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Refleksje po przeczytaniu „Planety slumsów”, Mike’a Davis’a 

„Barbarzyńska logika neoliberalnej globalizacji od 1978 roku – jest analogiczna 

do katastroficznego procesu, który w pierwszej kolejności doprowadził do 

ukształtowania się «Trzeciego Świata», w epoce późno-wiktoriańskiego 

imperializmu (1870-1900). Pod koniec XIX wieku, przymusowe włączenie do 

rynku światowego ogromnych mas chłopskich Azji i Afryki, pociągnęło za sobą 

śmierć głodową milionów i wyrwanie dziesiątek milionów z ich tradycyjnych 

stosunków bytowania. Skutkiem tego (także w Ameryce Łacińskiej) była wiejska 

«pół-proletaryzacja», stworzenie wielkiej, światowej klasy najnędzniejszych pół-

chłopów i robotników rolnych, pozbawionych bezpieczeństwa socjalnej 

egzystencji. W rezultacie wiek XX stał się epoką nie rewolucji miejskich, jak 

wyobrażał sobie klasyczny marksizm, lecz epoką powstań wiejskich i narodowo-

wyzwoleńczych wojen, opartych o chłopstwo.”1 

Chen Boda i Lin Biao byli tymi, którzy naprawdę usystematyzowali wkład Mao [w 

marksizm]. Chen Boda to człowiek, który nazywał ten wkład – marksizmem 

powszechnym dla świata kolonialnego. Lin Biao skonstatował, że wkład Mao to 

nowe stadium [rozwoju marksizmu]. I to właśnie Lin Biao był tym, który po raz 

pierwszy wprowadził ideę wojny ludowej. Rewolucja Światowa była postrzegana 

jako globalna wojna ludowa, jako fala światowej rewolucji, która rozszerza się, 

wychodząc z globalnej wsi, aby otoczyć globalne miasto. Ta potężna metafora 

była i nadal jest - kluczowym elementem najwyższego w chwili obecnej stadium 

rozwoju nauki rewolucyjnej – komunizmu niosącego światło. Jednakże świat 

drastycznie się zmienił. Pierwszy raz w historii, większość ludzkości żyje w 

miastach, a nie w rejonach wiejskich.2 Owa demograficzna eksplozja jest częścią 

rewolucyjnych zmian w geografii ludzkiej, być może porównywalnych do 

rewolucji neolitycznej lub przemysłowej. Jednym z najważniejszych następstw 

tej eksplozji jest powstanie globalnych slumsów, szczególnie wewnątrz globalnej 

wioski, w Trzecim Świecie. Musimy to zrozumieć, aby móc zmienić świat. Dla 

tych, którzy dążą do zrobienia rewolucji w XXI wieku, konieczne będzie 

zrozumienie zmieniającej się topografii społecznej, z którą rewolucjoniści będą 

                                                           
1
 Davis, Mike. Planet of Slums Verso, USA: 2007, s. 175 

2
 Davis, s. 1 
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mieli do czynienia. Globalne slumsy muszą zostać włączone do naszej koncepcji 

wojny ludowej.  

Nowa eksplozja urbanistyczna 

Mamy do czynienia z eksplozją populacyjną na świecie, zwłaszcza populacji 

miejskiej. Obecnie wskaźnik urbanizacji w niektórych częściach Trzeciego Świata 

jest wyższy niż w epoce rewolucji przemysłowej w wiktoriańskiej Europie3: 

 

Według „Planety Slumsów”, Mike’a Davis’a: 

„Ogólnoświatowa siła robocza w miastach została więcej niż podwojona od roku 

1980, obecna liczba ludności, mieszkającej w miastach – 3,2 miliarda – jest 

większa niż ogólna liczba ludności na świecie w momencie, gdy John F. Kennedy 

obejmował swoje stanowisko. Tymczasem globalna wioska osiągnęła swoja 

populację maksymalną, która zacznie się zmniejszać po roku 2020. W rezultacie, 

praktycznie cały przyszły wzrost światowej populacji będzie udziałem miast, 

które osiągną punkt szczytowy – około 10 miliardów – w roku 2050.”4 

Rosnąca, miastowa populacja biednych nie żyje wyłącznie w slumsach.5 

Jednakże liczba mieszkańców slumsów wzrasta szybciej niż jakiejkolwiek innej 

grupy demograficznej. Slumsy mnożą się. Na ziemi jest więcej niż 200 000 

slumsów. Slumsy mogą liczyć kilkaset lub nawet ponad milion ludności.  

                                                           
3
 Davis, s. 15 

4
 Davis, s. 2 

5
 Davis, s. 25 
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Istnieje także zjawisko megaslumsów:  

 

Megaslumsy tworzą się, kiedy miasteczka ruder [shantytowns] i wspólnoty 

dzikich lokatorów przekształcają się w normalny porządek [merge into 

continuous belts] niezarejestrowanego zasiedlania i nędzy, zazwyczaj na 

obrzeżach miast.6 Gautum Chatterjee ostrzega: „Jeżeli trend ten nie ustanie, 

będziemy mieli wyłącznie slums i nie będziemy mieli miast.”7 Używając 

ostrożnych szacunków, na świecie w 2001 slumsy zamieszkiwało 921 milionów 

ludzi i ponad miliard w 2005, „niemal tyle samo ile wynosiła liczba ludności 

świata, kiedy młody Engels pierwszy raz odwiedził biedne ulice St. Giles i Old 

Town Manchester w 1844 roku.”8 W ciągu kilku najbliższych lat, slumsy czarnej 

Afryki zamieszkiwało będzie 332 miliony ludzi, liczbę, która będzie się podwajała 

w ciągu każdych 15 lat.9 Gaza, nazywana przez niektórych największymi 

slumsami świata – to zurbanizowane połączenie obozów dla uchodźców. 2/3 

światowej populacji egzystuje za mniej niż 2$ dziennie.10 „Spośród 500 000 

ludzi, którzy przyjeżdżają do Delhi każdego roku, około 400 000 kończy w 

slumsach; do 2015 roku, slumsy w stolicy Indii będą liczyły powyżej 10 milionów 

ludzi.”11 Większość światowej biedoty miast – nie mieszka w centrach, z których 

została wysiedlona.12 Żyją w slumsach, na peryferiach miast Trzeciego Świata.13 

                                                           
6
 Davis, s. 26-27 

7
 Davis, s. 18 

8
 Davis, s. 23 

9
 Davis, s. 19 

10
 Davis, s. 48 

11
 Davis, s. 18 

12
 Davis, s. 32 

13
 Davis, s. 37 
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Współczesna biedota zazwyczaj skupia się na obrzeżach miast, nie zaś w 

centrach.  

 

 

W związku z tym stereotypowy model amerykańskiego miasta – został 

odwrócony. Nie ma już bogatych przedmieść na obrzeżach biednego 

śródmieścia. Powstający w Trzecim Świecie model miasta jest całkowicie różny:  

„Podstawową funkcją obrzeży trzecioświatowych miast pozostaje bycie ludzkim 

śmietnikiem. W pewnych przypadkach, miejskie odpady i niechciani imigranci 

kończą wspólnie na niesławnych „slumsach-wysypiskach” [„garbate slums”], jak 

trafnie nazywa się Quarantinę wokół Bejrutu, Hillat Kusha wokół Chartumu, 

Santa Cruz Meyehualco w Mexico City, dawną Smokey Mountain w Manili, lub 

ogromne śmietnisko i slumsy Dhapa na obrzeżach Kalkuty. Niemalże takie same 

są opuszczone obozy rządowe i brudne magazyny [„site-and-service 

settlements” – rodzaj „osiedli kontenerowych”], do których eksmitowano ludzi 

w związku z miejskimi wojnami przeciwko slumsom. Na zewnątrz Penang i Kuala 

Lumpur, dla przykładu, eksmitowani ze slumsów są uwięzieni w mizernych 

[minimalist] obozach przejściowych.”14  

W ciągu całej swojej historii imperializm zadaje ogromne rany dla Trzeciego 

Świata, a w szczególności dla jego rejonów wiejskich. Wiele rzeczy zmusza ludzi 

do przenoszenia się do miast w poszukiwaniu lepszego życia: nędza, przemoc, 

wojna, etc. Wszystko to istniało jednak także przed okresem obecnym. Przed 

latami ’50 i ’60, slumsy w Trzecim Świecie doświadczały powolnego wzrostu. To 

w późniejszym okresie nastąpiło wielkie przyspieszenie. Aby zrozumieć 

przyczynę bardzo szybkiego wzrostu slumsów w drugiej połowie XX wieku, 

                                                           
14

 Davis, s. 47 
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konieczne jest zrozumienie, dlaczego wzrost odbywał się wolniej w pierwszej 

połowie. Mimo, że europejskie potęgi kolonialne są odpowiedzialne za 

stworzenie slumsów, polityka kolonialna często polegała na powstrzymywaniu 

ich powstawania. Polityka ta usiłowała powstrzymać chłopów i uchodźców od 

opanowywania miast, które były centrami kolonialnej administracji. Polityka 

kolonialna polegała na utrzymywaniu porządku społecznego w koloniach. 

Dzielono miasta według narodowości, koloru [skóry] i klasy. Starali się 

uporządkować migrację ze wsi. Kiedy trzecioświatowe reżimy uzyskały 

nominalną niepodległość i stały się neokoloniami, zaprzestano niektórych 

spośród tych praktyk.15 Ponieważ natura zacofania zmieniła się z opartego na 

kradzieży surowców [mono-crop and extraction-based] na zacofanie 

zindustrializowane, i w wyniku procesu globalizacji, zakazy migracji do 

zurbanizowanych centrów – zostały zniesione. Pierwotnie, jako powtórzenie 

rewolucji przemysłowej z Europy, pomogło to w stworzeniu siły roboczej, 

potrzebnej dla nowego przemysłu, zlokalizowanego w zurbanizowanych 

rejonach Trzeciego Świata. Wkrótce jednak powódź migracyjna przekroczyła 

potrzeby przemysłu. Właśnie to stworzyło nadwyżkową ludność i współczesne 

slumsy. Ponadto – do wzrostu nowej biedoty miejskiej i slumifikacji 

[slumification] przyczyniła się neoliberalna polityka ekonomiczna. Działania 

oszczędnościowe, polityka strukturalnego wyrównania, nałożona przez Pierwszy 

Świat i międzynarodowe agencje kredytowe na Trzeci Świat, w szczególności od 

lat ’80 do dzisiaj, a także koniec wielkich, wolno wzrastających reżimów – tylko 

przyspieszyły slumifikację trzecioświatowych miast.16 

„W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, wymuszone przez SAP [Systems 

Applications and Products - międzynarodowa firma informatyczna]w latach ‘80 

oszczędności zredukowały inwestycje publiczne w dziedzinie warunków 

sanitarnych i wody pitnej, z których wcześniej korzystali biedni mieszkańcy 

miast, eliminując tym samym szanse noworodków na przeżycie. W Meksyku, po 

ustanowieniu drugiego SAP w 1986 roku, odsetek porodów, odbieranych przez 

personel medyczny spadł z 94% w 1983 roku do 45% w roku 1988, podczas gdy 

                                                           
15

 Davis, s. 50-54 
16

 Davis, s. 147-148 
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śmiertelność matek przy porodzie wzrosła z 82 na 100 000 w 1980 do 150 w 

roku 1988.”17  

„Masowy transfer środków z biednych krajów afrykańskich do bogatych, 

północnych kredytodawców – jest jednym z czynników, które drastycznie 

osłabiły opiekę zdrowotną i edukację w krajach, które są obecnie najbardziej 

doświadczone pandemią [HIV/AIDS].”18 

„Przymusowy trybut [tribute], który Trzeci Świat płaci Pierwszemu oznacza 

dosłownie życie lub śmierć milionów ludzi.”19 

Podobnie jak zmiany w imperialistycznym porządku przyczyniły się do powstania 

nowego krajobrazu miejskiego, podobnie też stało się z upadkiem zarówno 

prawdziwego jak i wyimaginowanego socjalizmu. Zarówno socjalistyczne jak i 

rewizjonistyczne reżimy próbowały wprowadzać w życie uporządkowane relacje 

pomiędzy miastem a wsią.20 W większości jednak skończyło się to wraz z 

końcem zimnej wojny. W latach ’80, na przykład Chiny, znajdujące się we władzy 

rewizjonistycznego, kapitalistycznego reżimu Denga Xiaopinga, zrezygnowały z 

maoistowskiej polityki dążącej do wyeliminowania sprzeczności pomiędzy 

miastem a wsią. Rewizjoniści odeszli od maoistowskich prób zrównoważonego 

rozwoju. Wielki Skok i WPRK, które miały aspiracje do przeniesienia na wieś 

pozytywnych aspektów urbanizacji, produkcji przemysłowej, kultury i edukacji, 

usług – zostały w dużej mierze odrzucone.  

Rewizjoniści – w myśl procesu restauracji kapitalizmu – zaczęli w latach ’80 

powoli łagodzić ograniczenia w rozwoju miast.21 W rezultacie miasta, „wylewały 

się” [overspilling] na tereny wiejskie, niszcząc pola uprawne.22 Rewizjonistyczna 

polityka zmieniła relacje zarówno miasta jak i wsi, lecz nie tak, jak wyobrażali to 

sobie maoiści w okresie socjalizmu: 

 „Wynikiem zderzenia pomiędzy wsią i miastem w Chinach, dużej części 

południowo-wschodniej Azji, Indiach, Egipcie i być może w Afryce Zachodniej – 

jest hermafrodytyczny krajobraz, częściowo zurbanizowanej wsi, który Guldin 

                                                           
17

 Davis, s. 148 
18

 Davis, s. 149 
19

 Davis, s. 148 
20

 Davis, s. 50-54 
21

 Davis, s. 60 
22

 Davis, s. 135 
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nazywa: «wspaniałą, nową ścieżką dla ludzkiego osadnictwa i rozwoju… formą 

ani wiejską ani miejską lecz ich mieszanką, którą gęsta sieć transakcji wiąże z 

wielkimi centrami miejskimi, w otaczającym ją regionie.»”23 

Tradycyjne problemy społeczne, pogłębione przez neokolonializm i globalizację, 

koniec socjalizmu i powstawanie nowych krajobrazów, wywołały eksplozję 

urbanizacyjną i powstanie slumsów. Nie ma żadnych oznak słabnięcia 

slumifikacji Trzecim Świecie.  

 

Tektura zamiast szkła 

Nowy krajobraz miejski nie jest taki, jak wyobrażali sobie moderniści i futuryści. 

Współczesne miasto to nie uporządkowana utopia ze szkła i stali: 

„Od Karola Marksa po Maxa Webera, klasyczna teoria społeczna utrzymywała, 

że wielkie miasta przyszłości pójdą w industrializacyjne ślady Manchesteru, 

Berlina i Chicago – i rzeczywiście Los Angeles, Sao Paulo, Pusan i obecnie – 

Ciudad Juarez, Bangalore i Guangzhou mają mniej więcej tą kanoniczną 

trajektorię. Jednakże wiele miast Południa bardziej przypomina wiktoriański 

Dublin, który historyk Emmet Larkin określił jako unikalne pośród «wszystkich 

slumsów, wytworzonych przez świat zachodni w XIX wieku… [ponieważ] nie były 

one produktem rewolucji przemysłowej. W rzeczywistości Dublin cierpiał 

bardziej z powodu problemów, wynikających z de-industrializacji, niż 

uprzemysłowienia pomiędzy 1800 i 1850 rokiem.»”24 

Globalne slumsy rodzą się z tektury, przetworzonego plastiku, cegieł i słomy, 

cementowych bloków i kawałków drewna. Takie materiały chronią typowego 

mieszkańca miasta obecnego wieku. Jest on niezwykle biedny. Żyje w nędzy i 

rozkładzie, w odchodach i śmieciach, bez miejskiego planowania, warunków 

sanitarnych i usług.25 26 Jeżeli pracuje – mieszkaniec slumsów musi często 

dojeżdżać każdego dnia długie godziny do pracy. Każdego dnia spędza godziny w 

poszukiwaniu wody i jedzenia.27 Jego życie w slumsach to życie w tłumie, jest 

                                                           
23

 Davis, s. 9 
24

 Davis, s. 16 
25

 Davis, s. 19 
26

 Davis, s. 7 
27

 Davis, s. 93-94 
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rozpaczliwe, walczy on, aby przeżyć. Życie w slumsach jest tanie. Krajobraz 

slumsów to chwilowe schronienia, rudery i bezdomni na chodnikach [pavement 

dwellers]. Dla przykładu – tylko w Bombaju milion ludzi żyje na ulicy.28 Poza tym: 

„W Bombaju, typowy chawl [chawl - w Indiach rodzaj czynszowego budynku dla 

biednych lokatorów] (75 procent oficjalnej zabudowy miejskiej) to zapuszczony 

pokoik, wynajmowany pod zamieszkanie rodzinie składającej się z 6 ludzi – na 

15 metrach kwadratowych; z łazienki korzysta zwykle 6 różnych rodzin.”29 

Chociaż dzikie lokatorstwo przyczyniło się do powstania współczesnych 

slumsów, jego złota era – minęła. Nie ma już tanich przestrzeni dla miejskiej 

biedoty. Dzisiejsze slumsy to plantacje to wynajęcia. Ludzie płacą aby być 

stłoczonymi na małej przestrzeni. Największe slumsy Azji, Dharavi w Bombaju, 

gęstość zaludnienia jest ponad dwukrotnie większa niż w XIX-wiecznym Nowym 

Jorku. W Kalkucie, średnio 13,4 człowieka gnieździ się w każdym zajętym pokoju. 

Slumsy, w których ma się mieszkanie za darmo [rent-free] zostały zastąpione 

przez latyfundia i kolesiowski [crony] kapitalizm.30 Nowo-demokratyczna i 

socjalistyczna rewolucja w przyszłości musi podjąć wszystkie nowe formy w celu 

poradzenia sobie z problemami i interesami biedoty ze slumsów.  

 

Toksyny i śmieci 

Slumsy są niebezpieczne dla zdrowia. Przemysłowe toksyny, klęski żywiołowe, 

choroby, brak dostępu do usług, wszystko to jest przyczyną problemów w 

slumsach. Znana jest sprawa incydentu w Bhopal. 3 grudnia 1984 roku w Bhopal 

w Indiach, wyciek gazu zabił ok. 10 000 ludzi w ciągu kilka dni. Szacuje się, że w 

późniejszym czasie 25 000 lub więcej osób zmarło, a ponad pół miliona, które 

przetrwały pierwsze następstwa, cierpiały z powodu wielu późniejszych 

efektów. Rak płuc, niewydolność nerek, choroby wątroby i inne, powiązane z 

wypadkiem – zabiły w ciągu dwóch dekad wielu innych od momentu wycieku. 

Według rządu Indii wyciek gazu dotknął około 500 000 osób. Po katastrofie, 

Union Carbide po prostu opuściło fabrykę, pozostawiając Indie z całym 

                                                           
28

 Davis, s. 36 
29

 Davis, s. 34 
30

 Davis, s. 87-93 
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bałaganem. Prawie ćwierć wieku po wycieku, wokół miejsca zdarzenia wyrosły 

slumsy. Slumsy, które istnieją obecnie obok milionów ton toksycznych opadów, 

które nie zostały jeszcze usunięte. Fabrykę Union Carbide nadal należy oczyścić. 

Władze nadal nie zbadały jeszcze wpływu nieusuniętych toksycznych odpadów 

na wodę pitną i środowisko w lokalnych społecznościach. Zakłada się tutaj, że 

biedni w Indiach nie są warci kosztów usunięcia odpadów. Zbrodnie Union 

Carbide to typowy przykład tego, jak pierwszoświatowe korporacje dosłownie – 

uciekają z miejsca zbrodni. Ten model ciągle się powtarza.  

Powietrze w slumsach także jest często toksyczne i zanieczyszczone. Mieszkańcy 

slumsów oddychają powietrzem zanieczyszczonym samochodami, produkcją 

przemysłową i ludzkimi odpadami. Według niektórych, oddychanie powietrzem 

w Bombaju jest równoznaczne z wypalaniem dwóch i pół paczki papierosów 

dziennie.31 Zanieczyszczenie powietrza w Meksyku jest niemalże legendarne. 

Poza dymem wulkanicznym, masowym zanieczyszczeniem ludzkim i 

przemysłowym, „mieszkańcy Mexico City, wdychają gówno: pył z drobinami 

kału, przywiewany znad jeziora Texcoco podczas pory suchej i gorącej, 

wywołujący tyfus i zapalenie wątroby.”32     

Mieszkańcy slumsów brną w morzu śmieci, toksyn i brudu. Powstawanie 

nowych slumsów krzyżuje się z globalnym kryzysem w warunkach sanitarnych i 

dostępnie do wody. „Z punktu widzenia warunków sanitarnych, biedne miasta 

na każdym kontynencie – są niczym innym jak zamkniętymi, przepełnionymi 

kanałami.” Burmistrz dzielnicy miasta Kabulu: 

„Kabul zamienia się w jeden wielki rezerwuar odpadów stałych. Jeżeli 40 

naszych ciężarówek wykonuje dziennie 3 kursy, nadal mogą wywieźć poza 

miasto jedynie 200-300 metrów sześciennych [odpadów].” 

Davis pisze: 

„Zawartość odpadów niekiedy jest przerażająca; w Akrze – Daily Graphic opisał 

ostatnio «rozciągające się wysypisko śmieci, pełne czarnych, plastikowych 

worków, zawierających poddane aborcji płody, z łona Kayayee [kobiety-

tragarze] i nastoletnich dziewczyn z Akry. Według Ratusza [Metropolitan Chief 

                                                           
31

 Davis, s. 133-134 
32

 Davis, s. 144 
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Executive], 75 procent odpadów z czarnych, polietylowych worków, 

pochodzących z miasta, zawiera ludzkie płody, poddane aborcji.»”33 

„Choroby układu pokarmowego i oddechowego, których przyczyną są złe 

warunki sanitarne i zanieczyszczona woda – w tym biegunka, zapalenie jelit, 

zapalenie okrężnicy, tyfus i gorączka paratyfusowa – są główną przyczyną 

śmierci na świecie, dotykającą wiele noworodków i małych dzieci. Otwarte ścieki 

i skażona woda roi się od pasożytów jelitowych, takich jak włosogłówka, glisty i 

tęgoryjec, itd., które infekują dziesiątki milionów dzieci w biednych miastach. 

Cholera, plaga wiktoriańskich miast, nadal rozwija się z powodu skażenia 

miejskich zasobów wody odchodami, szczególnie w takich miastach Afryki jak 

Antananarywa, Maputo i Lusaka, w których – według szacunków UNICEF-u, 

ponad 80% zgonów, spowodowanych dającymi się przewidzieć chorobami (z 

wyjątkiem HIV/AIDS) wynika ze złych warunków sanitarnych. Biegunka, 

związana z AIDS – to ponury dodatek do problemu.”34      

Miliard ludzi nie ma dostępu do czystej, zdatnej do użycia wody z wodociągu, 

wielu z nich to mieszkańcy slumsów. Podstawowe wygody, takie jak woda – są 

zbyt drogie i poza zasięgiem dla wielu. Przykładowo, ludność slumsów Kibera 

płaci za litr wody 6 razy więcej niż przeciętny Amerykanin.35  
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Jest to przyczyną ogromnego kryzysu zdrowotnego. Choroby, związane z 

zasobami wody stanowią 75% chorób, dotykających ludzkość.36 Około 1/3 

ludności slumsów jest chora w każdym jednym momencie. W każdych innych 

warunkach, taka liczba oznaczałaby pandemię.37 Jednakże ludzie cierpiący w 

slumsach są przez świat burżuazyjni ignorowani.      

 

Świat jest podzielony 

Mieszkańcy slumsów nie mają dostępu do opieki zdrowotnej i innych usług. Jest 

to część rosnącej polaryzacji w Trzecim Świecie. Największe różnice zdrowotne 

to nie, jak wcześniej – pomiędzy miastami i wsią. Największe różnice to te, 

pomiędzy miejską klasą średnią, a miejską biedotą. Na ten przykład, 

śmiertelność dzieci poniżej 5 roku życia (151 na 1000) w slumsach Nairobi jest 

dwa lub trzy razy wyższa niż w całym mieście i w połowie tak wysoka jak w 

biednych rejonach wiejskich. Albo w Quito, śmiertelność noworodków jest 30 

razy wyższa w slumsach niż w bogatszych dzielnicach. W Cape Town, gruźlica 

jest 50 razy powszechniejsza wśród biednych czarnych niż wśród bogatych 

białych.38 Rosnąca dysproporcja pomiędzy slumsami, a średnią i wyższą warstwą 

jest częścią tego, co niektórzy nazywają powrotem do średniowiecznej 

segregacji.39 

„W Luandzie, gdzie w 1993 roku aż 85 procent populacji stanowili bezrobotni 

lub osoby o niepełnym zatrudnieniu, nierówność pomiędzy najwyższym i 

najniższym przychodem «wzrosła od 10-krotnie w 1995 do 37-krotnie w 1998, 

włącznie.» W Meksyku procent ludności, żyjącej w skrajnym ubóstwie wzrósł z 

16% w 1992 do 28% w 1999, mimo bardzo przereklamowanych «sukcesów» 

przygranicznych maqualidoras [amerykańskie fabryki, najczęściej ulokowane 

przy granicy z USA, korzystające ze strefy wolnego handlu w krajach NAFTA] i 

NAFTY.”40 
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Polaryzacja ta odbija się we wzrastających społecznych i ekonomicznych 

nierównościach i wzrastającej separacji terytorialnej. Wraz z tym, jak rosną 

slumsy – pojawiają się nowe, często otoczone murem enklawy. Te „inne światy” 

[„off-worlds”] są sub-miastami [sub-cities] dla średnich i wyższych warstw – 

wewnątrz miasta. Te „oddzielone światy” to często zamknięte w sobie, otoczone 

murem w amerykańskim stylu, społeczności:       

„Najbardziej znane, otoczone murem, zamerykanizowane obrzeże miasta to 

brazylijskie Alphaville, znajdujące  w północno-zachodnim kwadrancie 

większego – Sao Paulo. Biorące swoją nazwę (przewrotnie) z ciemnego, nowego 

świata filmowej dystopii Godarda (1965), Alphaville jest całkowicie prywatnym 

miastem z ogromnym kompleksem biurowym, ekskluzywnymi dzielnicami 

mieszkalnymi, otoczonymi murem – wszystko chronione przez ponad 800 

prywatnych strażników.”41 

Te „inne światy” przedstawiają zupełny kontrast do nędzy slumsów.42 Podczas 

gdy średnie i wyższe warstwy mają zapewnione bezpieczeństwo, ludność 

slumsów jest obiektem dewastującej nędzy, chorób, naturalnych i ekologicznych 

katastrof. Rewolucjoniści w Peru mówili o sobie, że idą przez życie na palcach. 

Oznaczało to, że w każdym momencie mogą zostać wezwani do złożenia 

najwyższej ofiary. Mieszkańcy globalnych slumsów także żyją na krawędzi, lecz 

nie z wyboru. Ich egzystencja jest niepewna, gdy śmierć jest zawsze blisko. Takie 

warunki stwarzają zagrożenie wybuchu sytuacji rewolucyjnej, dlatego 

reakcjoniści dążą do kontroli slumsów poprzez „soft-imperializm”, organizacje 

pozarządowe i non-profit, poprzez ich kryminalizację i militaryzację.  

 

 

Ekonomika slumsów, nadwyżka ludności 

Wielkość populacji miast ma niewielki związek z wielkością ich gospodarki.43 

Wzrost populacji miejskiej nie idzie w parze ze wzrostem gospodarczym. 

Produkcja niekoniecznie wzrasta wraz z liczba populacji. Tam, gdzie w slumsach 
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istnieje produkcja kapitalistyczna – jest prowadzona w barbarzyńskich 

warunkach. Rosnące slumsy czasami są przyczyną odwrócenia tradycyjnych 

stosunków ekonomicznych w Trzecim Świecie, obecnie częściej występuje nie 

podział na pracochłonną wieś i kapitałochłonne miasta, lecz kapitałochłonną 

wieś i pracochłonne, zdeindustrializowane miasta.44 Częstokroć najbardziej 

dotkniętymi w produkcji w slumsach są nie umięśnieni proletariusze, 

stereotypowi robotnicy fabryczni, jak wyobraża sobie wielu tak zwanych 

marksistów. Najbardziej dotknięte są często biedne kobiety i dzieci:     

„W zamian za drobne pożyczki i darowizny [cash payments], niewiarygodnie 

ubodzy, wiejscy dalitowie [w Indiach – osoby, pochodzące z najniższych kast i 

spoza systemu kastowego] i muzułmanie sprzedają swoje dzieci – lub całe 

rodziny – drapieżnym przedsiębiorcom tekstylnym. Według UNICEF-u, tysiące 

dzieci w przemyśle dywanowym to dzieci „porwane, zwabione lub zastawione 

przez ich rodziców za marne sumy pieniędzy.”45    

„Większość z nich jest trzymanie w niewoli, torturowane i zmuszane do pracy 

przez 20 godzin dziennie bez przerwy. Małe dzieci są zmuszane do kucania na 

palcach, od świtu do zmierzchu każdego dnia, co poważnie hamuje ich wzrost w 

młodości.” 

„Dzieci pracują dwanaście lub więcej godzin na dzień, sześć i pół lub siedem dni 

w tygodniu, w warunkach przemocy fizycznej i słownej. Zaczynając w wieku 5 

lat, zarabiają albo zupełnie nic, albo do około 400 rupii (8,33$) miesięcznie.”46 

Rozwój globalnych slumsów to zupełnie co innego niż przyszłość, przewidywania 

przez pierwszoświatowców, tak zwanych marksistów. Slumsy stały się 

wysypiskiem nadmiaru ludności, a nie miejscem dobrobytu.47 Typowy 

mieszkaniec slumsów nie jest robotnikiem fabrycznym. Wielu mieszkańców 

slumsów jest w marksowskim sensie – nieprodukcyjnych; w marksowskim 

sensie nie są nawet przemysłową armią rezerwową bezrobotnych. Innymi słowy 

– nie są niezbędnie użyteczni do obniżania płacy. Płace są w slumsach tak niskie, 

że często nie mogą już być niższe. Czasami, tak jak w przypadku Gazy, 
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mieszkańcy slumsów mogą opierać się na pomocy ze strony międzynarodowych 

agencji. Ekonomika slumsów jest często zdominowana prze sektor nieformalny, 

a nie przez tradycyjny sektor produkcyjny z oryginalnej wizji przyszłości 

Marksa.48 

„Stereotypowa definicja indyjskich mieszkańców ulicy to biedny chłop, przybyły 

niedawno ze wsi, który przeżywa dzięki pasożytniczemu żebractwu – lecz 

badania wykazały, że prawie wszyscy (97 procent) są żywicielami dla co najmniej 

jednego członka rodziny, 70 procent przebywa w mieście od co najmniej 6 lat, a 

jedna trzecia została eksmitowana ze slumsów lub chawli. Oczywiście wielu z 

mieszkańców chodników to po prostu robotnicy – rikszarze, budowlańcy i 

tragarze, którzy zostali poprzez swoją pracę zmuszeni do życia gdzie indziej niż w 

zbyt drogim sercu metropolii.”49     

Komentując Mexico City z końca XX wieku, jeden z urbanistów zauważa: 

„Aż 60 procent miasta powstało za sprawą ludzi, w szczególności kobiet, 

heroicznie budujących swoje własne mieszkanka na peryferyjnej ziemi, bez 

dostępu do usług, podczas gdy praca nieformalna stanowiła zawsze ogromny 

odsetek całości zatrudnienia.”50 

Mieszkaniec slumsów nie jest typowym, marksowskim proletariuszem-

mężczyzną, robotnikiem fabrycznym. Według CIA z 2002, „Pod koniec lat ’90 

niemalże miliard robotników, reprezentujących 1/3 światowej siły roboczej, 

większość na południu, było albo bezrobotnych, albo nie w pełni 

zatrudnionych.”51 I nie oczekuje się, że ludzie ci zostaną włączeni do produkcji w 

bliskiej przyszłości. Mieszkańcy slumsów nie są typowo lub zasadniczo 

zaangażowani w siłę roboczą, w tworzenie wartości. Proletariat slumsów raczej 

wydaje się być marginesem lumpenproletariuszy, elementów zdeklasowanych, a 

nawet klasy drobnych biznesmenów.52 W rzeczywistości w pewnych miejscach 

w Ameryce Łacińskiej, związkowi [unionized] robotnicy przemysłowi stanowią 

relatywnie uprzywilejowaną część populacji Trzeciego Świata. Jest to jeden z 

powodów konieczności rozdzielenia naszych teorii wyzysku i proletariatu od 
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miejsca produkcji, od fabryki i pola. Podczas gdy laborystyczna teoria wartości 

może być bardzo użyteczna w zrozumieniu procesu wytwarzania wartości, o 

wiele bardziej przydatnym globalnym wskaźnikiem wyzysku i potencjału 

rewolucyjnego jest miara równości i po prostu ubóstwo. 53 54 W zdecydowanej 

większości – robotnicy przemysłowi żyją dzisiaj poza Pierwszym Światem, 

typowy człowiek w Pierwszym Świecie nie jest pracownikiem produkcyjnym, jak 

opisywał to Marks, lecz nie jest wcale bardziej ważniejszym w warstwie 

wywłaszczonych niż populacja Trzeciego Świata.55 Rewolucja jest nadzieją dla 

tych, którzy jej nie mają.            

 

Globalna klasa 

Marks przewidywał, że trend, którego był świadkiem w okresie rewolucji 

przemysłowej w Europie zachodniej – rozwinie się na całym świecie. Uważał, że 

społeczeństwo ulegnie polaryzacji na dwie, wielkie klasy, przemysłowych 

kapitalistów i ich robotników. W związku z tym, w miarę rozwoju kapitalizmu, 

paradygmatyczny producent i człowiek zubożała – objawiać się będzie w postaci 

robotnika przemysłowego. Postrzegał on przemysłową klasę robotniczą jako 

proletariat, podstawę rewolucyjną. Marks uważał, że konkurencja i rozwój będą 

przenosiły się od kraju do kraju. W związku z tym rewolucja wyrażał on hasłem 

„proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Jednakże sprawy nie potoczyły 

się tak, jak chciałby tego Marks. Nawet Engels wspominał już o zburżuazyjnieniu 

wielkiej części populacji żywicieli rodzin. Engels stwierdził, że całe narody mogą 

ulec zburżuazyjnieniu. W czasach Lenina bolszewicy zaczęli odnosić się do 

„arystokracji pracy”. Istnieje słynne twierdzenie Lenina, że „znamiona 

pasożytnictwa” dotyczą całych narodów. Lin Biao zaoferował alternatywą wersję 

polaryzacji: globalne miasto i globalna wioska. Lin Biao stwierdził, że w krajach 

Pierwszego Świata walka proletariacka została „odłożona”, podczas gdy 

wszędzie indziej żywo się rozwinęła. Polaryzacja globalnego miasta bogatych 

krajów i globalnej wioski krajów biednych – postępuje. Różnica w dochodzie na 
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jednego mieszkańca pomiędzy bogatym, pierwszoświatowym miastem, takim 

jak Seattle, a biednym miastem z Trzeciego Świata, takim jak Ibadan jest tak 

duża jak 739 do 1.56 „W 46 krajach ludzie są obecnie biedniejsi niż w roku 1990. 

Więcej ludzi głoduje w kolejnych 25 krajach niż dekadę temu.”57               

Koncepcja polaryzacji Lin Biao jest nadal słuszna, chociaż należy zwrócić uwagę 

na rosnące globalne slumsy wewnątrz globalnej wioski. Wzrastająca populacja 

miast w Trzecim Świecie ma ogromne skutki dla globalnej struktury klasowej. 

Większość mieszkańców miast w Trzecim Świecie jest nieprawdopodobnie 

biedna.58 Około 25% wszystkich mieszkańców miast żyło w 1988 roku w 

„skrajnej nędzy”, usiłując przetrwać za dolara lub mniej na dzień.59 Według 

jednego z ekspertów: 

„Slumsy, mimo tego, śmiertelnie niebezpieczne, mają świetlaną przyszłość. Na 

wsi przez krótki okres skupi się co prawda większość globalnej biedoty, lecz 

niewątpliwie to wyróżnienie przejmą miejskie slumsy nie później niż przed 

rokiem 2035. Prawie połowa nadchodzącej, eksplodującej populacji miejskiej w 

Trzecim Świecie będzie członkami społeczności nieformalnych. Dwa miliardy 

mieszkańców slumsów w 2030 lub 2040 roku to potworna, nie dająca się pojąć 

perspektywa, lecz miejska nędza pokrywa się i wypływa jako taka z ludności 

slumsów.”60    

Prawdziwy proletariat, podstawa rewolucji, nie ma nic do stracenia prócz swych 

kajdan. W Pierwszym Świecie już dawno nie ma proletariatu. Prawdziwy 

proletariat żyje niemal wyłącznie w Trzecim Świecie. W ciągu obecnego wieku, 

typowy proletariusz, coraz to bardziej reprezentowany będzie przez mieszkańca 

slumsów Trzeciego Świata. Nie oznacza to obniżania znaczenia rewolucyjnych i 

wyzyskiwanych klas, takich jak chłopstwa i przemysłowych robotników w 

Trzecim Świecie, oznacza to jedynie, że mieszkańcy slumsów jako grupa 

społeczna – będą odgrywali coraz większą rolę na światowej scenie.    
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Globalna wojna ludowa 

Antropolog Michael Taussig pisze o obrzeżach Cali:   

 „Jest dla mnie jasne, że tak jak partyzantka ma swoje najważniejsze bazy w nie 

kończących się lasach Caqueta, na obrzeżach Amazonii – tak samo gang 

młodzieży świata ma swój święty gaj, tutaj na krańcach miasta, gdzie slumsy 

stykają się z polami trzciny cukrowej na Carlos Alfredo Diaz.”61 

Znane stwierdzenie Mao przyrównuje partyzantkę wśród chłopów do ryb w 

morzy. Jeżeli trend będzie nadal utrzymywał się tak, jak dotychczas, slumsy będą 

nowym morzem, w którym będą pływali bojownicy ludu. Powstanie globalnych 

slumsów ma wpływ na globalną wojnę ludową, podobnie jak wpływa na nasze 

teorie – czym jest wyzysk i kto stanowi proletariat. Mao sformułował swój 

model wojny ludowej jako przewlekłą walkę, która rozpocznie się na wsi i 

rozwinie się, w celu otoczenia miasta. Wojna ludowa przeszłości była głównie 

sprawą wsi. Czerwone rejony były obszarami, kontrolowanymi na wsi przez siły 

rewolucyjne. Wewnątrz czerwonych rejonów, rewolucjoniści tworzyli nową 

władzę i nową gospodarkę w miniaturze. Czerwone rejony to maoistowskie 

zastosowanie leninowskiej koncepcji dwuwładzy do warunków wiejskich w 

Trzecim Świecie. Wojna ludowa, wraz z czerwonymi rejonami i dwuwładzą 

będzie musiała przystosować się do globalnych slumsów. Przyszłe wojny ludowe 

niekoniecznie będą musiały rozwinąć się ze wsi do miast, mimo, że globalna 

wojna ludowa ciągle jeszcze wychodzi z globalnej wioski, która zawiera w sobie 

globalne slumsy, aby rozwinąć się w kierunku globalnego miasta. Globalna 

wojna ludowa rozwinie się z Trzeciego Świata do Pierwszego Świata. Podczas 

gdy Lenin ostrzegał przed przecenianiem modelu ruchu spontanicznego, a 

maoiści przed przecenianiem modelu ruchu powstańczego [dosłownie – 

„insurekcjonizowania”, insurrectionary] – nieustannie stosowanym, 

zastosowanie przewlekłej wojny ludowej w slumsach zostanie w nadchodzącym 

stuleciu sprawdzone [explored, co równie dobrze może oznaczać „zbadane”] 

przez Komunistów Niosących Światło. Naukowcy RAND [badawcza organizacja 

non-profit] skomentowali w jaki sposób ruch oporu, oparty na slumsach, 

przechylił szalę oporu w wojnie domowej w Salwadorze w latach ’80, „to, jak 
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rebelianci z Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martí efektywnie 

operowali wewnątrz miast we wczesnym etapie rebelii, uczyniło wątpliwymi 

wszelkie starania Stanów Zjednoczonych, mające na celu utrzymanie pata 

pomiędzy rządem i powstańcami.”62 Doświadczenie, ruchów oporu w Iraku, 

zarówno sunnitów jak i szyitów, oporu opartego na miastach, także powinno 

zostać przestudiowane. Siły powietrze – ulubiona broń imperialistów, plaga 

wiejskich ruchów partyzanckich jest także mniej efektywna w przypadku miast.   

Georgy Lukacs napisał kiedyś, że nawet jeżeli wszystkie osobiste przewidywania 

Marksa okażą się fałszywe, nadal można być „ortodoksyjnym marksistą”, gdyż 

prawdziwy marksizm, jego jądro – to po prostu rewolucyjna nauka. Marks był 

tym, który rozpoczął. Lenin był pierwszym, który dokonał ideologicznego 

przełomu, prowadzącego do pierwszej, trwałej rewolucji proletariackiej. Mao 

był tym, który dokonał kolejnego przełomu. Byli oni prawdziwymi rewolucyjnymi 

naukowcami, pomimo swoich błędów i ograniczeń. Nie tylko odziedziczyli 

mainstreamowe tzw. rewolucyjne teorie ich czasów, lecz zaadaptowali i 

rozwinęli rewolucyjną naukę. Rozumieli, że marksizm nie jest zestawem 

dogmatycznych formułek, lecz nauką – nauką o wyzwoleniu ludzkości. Obecnie 

mamy do czynienia z resztkami po poprzednich przełomach: „marksistami-

leninistami” i „maoistami”. Ludzie, którzy machają tymi sztandarami nie są dziś 

tymi, którzy sami dokonali przełomu. To, co nazywane jest obecnie 

„marksizmem-leninizmem” i „maoizmem” to tylko echa przeszłych przełomów. 

„Marksiści-leniniści” i „maoiści” używają dzisiaj dawnych ustaleń nauki i 

popularnych form tych przełomów. Ludzie ci nigdy nie pojęli rdzenia 

naukowego, nawet jeśli zastosowali spopularyzowaną, zdogmatyzowaną formę 

ideologii. W pewnych przypadkach, dogmat działa na tyle dobrze, że ludzie ci są 

w stanie stworzyć spore organizacje zbrojne i zająć obszerne tereny w Trzecim 

Świecie. Jednakże dogmat nie jest na tyle dobry, aby zdobyć z jego pomocą 

władzę państwową, nie mówiąc już o osiągnięciu komunizmu. Czasy się 

zmieniły. Stare dogmaty nie dają się usunąć. Minęło już ponad 60 lat, odkąd 

Mao ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Minęła ponad połowa 

wieku od rozpoczęcia Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Nauka się 

uczy. Rzeczywistość materialna, wraz z globalną strukturą klas, jest diametralnie 
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inna. Skład globalnej wioski z rosnącymi globalnymi slumsami – jest 

diametralnie inny. Nasze koncepcje wojny ludowej i globalnej wojny ludowej 

muszą ewoluować. Imperialiści udoskonalają i rozwijają swoją naukę ucisku. 

Musimy rozwinąć naukę o wyzwoleniu aby ich pokonać. Marksizm musi się 

dostosować albo zginie. Rewolucyjną nauką jest dzisiaj Komunizm Niosący 

Światło. Jest to nowy przełom.      

 


