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Superbohá i se
vysmívají sv tu
V lednu si dávají ve švýcarském Davosu pravideln sraz
ti nejbohatší a nejmocn jší, aby zde rokovali na tzv. Sv tovém ekonomickém fóru. U p íležitosti této p ehlídky
moci vydala známá charitativní organizace Oxfam zprávu
o ekonomické nerovnosti ve sv
.
ísla uvedená v této studii mluví zcela jasnou
í.
Pouhých 62 osob dnes vlastní tolik co 3,6 miliardy lidí,
tedy celá chudší polovina sv tové populace. Je zajímavé, že ješt v roce 2010 to bylo 388 bohá . Bohatství
on ch nejbohatších 62 lidí vzrostlo od roku 2010 o 44
procent – jedná se o nár st p esahující hodnotu 542 miliard dolar . Za stejnou dobu zárove radikáln kleslo
celkové bohatství chudší poloviny populace o více než
jeden bilion dolar , tedy o 41 procent.
Vývoj po globální ekonomické krizi z roku 2008 tedy
sm oval k utužování nerovnosti, chudí ješt víc chudli
a bohatí ješt víc bohatli. P edložené informace jasn
ukazují, že trend globální ekonomiky po zmín né krizi
definuje snaha zahojit finan ní neúsp ch pen zi t ch
nejslabších. Krize roku 2008 byla zp sobena z velké ásti
chamtivostí finan ních spekulant a banké , kte í v honza závratnými odm nami nap ovali obrovské množství pen z ned
ryhodným osobám. Jakmile se ale
ukázalo, že tyto p ky ani nekone ný r st nejsou udržitelné, zaplatili za prasknutí bubliny zase p edevším
ti dole.
Studie dále dokumentuje, že od p elomu tisíciletí m la
chudší polovina sv tové populace sm šný jednoprocentní
podíl na celkovém ekonomickém r stu, zatímco celá
polovina bohatství z celkového nár stu sm ovala k nejbohatšímu jednomu procentu populace. Z ísel tedy vyplývá, že globalizovaný kapitalistický systém vytvo il
ekonomiku fungující p edevším v zájmu onoho jednoho procenta nejbohatších. Oxfam v souvislosti s tím
spat uje p inu problému v rostoucím nepom ru mezi
odm nou pracujícím a odm nou držitel m kapitálu. Ve
tšin bohatých zemí klesl podíl národního d chodu p ipadajícího pracujícím a naopak rostl podíl z r stu pro
držitele kapitálu. Studie navíc zmi uje, že nár st výd lkapitalist byl rychlejší než celkový r st ekonomiky.

Po roce 2008 jsme také vid li raketový nár st ohodnocení horního jednoho procenta sv tové populace. Zatímco
pr
rné mzdy se sotva pohnuly, editelé p edních amerických firem dostali p idáno o více než polovinu. Navíc
nejbohatší lidé jsou mén zatíženi zdan ním. Americký
miliardá Warren Buffett se pochlubil, že prý platí menší
dan než jeho uklíze ky a sekretá ky. Globální pavu ina
da ových ráj a celá odv tví soust edící se na da ové úniky jsou podle studie nejvýrazn jším dokladem systému,
který slouží zájmu mocných. Tento systém je intelektuállegitimizován dovoláváním se „volného trhu“, ale využívat ho jsou schopni zas jen ti nejmocn jší a nejsiln jší.
V roce 2011 se ve Spojených státech zrodilo hnutí Occupy Wall Street, jež ve jménu 99 procent sv tové populace
vystoupilo proti onomu jednomu procentu, které t ímá
v rukou ekonomickou moc a znásobuje své zisky na úkor
zbytku populace, ale i p írody a celosv tového klimatu.
Studie Oxfamu ukázala, že objem bohatství shromážd ný
a vlastn ný jedním procentem nejbohatších lidí p erostl
v roce 2015 objem bohatství shromážd ný a vlastn ný
zbytkem lidstva – tedy 99 procenty sv tové populace. Není divu, že se Occupy Wall Street stalo mocným trnem
v oku a bylo násiln smeteno represivními složkami z ulic.
Mocným tohoto sv ta se nehodí, když jim n kdo kouká
pod prsty a v horším p ípad ješt nabádá k tomu, aby byl
svržen systém, který je p inou tak obrovských sociálních
nerovností a chudoby miliard lidí. My, anarchisté a anarchistky, na tuto nespravedlnost ukazujeme neustále, stejjako neustále požadujeme spole nost budovanou na
sociáln spravedlivých základech, svobod a samosprá. Proto jsme také v hledá ku represivního aparátu všech
režim , které jsou na nerovnosti a útlaku postaveny.
Z koho však mají ekonomické elity asi nejv tší radost,
jsou pro ni užite ní idioti, jejichž jedinou snahou je rozlovat neprivilegovaný zbytek populace a štvát jeho
ásti proti sob . Rozd lených a nenávid jících se 99 % je
pro nejbohatší 1 % spln ný sen, který je zárukou nerušeného r stu jejich zisk . Proto jsou pro nás boj proti
rasismu a xenofobii spole
s bojem proti sociální
nespravedlnosti dv ma stranami téže mince.

