. Globalizacji oraz stowarzyszenie miêdzynarodowe Attac. Organizacje te próbuj¹ stworzyæ ogólnoeuropejsk¹ platformê dyskusji i dzia³añ alterglobalizacyjnych. Proponuj¹ konkretne rozwi¹zania dotycz¹ce globalizacji, czêsto dostrzegaj¹c jej nieuchronnoœci. Domagaj¹
siê globalizacji z tzw. „ludzk¹ twarz¹”. W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ wzrost wp³ywu
anty- i alterglobalizacyjnych organizacji pozarz¹dowych na rz¹dy krajowe i aktywizacjê
dzia³añ lokalnych, np. w kwestii ochrony œrodowiska oraz mimo braku obecnoœci ruchów
spo³ecznych w tworzeniu siê struktur Unii, na sam¹ wspólnotê. Du¿a czêœæ organizacji anty-
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Zob. ibidem, s. 93–94.
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globalizacyjnych coraz czêœciej swoj¹ uwagê kieruje w stronê problemów, jakie stwarza globalizacja w pañstwach nale¿¹cych do Unii Europejskiej.
Ruchy antyglobalizacyjne s¹ ruchami masowymi. W obrêbie organizacji mamy do czynienia z wystêpowaniem wielu doktryn politycznych, których ³¹czy krytyka procesu globalizacji. Ruch jest ró¿norodny pod wzglêdem organizacyjnym i hierarchicznym. Przywodzi to
na myœl organizacyjne struktury ruchów totalitarnych i partii nowego typu, jak partia komunistyczna czy nazistowska.
W przypadku ruchów anty- i alterglobalistycznych mamy do czynienia z globalizacj¹ polityczn¹ nowych ruchów spo³ecznych.
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Summary
This paper discusses the main notions of the theory of organization and operation of a social movement that has been termed the anti-, and alter-globalization movement since the late
1990s. Its beginnings can be found in the protests of the populations of both Americas, mainly
those of Mexico and the US, against a free-trade zone and agreements of states with international organizations. Attention should be paid to the structures the movement has built in European Union states, most closely related to globalization processes. Here both formal
structures are encountered, such as the non-government organization Attac, and informal organizations operating on the principles of direct democracy. Formal organizations formulate
legal and legitimate statutes and attempt to discuss the issues of globalization at the level of
public debate. This is the path chosen by the parties of the so-called ‘new politics’ – prophetic,
left-wing and libertarian parties. Informal organizations usually operate along principles of
direct action and dialogue inside the movement itself. The key role in the shaping of the organizational structures of the anti-, and alter-globalization movements in Europe is played by
the international European Social Forum, which is the venue for annual meetings and debates
of different ideological currents.

