
Niech żyje wojna!

Ojczyzna bez żołnierza, to jak bez miecza kat
Więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat
A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew
W salonach hut i banków wesoły słychać śpiew:

Niech żyje wojna!
Muzyczka marsza rżnie
Wojna!
Pieniążki sypią się...

Dyrektor w gabinecie kolację smaczną pcha
Wesoły jest bo przecie waleczną armię ma
A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił
On grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył.

Na Placu Piłsudskiego trębacze w trąby dmą
To wódz Państwa Polskiego przegląda armię swą
A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym
To ty nieznany trupie zaśpiewaj razem z nim

Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób
Wesoło jest tam chłopie-co krok to inny trup
A gdy cię uczuć fala w miłosny popchnie szał
To z siostrą ze szpitala zabitą będziesz spał

Stanisław Grzesiuk



NATO paktuje o kolejnych wojnach i terrorze. 
Mówimy "nie" cynicznej polityce!

W wielu krajach od Mali po Afganistan widzimy ten sam obraz:
zrujnowane miasta, domy zamienione w gruzowiska, miliony ofiar,
bezkres ludzkiego cierpienia i przemoc, która z roku na rok jest coraz
okrutniejsza. Od początku interwencji militarnych NATO, które
miały przynieść demokrację i "zwalczyć" terroryzm, chaos w
krajach, którym Amerykanie i ich sojusznicy postanowili
„pomóc” tylko się pogłębia. Europejczycy szczególnie obawiają
się dziś sytuacji na Bliskim Wschodzie. W wyniku wojny w Syrii prawie
7 milionów osób straciło dach nad głową. To trzy razy więcej ludzi niż
mieszka w Warszawie. Setki tysięcy uciekinierów zdecydowało się na
desperacką próbę przedostania się do Europy, ryzykując utratę życia,
dorobku i trafienie do obozów, które funkcjonują jak więzienia. W tym
samym czasie Turcja – ważny kraj NATO dokonuje rzezi własnych
obywateli, bombarduje miasta w Syrii jak i na własnym terytorium.
Turcja zwalcza partyzantkę kurdyjską jedyny skuteczny ruch oporu
wobec fanatyków z Daesh - tzw. Państwa Islamskiego.

Kiedy miliony cierpią przez wojny na Bliskim Wschodzie, europejskie
media i politycy straszą obywateli falą uchodźców. Ludzie, którzy
uciekają przed mordercami są nazywani „terrorystami” a prawica
napędza w Europie strach przed imigrantami, aby zdobyć poparcie
wyborców. Kolejne zamachy terrorystyczne wykorzystywane
są jako uzasadnienie dla interwencji wojskowych NATO,
które tylko pogarszają sytuację w krajach objętych wojną i
powodują, że jeszcze więcej ludzi ucieka przed bombami, a
działający tam terroryści mają jeszcze więcej poparcia.

To nie jest przypadek. Przemysł
zbrojeniowy potrzebuje wojny i
strachu przed obcymi aby osiągać
zyski. Kraje NATO wydały w 2015
roku ponad 800 miliardów dolarów
na zbrojenia. To cztery razy więcej
niż wyniosły wszystkie wydatki
państwa polskiego w ubiegłym roku.
To ogromny biznes, na którym
bogacą się nieliczni a cierpią miliony.

NATO powstało jako odpowiedź państw zachodnich na rosnącą potęgę
militarną ZSRR. Sojusz Północnoatlantycki miał bronić kapitalizmu i
"demokracji" przed spodziewaną sowiecką agresją. Taka była teoria. W
praktyce NATO od samego początku wspierało zbrodnicze reżimy które
mordowały przeciwników politycznych, popełniały ludobójstwo i
zwalczały reformy społeczne. Interwencje NATO wszędzie skutkowały
wzrostem biedy, głodem i cierpieniem.

Militarna paranoja nie ma końca. Dziś po latach „wojny z
terroryzmem” nakręca się nowe konflikty. Światowe mocarstwa
wydają coraz więcej pieniędzy na broń, a wojny toczone w
kolejnych krajach napędzają przemysł zbrojeniowy NATO,
Rosji, Chin, Indii i innych potęg, które włączyły się w
szaleńczy wyścig zbrojeń. Armie mocarstw testują swoje
drogie zabawki na Ukrainie, w Syrii, Libii, Jemenie, na Morzu
Południowochińskim i innych krajach.

Polska daje się wciągnąć w światowe konflikty. Polskie wojsko bierze
udział w akcjach zbrojnych rozpętanych przez mocarstwa. Polska
zgodziła się na budowę instalacji tarczy antyrakietowej i udostępniła
swoje terytorium agentom CIA, którzy torturowali niewinne osoby.
Polska może ponownie stać się areną wojen toczonych przez obce
armie, tak jak było to wiele razy w przeszłości. Polski rząd zwiększa
wydatki na zbrojenia i tworzy nowe jednostki paramilitarne, a
jednocześnie mówi obywatelom, że nie ma pieniędzy na służbę
zdrowia, czy godne wynagrodzenia. Powstają kolejne klasy
mundurowe, coraz więcej młodych ludzi jest zafascynowanych
wojskiem i historią polskiego oręża. Odwraca się uwagę od problemów
społecznych i kreuje atmosferę strachu, która ma uzasadniać większe
wydatki na armię i kolejne morderstwa w imię pokoju. Wojsko
potrzebuje nowych rekrutów. Cyniczna polityka historyczna
promuje wojnę jako przygodę a nic nie mówi o jej
prawdziwych skutkach.

Czas najwyższy przerwać to szaleństwo. Apelujemy do wszystkich
ludzi aby zaprotestowali przeciwko wojnie i imperializmowi. Nie
godzimy się na nowy wyścig zbrojeń. Powstrzymajmy rządy i przemysł
zbrojeniowi przed rozpętaniem kolejnych konfliktów. 

Inicjatywa „Wojna Wojnie”



Państwo – przyczyna wszystkich wojen

Zdecydowana większość ludzi nie chce wojny. Ci którzy mówią, że
są gotowi do walk za tak zwaną „ojczyznę” mają na myśli wojnę
obronną. Deklarują, że będą bronić państwa którego są obywatelami w
przypadku agresji ze strony innego państwa. Jednak większość woli
aby do takiej wojny w ogóle nie doszło.

Jak zatem zapobiegać wojnie? Co zrobić aby do agresji ze strony
innego państwa nie doszło? Zwolennicy sojuszy wojskowych takich jak
NATO twierdzą, że musimy się zbroić aby zniechęcić obce rządy do
wszczynania wojny przeciw nam. To bardzo krótkowzroczna polityka i
obłudne kłamstwo. Wojsko bowiem cały czas jest wysyłane na
tak zwane misje pokojowe, które mają na celu bronienie
interesów wielkich korporacji.

A b y n a p r a w d ę z a p e w n i ć
ludzkości trwałe bezpieczeństwo
trzeba zlikwidować podstawową
przyczynę każdej wojny. Tą
przyczyną jest istnienie państw,
które są układami oligarchów,
którzy wykorzystują struktury
biurokracji i formacje zbrojne do
rozgrywania swoich interesów.
P a ń s t w o z y s k u j e p o p a r c i e
społeczne dzięki wpajaniu ludziom
od wczesnego dzieciństwa ideologii
nacjonalizmu czyli wiary, że istnieje
byt zwany narodem, który jest stale
zagrożony przez inne narody. Ta
ideologia uzasadnia istnienie
państwa i wydawanie pieniędzy
publicznych na zbrojenia i wojnę. 

Drugą ideologią, która uzasadnia wojnę jest religijny fanatyzm, który
często łączy się z nacjonalizmem. Tymczasem człowiek może
pielęgnować swoją tożsamość kulturową i religijną, a biurokratyczne
struktury państwa, nie są mu do tego potrzebne. Państwo bowiem 

jest potrzebne tylko kapitałowi i służy jako aparat
przymuszania ludzi do oddawania wartości ich pracy

kapitalistom. Państwo nie radzi sobie ze zwalczaniem terroryzmu ale
skutecznie tłumi bunty społeczne i chroni interesy korporacji.

NATO podobno ma nas bronić.
Pytanie przed czym ma nas bronić?
P r z e d w y z y s k i e m , u m o w a m i
śmieciowymi, bankami manipulującymi
ratami kredytów? Czy NATO obroni nas
przed przemocą seksualną, przed
r a k o t w ó r c z y m s m o g i e m , p r z e d
chorobami, niepełnosprawnością, czy
katastrofami przyrodniczymi? Nie. NATO
sprawi jedynie, że zamiast jednego
polityka gwałcącego naszą wolność
będzie inny polityk, a zamiast korporacji
„A” będzie nas okradała korporacja „B”.
S o j u s z e m i l i t a r n e n i e s ą

rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa ale jego częścią.
Tak długo jak istnieć będą centralistyczne państwa i
gospodarka oparta na prywatnym zysku, tak długo będą
wojny. Jedynym sposobem na zapewnienie ludziom bezpieczeństwa
jest zmiana ustroju społecznego i odejście od państwa opartego na
przymusie i gospodarki opartej na władzy kapitału na rzeczy systemu
opartego na samorządnych stowarzyszeniach, konfedefacjonizmie i
gospodarki opartej na spółdzielczości.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie szybko dokonać rozbrojenia i
likwidacji centralistycznych państw. Co możemy zrobić teraz? Możemy
rozbudzić społeczny gniew na władze, które wszczynają
wojny i trwonią pieniądze na zbrojenia. Możemy wyrazić
naszą niezgodę na operacje militarne prowadzone w
interesie korporacji. Możemy ujawniać absurdy ideologii
nacjonalizmu i religijnego fundamentalizmu, które nastawiają ludzi
przeciwko sobie sprawiają, że klasa pracująca jest podzielona i
posłuszna oligarchom. Możemy pokazać światu, że wydatki na
zbrojenia są niemoralne. Wojsko twierdzi, że nas obroni - obroni przed
innym wojskiem. My zaś bez państwa i wojska obronimy się sami!

Warszawska Federacja Anarchistyczna



Głód – planowe masowe morderstwo jako następstwo wojen

Jednym z najpoważniejszych skutków wojen jest głód. Jedna trzecia
wszystkich cywilnych ofiar II Wojny Światowej umarła z powodu głodu i
jego następstw. W latach 1942-1943 podczas niemieckiej
okupacji zmarła z głodu połowa ludności Białorusi. W Grecji
w czasie "wielkiego głodu" zmarło 300 tysięcy ludzi. W
Polsce i Norwegii ludzie żuli korę z drzew aby stłumić
uczucie głodu. Codzienność ludzi, którzy żyją na obszarach objętych
wojną to nie są przygody i romanse jak w serialu "Czas Honoru" ale
rozpaczliwe próby zdobycia choćby odrobiny jedzenia dla siebie i
swoich dzieci.

Dziś taka sytuacja powtarza się wszędzie tam gdzie trwa wojna. W
Syrii od 2011 r. produkcja rolna spadła o 40% i zniszczono ponad
połowę piekarnii w efekcie ceny chleba wzrosły nawet o 1000% i
osiągnęły niebotyczne rozmiary skazując ludzi na niedożywienie.
Jeszcze gorsza sytuacja jest w objętych wojnami krajach Afryki
Zachodniej. Ludzie umierają z głodu w Nigrze i Mali -
państwach, które mają wystarczające zasoby aby wyżywić
wszystkich swoich mieszkańców. Bogactwa tych krajów
eksploatowane są przez zachodnie koncerny, których
interesów pilnuje armia Francji - drugiego po USA
mocarstwa militarnego NATO.

Umieranie z głodu to długa i bolesna agonia. To ostre cierpienie
fizyczne i psychiczne. To poczucie beznadziei i opuszczenia. Człowiek
stopniowo traci zdolność do poruszania się i myślenia. Dzieci poniżej
piątego roku życia narażone na głód nie rozwiną się prawidłowo. Ich
układ nerwowy nie nadrobi opóźnień spowodowanych niedożywieniem i
ludzie ci do końca życia będą upośledzenie umysłowo. Wojna i głód to
także okropne choroby spowodowane niedostarczaniem organizmowi
niezbędnych składników, złymi warunkami higienicznymi i
rozprzestrzenianiem się zaraz.

Powiedzieć głośne "NIE" wojnie jest naszym obowiązkiem.
Sprzeciwiamy się interwencjom militarnym które bronią jedynie
interesów najbogatszych oligarchów, a przyczyniają się do
rozpowszechniania się głodu i zaraz na wszystkich kontynentach.

Czym jest Food Not Bombs? 

to społeczna inicjatywa, polegająca na rozdawaniu 
wegańskich posiłków potrzebującym, bez względu na 
zasobność ch portfela czy status społeczny. 
Wegańskich, bo przygotowanych bez przemocy - bez 
konieczności zabijania i wykorzystywania zwierząt, 
często z produktów podarowanych lub wyhodowanych 
samodzielnie, więc też bez udziału pieniędzy. Akcjom 
towarzyszy przekaz antyrządowy i antywojenny, 
ponieważ ukazuje, że władza wydaje pieniądze na np 
niepotrzebne zbrojenia, podczas kiedy wielu ludzi 
głoduje.

Jak możecie pomóc? NIe trzeba być uczestnikiem FnB
by to zrobić - możecie sami coś przygotować i 
rozdawać razem z nami! Możecie pomóc nam promować 
wydarzenie a przede wszystkim - zjawić się, byśmy 
mogli się poznać i razem zamanifestować we wspólnej 
sprawie! 



Latawce zamiast dronów - Fly Kites Not Drones!

„Wojna  to usankcjonowane zbiorowe szaleństwo.”    
                                                                                                                                     Krzysztof

Wodiczko

 ”Istoty ludzkie……walczą  i organizują się w tym celu dlatego, że przez tradycję plemienną, 
nauki religijne czy agresywny patriotyzm zostały poddane indoktrynacji pewnymi wartościami 
kulturowymi, których gotowe są bronić, i pewnymi zbiorowymi typami nienawiści, z powodu których
są gotowe napadać i zabijać.”

                                                                                                                 Bronisław  Malinowski 
                                                               
” Zabijanie nie jest traktowane jako zbrodnia , to prawo wojny”
                                                                                                                             Margaret Mead

Huig de Groot, ojciec nauki prawa międzynarodowego w 1625
stwierdził, że każdy, kto jest wrogiem „może zostać zaatakowany
wszędzie”. Minęło kilka wieków, podpisano wiele konwencji i umów
międzynarodowych w których m.in. czytamy, że ”zabicie wroga jest

dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy nie
można go zneutralizować w inny dostępny
sposób np. przez pojmanie”. Mimo to, nic
się nie zmieniło.

... błękitne niebo, słoneczny
dzień - wymarzona chwila i miejsce
do zabaw dla każdego dziecka - to
jednocześnie piekło dla małych
Afgańczyków, Pakistańczyków i
Jemeńczyków. Bo tylko przy takiej
pięknej pogodzie, cichy zabójca -
dron, może przeprowadzić na nich
swój morderczy atak. Drony to
bezzałogowe samoloty pilotowane przez
operatorów z USA, Wielkiej Brytanii,
Niemiec i innych państw. Są w stanie
zadziałać w każdym miejscu na Ziemi. To

nowoczesne tecjnologie wykorzystywane przez wojsko, agencje
państwowe, prywatne firmy, wynajmowane do - często fasadowej- walki
z "terroryzmem"...

Jak wynika z raportów ONZ i Amnesty International, w trakcie
przeprowadzania ataków, drony często zabijają bądź ranią ludność
cywilną. Z owych raportów wynika, że co piąta ich ofiara to cywil, a co
dziesiąta to dziecko. A giną oni przez przypadek, błąd materii,
niedoskonałość technologii. W ostatnim czasie śmierć w tych
„niewypowiedzianych wojnach” poniosło około 4000 osób, Te tragedie
się potęgują. Co mają powiedzieć rodziny poległych bezsensownie
ofiar? Owe tragedie, śmiercionośne pomyłki i bezsens takiej wojaczki
budzą słuszny gniew i opór ludzi. Chęć odwetu, pomszczenia zabitych
dzieci, matek i ojców. Niedoskonałość technologii, sposób jej
wykorzystania i ludzki opór przeciw temu mogą stać się zarzewiem
konfliktu, którego już nie powstrzymamy...

Pozwólmy dzieciarni na całym świecie bawić się z latawcami, bez
obawy, że operator śmiercionośnej maszyny zakwalifikuje je jako
niebezpiecznych terrorystów, których należy zneutralizować. To nie jest
gra komputerowa. Kolejnego życia nie ma!

Andrzej



NIE dla baz wojsk USA w Polsce!

W maju rozpoczęła się budowa amerykańskiej bazy rakietowej typu
Aegis Ashore w Redzikowie. W nowej bazie będzie stale przebywać
nawet do 300 żołnierzy amerykańskich. Polski rząd domaga się stałej
obecności wojsk USA i NATO w Polsce. Rząd amerykański podjął też
decyzję o przerzuceniu na terytorium wschodnich państw NATO, w tym
Polski ciężkiego sprzętu, który będzie tu stale utrzymywany. Do pięciu
lokalizacji w Łasku, Drawsku Pomorskim, Skwierzynie, Choszcznie i
Ciechanowie trafią amerykańskie czołgi i bojowe wozy piechoty.
Marzeniem polityków jest aby w Polsce powstała duża baza wojskowa
USA. Podczas szczytu NATO, który odbywa się w lipcu 2016 r. w
Warszawie polski rząd zabiega o zwiększenie obecności wojskowej
NATO na polskim terytorium. 

Stany Zjednoczone są państwem, które posiada największą ilość
baz wojskowych poza swoimi granicami. Obecnie 725 amerykańskie
bazy wojskowe mimo, że strukturalnie i prawnie różnią się od kolonii, są
obszarami poza jakąkolwiek kontrolą i jurysdykcją prawną kraju na
terenie, którego się znajdują.

Po roku 1989 pozbyliśmy się olbrzymich radzieckich baz
wojskowych, które były problemem nie tylko natury politycznej, ale
także społecznej i ekologicznej. Dziś nieoficjalnie mówi się o planach
zbudowania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Wbrew temu co głosi polski rząd, amerykańskie bazy nie stanowią 
interesu dla lokalnej społeczności, a w skali całego kraju koszty 
powstania i funkcjonowania baz przewyższą ewentualne zyski. W 
większości krajów bazy USA są współfinansowane lub 
dofinansowywane (w sposób pośredni lub bezpośredni) z 
budżetu państwa na terenie, którego się znajdują. W 
Niemczech cała infrastruktura logistyczna do pilnowania i obsługi wojsk 
amerykańskich: wojska transportowe, łączności, obsługi 
radiolokacyjnej, a nawet wojska obrony przeciwlotniczej opłacane są 
przez budżet niemiecki. Infrastruktura wokół baz (drogi do bazy, 
wodociągi i inne) podobnie jak ekologiczne koszty utrzymania bazy są 
przerzucane na społeczność lokalną (np. filtry do wody) i opłacane za 
pieniądze z naszych podatków; do dziś nie usunięto jeszcze 
zanieczyszczeń wód gruntowych i gleby po bazach radzieckich. Patrząc

realnie amerykańskie bazy w Polsce przyniosłyby bardzo niewiele bo 
jedynie 200-300 nowych miejsc pracy. 

Na Okinawie od momentu powstania bazy
amerykańskiej (1972 r.) do roku 1998
zanotowano 4905 przestępstw, w tym 101 na
tle seksualnym i 11 morderstw, popełnionych
przez żołnierzy USA oraz załogę cywilną. W
1995 r. troje żołnierzy z bazy zgwałciło
dwunastoletnią dziewczynkę, w 2003 r.
czternastolatkę.. . to nie są przypadki
odosobnione! Te zbrodnie nadal trwają. 

W 2016 r. Kenneth Franklin Shinzato, 32-letni obywatel USA
odbywający służbę na Okinawie, został oskarżony o próbę ukrycia
zwłok Riny Shimabukuro, 20-letniej mieszkanki Okinawy. W
samochodzie amerykańskiego żołnierza znaleziono ślady krwi. Japonka
została uznana za zaginioną 28 kwietnia. W marcu na Okinawie
amerykański żołnierz zgwałcił Japonkę, co spowodowało reakcję
japońskiego rządu, który zażądał od USA „wzmocnienia dyscypliny
(wojskowych na terytorium Japonii) i zapobieżenia podobnych
incydentów w przyszłości”.

Polskie prawodawstwo stwarza możliwości, aby w umowach
dwustronnych przedstawiciele obcych wojsk byli, nawet za najcięższe
przestępstwa, sądzeni przez inne niż polskie sądy. Stany
Zjednoczone generalnie nie pozwalają, aby ich obywatele, a
zwłaszcza żołnierze, podlegali innemu niż amerykańskie
sądownictwo (dlatego m.in. nie uznają Trybunału ds. Zbrodni
Wojennych w Hadze). Wyroki często są nieadekwatne do
skali przestępstwa. Pilotujący samolot kapitan R. Ashby, który strącił
kolejkę liniową we Włoszech i spowodował śmierć 20 osób, sądzony był
w USA i pomimo ciężkich zarzutów został skazany jedynie na 6
miesięcy aresztu, a czas który tam spędził sąd zaliczył w poczet kary.
Relacjonując proces dziennik "Rzeczpospolita" z 3 maja 1999 roku
pisał: "Po ogłoszeniu wyroku przez ośmiu sędziów kapitan Ashby,
któremu groziło ponad 200 lat więzienia, wyszedł z sądu jako wolny
człowiek.(...) Amerykańskie sądy wojskowe z reguły uniewinniają
oficerów, oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci osób
cywilnych".
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