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Zástupná válka mezi USA a NATO proti Rusku na Ukrajině rozpoutala vlnu sociálních protestů proti rostoucím životním
nákladům, což také odráží hořký hněv dělnické třídy na sociální nerovnost a ničivé dopady probíhající pandemie
koronaviru. Vlna protestů se každým dnem zvětšuje, protože dělnická třída reaguje na sociální dopad války a sankce USA a
EU. Sankce přerušily dodavatelské řetězce a uzavřely Černé moře pro vývoz ruského, ukrajinského a běloruského kuchyňského
oleje, obilí a hnojiv.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v pátek oznámila, že globální index cen potravin vzrostl v březnu oproti únoru o
12,6 procenta. V únoru byl již na nejvyšší úrovni od roku 1990. Zástupce ředitele FAO Josef Schmidhuber řekl tisku, že
nedostatek potravin může vyvolat celosvětové protesty: „Je to opravdu pozoruhodné. … Dochází k masivním výpadkům
dodávek.“

Imperialistické mocnosti se obávají rostoucí vlny protestů
V imperialistických hlavních městech roste znepokojení, že válečný nápor rozpoutává rozšířenou sociální nespokojenost. Ty by
mohly ohrozit plány na ruské podrobení, které imperialistické mocnosti prosazují navzdory hrozbě třetí světové války.

Časopis Politico publikoval 6. dubna článek nazvaný „USA se snaží omezit prohlubující se globální potravinovou krizi“. S
odvoláním na vysokého představitele amerického Senátu uvedl: „Vidíme schylující se bouři a necítíme se na ni připraveni.“
Magazín pokračoval: „Americké diplomatické mise jsou v úzkém kontaktu se zeměmi, ve kterých je obyvatelstvo ohroženo
rostoucí potravinovou nejistotou. “ – z obav o rostoucí protestní hnutí.

Pokusy Washingtonu omezit hnutí jsou však neúčinné, protože mnoho republikánů je proti všem platbám pomoci a žádný z
klíčových spojenců USA není ochoten vzdát se jakýchkoli svých vlastních potravinových rezerv. Spojenci Washingtonu se
naopak obávají, že rostoucí ceny povedou v imperialistických metropolích ke stávkám a protestům.

V USA 5. dubna skupina dvoustranných senátorů v dopise varovala prezidenta Joea Bidena před politickými důsledky „vážné
globální krize potravinové bezpečnosti, která by mohla vyhladovět miliony lidí a destabilizovat regiony strategického významu
pro USA“.

Dne 6. dubna uspořádal Podvýbor Sněmovny reprezentantů USA pro zemědělství slyšení o rozvíjející se potravinové
krizi. Jednou z předvolaných byla Sarah Charlesová, vrchní ředitelka Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID),
která je přidružena k CIA.

Prohlásila: „Dopad současné krize na chudobu, hlad a podvýživu by mohl být ještě horší než ten, který jsme zažili během
celosvětové potravinové krize v letech 2007-08 a občanských nepokojů, které následovaly. Zatímco poslední krizi předcházelo
období silného globálního ekonomického růstu, roky od začátku koronavirové pandemie byly charakterizovány stále se
zvyšujícím globálním ekonomickým poklesem.

Hlavní ekonom Světového potravinového programu OSN Arif Husain na stejném slyšení řekl: „Ostrý nárůst mezinárodních cen
základních potravin, zejména pšenice a kukuřice, v posledních několika týdnech vedl k podobné situaci v cenách potravin. k
tomu, co bylo vidět v krizích v letech 2008 a 2011.“

Husajn varoval, že pokud válka bude trvat ještě dva měsíce, „zákazy vývozu ukrajinského obilí a pšenice a ruských hnojiv by
dále omezily celosvětovou produkci potravin a uvrhly stovky milionů k hladovění“.

Zájem se neomezuje pouze na Washington. Francouzský prezident Emmanuel Macron a kanadský premiér Justin Trudeau
vydali podobná varování před narůstajícím celosvětovým nedostatkem potravin. Ještě jasněji to ve zprávě vyjádřila nadace
Friedricha Eberta, která má blízko k německé vládě. Protesty popsala jako „novou fázi masivní destabilizace, která nakonec
ovlivní vlády a sociálně slabé obyvatelstvo. Už v dobách před francouzskou revolucí se říkalo: když obyvatelstvo nemá chleba,
mocným hrozí katastrofa.“

Jak se válka protahovala, vlna stávek a protestů sílila na každém obydleném kontinentu.

Latinská Amerika
V Peru pokračují protesty, protože velké skupiny dělníků, chudí farmáři a městská mládež se připojili ke stávce řidičů kamionů
proti rostoucím životním nákladům. Protesty pokračovaly navzdory tomu, že prezident Pedro Castillo vyhlásil zákaz vycházení,
který později zrušil, a nakonec koncem minulého týdne vyhlásil celostátní výjimečný stav. Populární hněv dosáhl ve čtvrtek
horečky, když Castilloův premiér Aníbal Torres chválil Adolfa Hitlera během projevu v Huancayo, centru protestů.

Dělníci potřebují své vlastní výbory, nezávislé na zkorumpovaných odborech, k ochraně života, zdraví a pracovních míst.

Vysvětlil: „Jednou byl Hitler na návštěvě severní Itálie a Mussolini mu ukázal dálnici, která se stavěla z Milána do
Brescie. Hitler to viděl a vrátil se do své země, všude postavil dálnice a letiště a udělal z Německa přední světovou
ekonomickou mocnost. Musíme pracovat a přinášet oběti, abychom zlepšili naše silnice.”

V Argentině se minulý týden před ministerstvem sociálních věcí v Buenos Aires shromáždili demonstranti a vyzvali
peronistickou vládu, aby něco udělala s rostoucími životními náklady. Peronistická poslankyně Natalia Zaracho ve čtvrtek
deníku El País řekla , že neziskové a příbuzné pseudolevicové organizace se snaží zabránit sociální explozi: “Skutečnost, že
všechno nevybuchne, je proto, že sociální organizace jsou aktivní v dělnických čtvrtích.”

Ředitel ekonomického think-tanku Eurasia Group v rozhovoru pro BBC varoval:

S touto in�ací je velké nebezpečí, že se protesty v Peru budou opakovat i v dalších latinskoamerických zemích. A vlády nemají
peníze na dotace. Existuje riziko, že se tyto protesty rozšíří po celém regionu i mimo Latinskou Ameriku, například na Blízký
východ a do Asie, kde protesty podporují i   rostoucí ceny potravin a pohonných hmot.

S odkazem na masové protesty v letech 2018 a 2019 vysvětlil: „Pandemie znamenala pauzu pro problém, ale jen pauzu. Nyní je
situace ještě výbušnější.”

Obavy z vývoje v regionu umocnilo páteční prohlášení mexické centrální banky, že in�ace dosáhla nejvyšší úrovně za
posledních 21 let. Centrální banka varovala před „vysokými sociálními náklady na rostoucí ceny potravin“ v Mexiku.

Vlna stávek se rozvíjí také v Brazílii , která se šíří do těžkého průmyslu, včetně ocelářství.

Střední, východ a severní Afrika
Nedostatek potravin a paliva měl nejbezprostřednější dopad na obyvatelstvo Blízkého východu a severní Afriky. Páteční
zpráva Middle East Eye uvedla: „V Tunisku jsou regály supermarketů prázdné už několik týdnů. Je téměř nemožné sehnat
mouku, rýži, krupici, cukr a vejce.“

Carnegie Center for the Middle East nedávno varovalo: “Tato situace má nebezpečný potenciál.”

V Libanonu, který může kvůli explozi sýpky v Bejrútu skladovat zásoby potravin jen na měsíc, vzrostly ceny základních komodit
za poslední rok o 351 procent. V pátek země vyhlásila bankrot a souhlasila s neúprosným diktátem úsporných opatření MMF,
který bude zahrnovat masivní privatizaci a škrty v sociálních programech.

Zásoby potravin v Egyptě docházejí. Země musela získat krátkodobé peníze od EU a šejchů Perského zálivu, aby odvrátila
hrozící vlnu masových stávek a masových protestů.

Asie
Politicky nejpokročilejší krize je na Srí Lance. Je zde akutní nedostatek , protože demonstrace proti vládě prezidenta
Gotabhaya Rajapaksy pokračují a eskalují.

Rezignace Radžapaksova kabinetu nedokázala zastavit protesty. Země sice zatím nemá ministra �nancí, ale zoufale se snaží
vyjednat s MMF záchranný balíček. Stávková vlna se mezitím šíří mezi zdravotní sestry, lékaře, učitele, studenty a zaměstnance
elektráren.

Srílanská sesterská strana Socialist Equality Party, Socialist Equality Party, vydala ve čtvrtek prohlášení nazvané „Za svržení
Rajapaksovy vlády! Za zrušení výkonného předsednictva! Ne askezi a hladu! Vytvořte akční výbory a bojujte za socialistický
akční program, který zajistí jídlo, palivo a léky pro všechny!“

V Indonésii, která je podle počtu obyvatel čtvrtou největší zemí světa s 274 miliony obyvatel, přibývá náznaků sociální
nespokojenosti. Podle rozhlasové stanice NHK Japan hrozí v převážně muslimské zemi protesty kvůli masivnímu nárůstu cen
kuchyňského oleje během ramadánu.

NHK Japan uvedl: „Ceny oleje na vaření prudce vzrostly v Indonésii, kde v neděli začíná islámský měsíc půstu. V pozadí je
rostoucí celosvětová poptávka po palmovém oleji, který se vyrábí v Asii. Tento nárůst poptávky pramení z obav z možného
nedostatku dodávek slunečnicového oleje, který se z velké části vyrábí na Ukrajině a v Rusku.

Afrika pod Maghrebem
Region s nejrychleji rostoucí dělnickou třídou v průmyslové výrobě je také nejvíce zasažen nedostatkem potravin a paliv. V
Súdánu pokračují celostátní demonstrace proti in�aci a nedostatku dodávek a v Keni vzniká protestní hnutí motocyklových
taxikářů proti zdražování pohonných hmot a potravin. Jeden pracovník pro Africanews řekl : “Pokud nedostanu palivo, nemůžu
jít domů, protože moje děti nebudou mít co jíst.” Čekáme tady [na palivo] tři dny a nemůžeme nic přinést domů.“

Na Madagaskaru vláda ze strachu ze sociálních protestů zmrazila ceny cukru, mouky, rýže, paliva a cementu. V Zimbabwe
zvýšila centrální banka úrokové sazby z 60 na 80 procent v zoufalé snaze zastavit in�aci. Ekonomický think-tank varoval, že
Jižní Afrika je na pokraji sociální exploze, na kterou není stát připraven.

Zpráva Institutu pro bezpečnostní studia uvedla: „Jižní Afrika pravděpodobně vstoupila do období trvalé násilné nestability.“
Inaugurace Cyrila] Ramaphosy se na začátku roku 2018 více než zdvojnásobila na více než 1000.“

Severní Amerika a Evropa
V Severní Americe a Evropě se nadále rozvíjejí stávky a protesty, které podporuje prudce rostoucí in�ace. Minulý týden se ve
Spojeném království konaly velké demonstrace proti rostoucím životním nákladům a počet stávek dosáhl pětiletého maxima.

Britský list Guardian napsal: „Zaměstnanci jsou stále ochotnější bránit se nedostatečným mzdovým nabídkám a stávkovat, aby
mzdy udržely krok s rostoucími životními náklady. Zároveň se v některých částech ekonomiky objevují známky rostoucí
militantnosti pracujících.“

V Německu za poslední rok dramaticky vzrostly ceny základních potravin, včetně vajec (16 procent), másla (20 procent),
zeleniny (15–30 procent) a sýrů (5 procent). V USA vyvolal nárůst životních nákladů novou vlnu stávek a hlasování mezi učiteli,
pracovníky ropných a loděnic, zdravotníky, státními úředníky a zaměstnanci hotelů. Nejprudší nárůst stávek je na západním
pobřeží, kde jsou životní náklady nejvyšší.

Spontánní protesty ke změně společenských poměrů nestačí. Dělnická třída musí bojovat za strategii socialistické revoluce k
ukončení masového hladovění a bídy a zabránění jaderné válce.

Připojte se k online prvomájovému shromáždění World Socialist Web Site a připojte se k boji za mobilizaci dělnické třídy proti
imperialistické válce, pandemii a kapitalistickému systému.
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