
vägivallal ja vägivaldsel ebavõrdsusel, ning panna need paistma 

õigetena ja moraalsetena kõigile osapooltele. Kui trikk enam ei 

tööta, siis kõik plahvatab. Nagu ka praegu. On selge, et võlg on 

näidanud, et ta on süsteemi kõige nõrgem punkt, punkt, kus see 

keerleb välja kõikide kontrolli alt. Samuti annab see lõputuid 

võimalusi organiseerumiseks. Mõned räägivad võlglaste streigist 

või võlglaste kartellist.

    Võib ka nii – aga vähemalt võime me alustada sellest, et 

tõotame võidelda väljatõstmiste vastu: tõotada, naabruskond 

naabruskonnale, et me toetame üksteist, kui kedagi meist 

hakatakse kodust välja ajama. Jõud pole mitte selles, et 

võlarežiimide kahtluse alla seadmine tähendab seada kahtluse alla 

kapitalistlik ühsikonnakorraldus ise – selle moraalne alus – mis on 

nüüd osutunud olema kollektsioon murtud lubadusi – vaid et seda 

tehes luua uus ühiskonnakorraldus. Lõppude lõpuks on võlg ainult 

see: lubadus, ning praegune maailm kubiseb lubadustest, mida ei 

ole peetud. Võiks rääkida siinkohal lubadusest, mille on meile 

andnud riik; et kui me loobume igast õigusest kollektiivselt oma 

asju korraldada, siis tagatakse meile vähemalt elu baasturvalisus. 

Või siis lubadusest, mille on andnud kapitalism – et me hakkame 

elama nagu kuningad, kui me oleme valmis ostma osaku 

omaenda kollektiivses allutamises. Kõik see on mürinal kokku 

kukkunud. Mis järele on jäänud, on see, mida me oleme 

võimelised lubama üksteisele. Otse. Ilma majandusliku ja 

poliitilise bürokraatia vahendamiseta. Revolutsioon algab 

küsimusega: milliseid lubadusi vabad mehed ja naised üksteisele 

annavad, ning kuidas me hakkame seda tehes kujundama 

teistsugust maailma?
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    Näib, et me oleme jõudnud ummikusse. Kapitalism, nagu me 

seda teame, paistab laiali lagunevat. Finantsinstitutsioonid 

vappuvad ja murenevad, kuid samas pole ka mingit selget 

alternatiivi. Organiseeritud vastupanu paistab olevat killunenud ja 

seostamata; globaalse õigluse liikumine on vaid oma varasema 

vari. On igati põhjust uskuda, et ühe põlvkonna pärast või umbes 

nii kapitalismi enam ei eksisteeri: sel lihtsal põhjusel, et lõpliku 

suurusega planeedil pole võimalik lõpmatu kasvu masinavärki 

igavesti käimas hoida. Selle väljavaatega vastamisi seistes on 

reflektiivseks reaktsiooniks – ning seda isegi “progressiivsete” 

puhul – sageli hirm, klammerdumine kapitalismi külge, kuna 

lihtsalt ei suudeta ette kujutada alternatiivi, mis poleks veelgi 

hullem.

    Esimene küsimus, mille me peaksime esitama, kõlab nii: 

Kuidas see juhtus? Kas inimolendite jaoks on normaalne, et nad 

pole võimelised ette kujutama isegi seda, missugune parem 

maailm välja võiks näha?

    Lootusetus ei ole loomulik. Seda tuleb tekitada. Kui me tõesti 

tahame olukorda mõista, siis tuleb meil alustada selle 

mõistmisest, et viimase kolmekümne aasta jooksul on toimunud 

tohutu bürokraatliku aparaadi üles ehitamine, mille eesmärgiks on 

lootusetuse tekitamine ja põlistamine. See teatud liiki masinavärk 

on kavandatud ennekõike selleks, et hävitada igasugune tunne, 

nagu oleksid võimalikud mingid alternatiivsed tulevikud. Asja 

aluseks on maailma valitsejate tõeline kinnismõte – tagada, et 

ühiskondlikke liikumisi ei saa näha kasvamas, õitsemas, 

alternatiive pakkumas; et need, kes seavad kahtluse alla 

eksisteeriva võimukorralduse, ei saaks iialgi, mitte mingisugustes 

tingimustes tajuda, et nad võidavad. Selle tegemine nõuab tohutu 



aparaadi loomist, mis koosneb armeedest, vanglatest, politseist, 

mitmesugustest eraturvafirmadest ning politsei ja sõjaväe 

luureaparaadist, kõikvõimalikest propagandamasinatest, millest 

enamik ei ründa alternatiive mitte niivõrd otse, kui et loovad 

kõikjaletungiva hirmu, marurahvusliku konformismi ja lihtsa 

meeleheite õhkkonna, mis paneb igasuguse mõtte maailma 

muutmisest paistma tühipalja fantaasiana. Selle aparaadi üleval 

pidamine paistab olevat “vaba turu” esindajate jaoks isegi veel 

tähtsam kui ükskõik millist sorti toimiva turumajanduse püsti 

hoidmine. Kuidas muidu saaks seletada näiteks seda, mis juhtus 

endises Nõukogude Liidus, mille puhul oleks võinud ette kujutada, 

et Külma Sõja lõppemine viib armee ja KGB lammutamise ja 

vabrikute rekonstrueerimiseni, kus aga faktiliselt juhtus täpselt 

vastupidi? See on ainult üks äärmuslik näide sellest, mis on 

juhtunud igal pool. Majanduslikult on see aparaat puhtalt tarbetu 

ballast; kõik need püssid, jälgimiskaamerad ja 

propagandamasinad on erakordselt kallid ega tooda tegelikult 

midagi, mille tagajärjeks on, et see veab endaga koos põhja kogu 

kapitalistliku süsteemi ja võimalik, et ka planeedi Maa enda.

    Finantseerimisspiraalid ja lõputu majandusmullide jada, mida 

me oleme kogenud, on selle aparaadi otsene tulemus. Pole mingi 

juhuslik kokkusattumus, et Ameerika Ühendriikidest on saanud nii 

maailma peamine militaarne (“turvalisuse”) jõud kui ka peamine 

ebaturvalisuse edendaja. Nimetatud aparaat eksisteerib selleks, et 

kiskuda räbalateks ning teha pihuks ja põrmuks inimlik 

kujutlusvõime, et hävitada igasugune võimalus kujutleda 

alternatiivseid tulevikke. Tulemuseks on see, et ainus järele jääv 

asi, mida ette kujutada, on rohkem ja rohkem raha ning võlg 

pöörleb täielikult kontrolli alt välja. Mis võlg lõppude lõpuks muud 

on kui kujutletav raha, mille väärtus saab realiseeruda ainult 

tulevikus: tuleviku kasumid, tulud tööliste ekspluateerimisest, kes 

pole veel sündinudki. Finantskapital omakorda on nende 

kujutletavate tuleviku kasumite ostmine ja müümine; ja kui 

inimene kord omaks võtab, et kapitalism kestab terve igaviku, on 

ainsaks majandusliku demokraatia liigiks, mida saab ette 

ulatuvad tillukestest kooperatiividest ja ühendustest kuni tohutute 

anti-kapitalistlike eksperimentideni, milleks on näiteks hõivatud 

vabrikute arhipelaagid Paraguays või Argentinas või 

iseorganiseeritud teeistandused ja kalandusettevõtted Indias, 

autonoomsed institutsioonid Koreas, terved mässulised 

kogukonnad Chiapases või Bolivias, maata talunike ühendused, 

linnaskvotterid, naabruskonna allianssid, mis tärkavad peaaegu 

kõikjal, kus riigivõim ja globaalne kapital paistavad ajutiselt 

mujale vaatavat. Neil ei pruugi olla peaagu mingit ideoloogilist 

ühtsust ning paljud ei ole isegi mitte teadlikud teiste olemasolust, 

kuid kõiki neid iseloomustab ühine soov katkestada suhted 

kapitali loogikaga. Ja paljudes kohtades hakkavad nad 

kombineeruma. “Solidaarsusmajandused” on olemas kõikidel 

kontinentidel, vähemalt kaheksakümnel eri maal. Me oleme 

punktis, kus me suudame hakata tajuma piirjooni, kuidas need 

võivad kokku kasvada globaalsel tasandil, luues uusi 

planetaarsete ühenduste vorme, et luua ehtne mässuline 

tsivilisatsioon.

    Nähtavad alternatiivid kõigutavad paratamatuse tundmust, et 

süsteem peab, ilmtingimata, olema kokku lapitud samas vormis – 

see on see, miks muutub globaalse valitsuse tõeliseks 

imperatiiviks nad välja juurida või, kui see ei osutu võimalikuks, 

siis kindlustada, et mitte keegi neist ei teaks. Sellest teadlikuks 

saamine võimaldab meil näha kõike, mida me juba teeme, uues 

valguses. Mõista, et me oleme kõik juba kommunistid, kui me 

töötame ühiste projektide kallal, kõik juba anarhistid, kui me 

lahendame probleeme, otsimata abi juristidelt või politseilt, kõik 

revolutsionäärid, kui me teeme midagi tõeliselt uut.

    Võidakse vastu väita: revolutsioon ei saa sellega piirduda. See 

on tõsi. Selles suhtes on suured strateegilised debatid tegelikult 

just algamas. Ma tulen siiski välja ühe ettepanekuga. Vähemalt 

viimase viie tuhande aasta jooksul on rahvaliikumistel olnud 

tendents keskenduda võitlusele võla pärast – see oli nõnda juba 

tükk aega enne seda, kui kapitalism üldse olemas oli. Sellel on 

põhjus. Võlg on üks kõige efektiivsemaid vahendeid, mis kunagi 

on loodud, kuidas võtta suhted, mis fundamentaalselt põhinevad 



standardiseerituks ja tüütuks – nagu tootmiskonveieritel – saab 

võimalikuks peale sundida autoritaarsemaid ja koguni fašistlikke 

kommunismi vorme. Aga fakt on see, et isegi erakompaniid on 

sisemiselt organiseeritud kommunistlikult.

    Niisiis on kommunism juba siin. Küsimus on selles, kuidas seda 

edasi demokratiseerida. Kapitalism omakorda on lihtsalt üks 

võimalik viis kommunismi korraldada – ning on saanud järjest 

selgemaks, et pigem hukatuslik viis. On selge, et me peame 

mõtlema, milline võiks olla parem: eelistatavalt selline, mis päris 

nii süstemaatiliselt ei suuna meid üksteisele kõrri kargama.

    Kõik see teeb palju kergemaks mõista, miks on kapitalistid 

valmis nii erakordsel hulgal ressursse lootusetust tekitavasse 

masinavärki suunama. Kapitalism pole mitte ainult vilets süsteem 

kommunismi korraldamiseks: tal on kurikuulus kalduvus 

perioodiliselt hakata tükkideks lagunema. Iga kord, kui see 

juhtub, peavad need, kes temast kasu saavad, veenma kõiki – 

sealjuures kõige rohkem tehnika valdkonna inimesi, arste ja 

õpetajaid ja inspektoreid ja kindlustusnõuete täpsustajaid – et 

tegelikult pole mingit muud valikut, kui et kogu see värk jälle 

kohusetruult uuesti kokku kleepida, umbes selle esialgsel kujul. 

Seda hoolimata asjaolust, et enamikule neist, kes teevad lõpuks 

süsteemi taastamise tööd, see isegi väga ei meeldi ning kõigil neil 

on vähemalt ebamäärane kahtlus, mis põhineb nende endi 

loendamatutel kogemustel igapäevasest kommunismist, et 

tegelikult peaks olema võimalik luua süsteem, mis on vähemalt 

veidi vähem rumal ja ebaõiglane.

    See on see, miks, nagu Suur Depressioon demonstreeris, 

ükskõik millise usutavana paistva alternatiivi olemasolu – isegi nii 

kahtlase, nagu seda oli Nõukogude Liit 1930. aastatel – võib 

pöörata allaliikumisele, näiliselt lahendamatusse poliitilisse kriisi.

    Need, kes soovivad süsteemi õõnestada, on praeguseks 

kibedast kogemusest õppinud, et me ei saa rajada oma usku 

riikidele. Selle asemel on viimane aastakümme näinud tuhandetes 

vormides vastastikuse abi ühenduste arengut, millest enamik ei 

ole isegi globaalse meedia radari vaatevälja sattunud. Need 

kujutada, jäänud see, et kõik on võrdselt vabad turule 

investeerima – krahmama oma tükikest kujutletavate tuleviku 

kasumite ostmise ja müümise mängus, isegi kui need kasumid 

pigistatakse välja neist endist. Vabadus on muutunud õiguseks 

saada osa enda püsivast orjastamisest pärinevast tulust.

    Ja kuna mull on rajatud tulevike hävitamisele, siis kui see kord 

kokku on kukkunud, siis paistab – vähemalt hetkeks – et järele 

pole jäänud absoluutselt mitte midagi.

    Efekt on siiski selgelt ajutine. Kui globaalse õigluse liikumise 

lugu meile midagi räägib, siis seda, et hetkel, kui paistab olevat 

mingi avanemise tundmus, purskub kujutlusvõime otsekohe esile. 

See on see, mis efektiivselt juhtus 1990. aastate lõpul, kui paistis, 

korraks, nagu liiguksime me rahumeelse maailma poole. USA-s, 

viimase viiekümne aasta jooksul, iga kord kui paistab olevat 

mingisugune võimalus, et tekib rahuperiood, juhtub üks ja sama 

asi: kerkib esile radikaalne ühiskondlik liikumine, mis on 

pühendunud otsese tegevuse ja osalusdemokraatia põhimõtetele 

ning mille eesmärgiks on tekitada põhjalik pööre poliitilise elu 

mõttes endas. 1950. aastate lõpul oli selleks kodanikuõiguste 

liikumine; 1970. aastate lõpul tuumavastane liikumine. Sel korral 

juhtus see planetaarses mastaabis ning esitas väljakutse otse 

kapitalismile. Neil liikumistel on kalduvus olla erakordselt 

efektiivsed. Kindlasti oli seda globaalse õigluse liikumine. Vähesed 

mõistavad, et üks peamisi põhjusi, miks see paistis nii kiiresti 

tekkivat ja kaduvat, oli asjaolu, et see saavutas oma põhilised 

eesmärgid nii kiiresti. Keegi meist ei unistanud, kui me 

organiseerisime proteste Seattles 1999. aastal või IMF-i 

kohtumisel DC-s 2000. aastal, et pelgalt kolme või nelja aastaga 

on WTO protsess kokku varisenud, et “vaba kaubanduse” 

ideolooge loetakse peaaegu täielikult diskrediteerituks, et iga uus 

kaubanduspakt, mille nad meile ette viskavad – alates MIA-st 

kuni aktini nimega Free Trade Areas of Americas – saab lüüa, et 

Maailmapank satub täbarasse olukorda, et IMF-i võim maailma 

elanikkonna enamiku üle saab efektiivselt hävitatud. Aga täpselt 

niimoodi juhtus. IMF-i saatus on iseäranis jahmatamapanev. Olles 



kunagi Globaalse Lõuna õuduseks, on sellest praeguseks järele 

jäänud oma endise võimsuse laostunud jääk, teotatud ja 

diskrediteeritud, sunnitud müüma maha oma kullavarusid ja 

otsima meeleheitlikult uut globaalset missooni.

    Samal ajal on enamus “kolmanda maailma võlast” lihtsalt 

haihtunud. Kõik see oli otseseks tulemuseks liikumisest, mis 

suutis mobiliseerida globaalset vastupanu nii efektiivselt, et 

valitsevad institutsioonid said kõigepealt diskrediteeritud ning 

lõpuks olid need, kes juhtisid valitsusi Aasias ja eriti just Ladina-

Ameerikas, sunnitud nende endi elanikkonna poolt nõudma 

rahvusvaheliselt finantssüsteemilt kaartide avamist. Peamine 

põhjus, miks liikumine segadusse paisati, oli see, et keegi meist ei 

olnud tegelikult arvestanud sellega, et me võiksime võita.

    Aga muidugi on ka teine põhjus. Mitte miski ei kohuta maailma 

valitsejaid ning eriti just Ameerika Ühendriikide valitsejaid nii 

palju, kui rohujuuretasandi demokraatia oht. Iga kord, kui ehtsalt 

demokraatlik liikumine hakkab esile kerkima – iseäranis mõni 

selline, mis põhineb kodanikuallumatuse ja otsese tegevuse 

põhimõtetel – on reaktsioon alati sama; valitsus teeb otsekohe 

järeleandmisi (hüva, te saate valimisõiguse; ei mingit tuumavärki 

enam), ning hakkab siis kruttima üles sõjalisi pingeid välismaal. 

Liikumine on siis sunnitud transformeerima ennast sõjavastaseks 

liikumiseks; mis on peaaegu reeglipäraselt tunduvalt vähem 

demokraatlikult organiseeritud. Nõnda järgnes kodanikuõiguste 

liikumisele Vietnam, tuumavastasele liikumisele mahitatud sõjad 

El Salvadoris ja Nicaraguas, globaalse õigluse liikumsele “Sõda 

Terrorismiga”.

    Ja siin on meil võimalus näha “sõda” sellena, mis see tegelikult 

oli: allakäiva võimu jõuetu ja selgelt nurjumisele määratud katse 

teha oma bürokraatliku sõjamasina ja spekulatiivse finantskapitali 

iseäralikust kombinatsioonist püsiv globaalne olukord. Kui 

läbimädanenud arhitektuur 2008. aasta lõpus järsku kokku 

varises, siis juhtus see vähemalt osaliselt sellepärast, et nii palju 

tööd oli juba ära tehtud liikumise poolt, mis paistis – tänu 911 

järgnenud repressioonidesööstule, millega kaasnes segadus selle 

pärast, kuidas jätkata oma hämmastavat esialgset edu – suuresti 

olevat lavalt kadunud.

    Tegelikult muidugi ei olnud.

    Me oleme selgelt veel ühe üldise kujutlusvõime massilise 

taaselustumise serval. See ei peaks olema nii raske. Enamik 

elemente on juba olemas. Probleem on selles, et meie tajud on 

aastakümneid kestnud lakkamatu propaganda poolt sõlme 

keeratud ja me pole enam võimelised neid nägema. Vaatame 

näiteks sõna “kommunism”. Harva on mõnda sõna nii põhjalikult 

teotatud. Standardne liin, mida me rohkem või vähem 

mõtlematult aktsepteerime, on see, et kommunism tähendab riigi 

kontrolli majanduse üle ning et see on võimatu utopistlik unistus, 

kuna ajalugu on näidanud, et see lihtsalt “ei tööta”. Kapitalism, 

ükskõik kui ebameeldiv, on seega ainus järele jäänud valik. Kuid 

faktiliselt tähendab kommunism tegelikult lihtsalt igasugust 

olukorda, kus inimesed tegutsevad põhimõtte “igaühelt vastavalt 

tema võimetele, igaühele vastavalt tema vajadustele” kohaselt – 

mis on viis, kuidas peaaegu kõik alati toimivad, kui töötavad koos, 

et midagi tehtud saada. Kui kaks inimest parandavad toru ja üks 

ütleb “ulata mulle mutrivõti”, siis teine ei ütle, “ja mis ma selle 

eest saan?” (Seda muidugi juhul, kui nad tõesti tahavad, et toru 

parandatud saaks.) See kehtib isegi siis, kui nad on palgatud 

Bechteli või Citygroupi poolt. Nad rakendavad kommunismi 

põhimõtteid, kuna see on ainus asi, mis tegelikult töötab. See on 

ühtlasi põhjus, miks terved linnad või riigid pöörduvad tagasi 

mingit laadi robustse, kuid toimiva kommunismi juurde pärast 

loodusõnnetusi või majanduskollapseid (mõni võib öelda, et 

nendes tingimustes on turud ja hierarhilised käsuliinid luksus, 

mida nad ei saa endale lubada). Mida rohkem loovust läheb 

tarvis, seda rohkem inimesi peab antud ülesande juures 

improviseerima ning seda egalitaarsem saab tulemuseks olev 

kommunismi vorm tõenäoliselt olema: see on see, miks isegi 

Respublikaanidest arvutiinsenerid, kui nad üritavad välja mõelda 

uusi tarkvara ideid, kalduvad moodustama väikeseid 

demokraatlikke kollektiive. Ainult siis, kui töö muutub 
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