
OPOWIEŚĆ
Lektura towarzysząca niesamowitej ilustracji...

Twórczego Kolektywu Beehive

Trzeci plakat z Graficznej Trylogii
o wolnym handlu, militaryzacji i

koorporacyjnym kolonialiźmie w Ameryce
www.beehivecollective.org

ZAPYLANIE KRZYŻOWE OBYWATELI
Kolektyw Beehive to szaleńczo zmotywowany, Kolektyw Beehive to szaleńczo zmotywowany, 
składający się w 100% z wolontariuszy aktywisty-
czno-artystyczny kolektyw, którego celem jest 
„krzyżowe zapylanie zwykłych ludzi” poprzez 
wspólne tworzenie wolnych od praw autorskich 
obrazów, w celu wykorzystywania ich jako 
narzędzi edukacyjnych i organizacyjnych. Pracu-
jemy anonimowo jako tłumacze słów na obrazy 
kompleksowych globalnych historii zbieranych 
podczas rozmów z różnymi społecznościami. 
Od roku 2000 rozprowadziliśmy ponad 150 000 
plakatów w obu Amerykach, wyłącznie wśród
zwykłych ludzi, przekazując je z ręki do ręki! 
Nasze grafiki podejmowały palące kwestie
poczynając od globalizacji, handlu i rabunkowej 
gospodarki zasobami, po energię, biotechnologię 
i zmiany klimatu. Naszym celem jest tworzenie 
holistycznych i przystępnych obrazów inspirują-
cych krytyczną refleksję i strategiczne działania.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Beehive, 
nawiążcie z nami kontakt!
The Beehive Design Collective

1 Elm Street
Machias Maine 04654 USA

207 669 4117
pollinators@beehivecollective.org

ZAPYLIĆ ŚWIAT!
Jesteście niczym pszczoły w napędzanej pedałami Jesteście niczym pszczoły w napędzanej pedałami 
medialnej maszynie i to od was zależy, czy te historie 
przemówią. Praca Kolektywu Beehive jest wolna od 
praw autorskich i dostępna jako clipart na naszym 
DVD Grafiki dla Dobra Wspólnego. Dopóki wasze 
działania są niekomercyjne, jesteście zaproszeni do 
rozpowszechniania obrazków Beehive w dowolnym 
miejscu. Prosimy was jedynie o przysłanie nam miejscu. Prosimy was jedynie o przysłanie nam 
kopii lub zdjęcia, tak abyśmy mogli to w pełni do-
cenić.

Opowieści wciąż ewaluują...

Nasze poszukiwanie historii z pierwszej ręki nigdy Nasze poszukiwanie historii z pierwszej ręki nigdy 
się nie kończy. Kiedy tylko jakaś grafika zostanie 
wypuszczona w świat, zbiera wciąż więcej i więcej 
opowieści i zaczyna własne, niezależne od nas, 
życie. Nieustannie się uczymy i wplatamy wciąż 
nowe szczegóły do naszych prezentacji. Dzielcie się 
więc proszę z nami waszymi historiami!

Wkrótce pojawią się nowe zasoby

Obecnie opracowujemy dodatkowe 
materiały edukacyjne jako
dodatek do plakatu, zawierający 
listę dodatkowych publikacji dla
poszerzenia wiedzy,
książeczkę do kolorowaniaksiążeczkę do kolorowania
dla wszystkich, bez względu
na wiek i przewodnik z dziedziny
bioróżnorodności.
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AMERYKA ŚRODKOWA STAWIA OPÓR!
Trzeci i końcowy obraz w trylogii skupia się na ruchu Trzeci i końcowy obraz w trylogii skupia się na ruchu 
oporu przeciwko wielkim projektom infrastruktural-
nym, które umożliwiają gospodarkę rabunkową i neo-
liberalny model „zarządzania”. Ta grafika odzwierciedla 
nasze starania, aby nie tylko opisywać negatywne 
zjawiska, lecz również dzielić się historiami kolekty-
wnych działań i inspiracji, historiami przedstawiają
cymi inne spojrzenia na świat i inne drogi życiowe. 
Chociaż szczegóły plakatu mają swoje źródło w konk-
retnych zmaganiach w południowym Meksyku i 
Ameryce Środkowej, to całość obrazu rozciąga się na 
całą zachodnią półkulę i poza nią, opowiadając historię 
o tym, co dzieje się teraz na naszej planecie w erze 
gwałtownych zmian klimatycznych i ekstremalnego 
zaniku kulturowego i ekologicznego zróżnicowania.

Podejście Beehive do współpracy
Zespół opowiadaczy historii, ilustratorek, aktywistek, eduZespół opowiadaczy historii, ilustratorek, aktywistek, edu-
katorów i twórców medialnych stworzył kampanię 
graficzną Ruchu Oporu Ameryki Środkowej podczas in-
tensywnego procesu twórczego i badawczego prowadzone-
go wśród zwykłych ludzi. Projekt ruszył w 2004 roku, pod-
czas podróży grupy inicjatywnej pszczół po Meksyku i 
Ameryce Środkowej, której celem było spotkanie społec
zności objętych projektami zmian infrastruktury w 
ramach Planu Puebla Panama. Od tamtego czasu nasze, 
prowadzone w sposób ciągły, badania przyjmowały róż-
norodne formy, poczynając od wielkich miedzynaro-
dowych spotkań, po lokalne okrągłe stoły, wywiady, 
emaile i nieformalne rozmowy. Rezultatem tych badań jest 
grafika przekładająca te punkty widzenia na kunsztownie 
utkaną wizualna opowieść.

MOST LĄDOWY
DZIĘKUJEMY WAM

Jesteśmy wdzięczni za współpracę i wsparcie wielu 
organizacjom i ludziom, którzy uczestniczyli w bada-
niach i współtworzyli nasze grafiki:

Alianza por la Vida y la 
Paz, Amigos del Lago 
Izabal, ARPAS, ASTAC, 
CALDH, Casa de Cultura 
de Guapiles, CEI, CEIBA, 
Centro Ecumenico Antonio 
de Valdivieso, CIEP, 
CIEPAC, Colectivo la Vida, CIEPAC, Colectivo la Vida, 
COMPA, COMPPA, COM-
PITCH, CONAMINH, 
CONAPAMG, CONAVI-
GUA, CONFRAS, 
CONPAH, CONIC, Cooper-
ativa la Tecnica, Cooper
atriva Nuevo Horizonte, 
COPIN, CORDESCCR, 
Corpwatch, Cortamortaja, 
CRIPDES, Data Center, 
Encuentro Popular, 
Equipo Maiz, Escuela 
Normal de Occidente, 
FECON, FECPOU, FECON, FECPOU, 
FEGER, Frente Petenero 
Contra Las Represas, 
Frente Social de 
Matagalpa, GEO, Grupo 
de Teatro de San Juan, 
Grupo de Trabajo Colectivo 
del Istmo, HIJOS, IDEX, del Istmo, HIJOS, IDEX, 
ILRE, KAIROS, La Vida en 
Maquila, Leon por la Paz, 
LIFT, Madre Tierra, Mama 
Maquin, Mesa Global, 
Mesa National Campesina, 
MOCAMDERCO,

Movimiento de Traba-
jadores y Campesinos, 
Museo de la Palabra y de la 
Imagen, Radio Venceremos, 
Nicaragua Network, Nues-
tra Realidad, OFRANEH, 
PAT, PROMABOS, Pro
metheus Radio, Radio 
Neshon, Radio Utan Kaj La 
Voz del Pueblo, Red 
COMAL, Red de Organi-
zaciones Civiles de Omete-
pe, Reserva Acuifera Guali-
pes, Reunion Nacional 
Contra las Represas, Rights 
Action, SOA Watch, Tropico 
Verde, UCIZONI
...i za wsparcie ze strony lic-
znych entomologów, biologów, 
artystów, profesorek i stu-
dentek pszczół, owadów, zwi-
erząt i ekonomii:
antweb.org, Thia Artemis, 
Stephen Buchmann, Adam 
Bugbuilder, Karen Canglio-
so, Debby Kaspari, Harriet 
DeJong, Gina Ferrada 
Torres, Filiberto, Connie, 
Bill Grier, Charlie Koenen, 
UTexas Library, Julio UTexas Library, Julio 
Lopez, Frank Marenghi, 
Paul Molyneaux, Tristan, 
Nicholas Mrosovsky,
Laurence Packer, Jeff 
Schwilk, Teresa Zapeda
...i wielu innych

Reinwestycje

W przeciwieństwie do jednok-
ierunkowego przepływu w global-
nej ekonomii zasoby w ulu są 
cykliczne i reinwestowane.

Sianie nasion

Zbierając nasiona i wysiewając je Zbierając nasiona i wysiewając je 
następnie, aby w kolejnym se-
zonie zebrać nowe plony, pszczoły 
budują przyjazny dla środowiska 
i niezależny system produkcji ży-
wności, który będzie żywił ul 
przez generacje. Wysiewanie 
ziarna to przykład samow-
ystarczalności i niezależności od 
rolnictwa przemysłowego.

Kompostowanie

Przekształcając
resztki jedzenia i
chwasty ogrodowe
w urodzajną glębę,
pszczoły i glisty budują
przyszły systemprzyszły system
wyżywienia startując
dosłownie z poziomu gruntu.

Najcenniejsze zasoby

Bezpiecznie chronione na szczycie ula, larwy pszczół są niezmier-
nie cenne stanowiąc podstawę następnej generacji i inwestycję w 
przyszłość. Nasiona i jajka są walutą ekonomii, która napędza 
społeczność pszczół; są skoncentrowanymi jednostkowymi cząst-
kami, z których wywodzi się życie, opowiadają też o
                                                                                       symbiotycznej             
                                                                                      relacji pomiędzy
                                                                                         roślinami i                   
                                                                                         zapylaczami.

Nasiona przyszłości

Rosnąc, larwy zdobywają Rosnąc, larwy zdobywają 
wiedzę. Nowe pszczoły uczą 
się współpracować i bawić ze 
sobą ssąc na zmianę miód. 
Inne młode tworząc mural i 
grę, dzielą się tym, czego 
dowiedziały się na temat kol-
onizatorskiej onizatorskiej 

inwazji europejskich pszczół z 
żądłami. W górze unoszą się la-
tawce, świętując nieposkromio-
nego ducha młodych pszczół.

                                          Astronomowie

Na szczycie ula pszczoły Melipona studiują kosmos, 
ucząc się z cyklów ziemi i
księżyca. Znając te naturalne
cykle, społeczność może
planować zasiewy i uprawy.

TRYLOGIA
W 2001 roku Beehive wydrukował po raz pierwszy W 2001 roku Beehive wydrukował po raz pierwszy 
serię plakatów przedstawiających walkę przeciwko 
korporacyjnej globalizacji w obu Amerykach. Roz-
poczęłyśmy od uczczenia społecznego ruchu, który 
doprowadził do zerwania negocjacji dotyczących 
Amerykańskiej strefy wolnego handlu (FTAA) jakie 
prowadzono kilka lat po wprowadzeniu NAFTA. 
Grafika przedstawiała pajęczą sieć utkaną przez Grafika przedstawiała pajęczą sieć utkaną przez 
koorporacje kontrolujące rozwój gospodarczy, 
media i wojsko. W 2002 roku, po podróży do 
Kolumbii i Ekwadoru w celu zdobycia większej 
wiedzy na temat finansowania przez USA wojny z 
narkotykami, opublikowaliśmy drugi plakat trylogii. 
Plakat Plan Kolumbia pokazywał dewastację ziemi 
w efekcie stosowania przez lotnictwo trujących w efekcie stosowania przez lotnictwo trujących 
oprysków na plantacjach koki, sięgał również głę-
biej wskazując na długotrwałe dziedzictwo kolonial-
izmu i stałą rabunkową eksploatację zasobów 
w obu Amerykach.



W 2001 roku prezydent Meksyku wraz z 
Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju przedstawili 
plan, aby dosłownie wyasfaltować drogę dla wolnego 
handlu. Pod nazwą „Puebla Panama Plan” począt-
kowy plan obejmował obszar od południa Meksyku 
(stan Puebla) do Panamy. Wobec zajadłego sprzeciwu 
całego regionu, plan poddano kosmetycznym zmi-
anom i w 2008 roku przedstawiono jako „Środ-
kowoamerykański Projekt Integracji i Rozwoju”. 
Obecnie obejmuje on też Kolumbię i Republikę 
Dominikany. Od południa, projekt ma się łączyć z 
IIRSA – analogicznym przedsięwzięciem w Ameryce 
Południowej.

                                            Projekt

                                               Wszystkie poziomy ula kipią
                                               aktywnością pszczół,
                                               projektujących nową
                                               gospodarkę, która zaspokoi
                                               ich potrzeby. Zamiast
                                               gromadzenia dóbr, jak to                                               gromadzenia dóbr, jak to
                                               jest w kapitalizmie, nowa
gospodarka skupia się na zapewnieniu pożywienia, 
schronienia, zdrowia i dobrostanu. Pszczoły projektują 
gospodarkę studiując strukturę i potrzeby ula, robiąc no-
tatki i planując wykorzystanie lokalnych zasobów.

Produkcja
Pszczoły-murarki i inne samotnicze 
gatunki okazują solidarność budu-
jąc schronienia dla innych zapy-
laczy. Papiernia, której właścicielka-
mi
są robotnice,
produkuje
papier z
recyklowanych
materiałów.

Wymiana
                                             Inaczej, niż to robili
                                             kolonizatorzy, pszczoły i
                                             trzmiele rysują mapy
                                             gospodarki solidarnościowej,
                                             opartej na wzajemnej korzyści.
                                             Pszczoła telefonistka pilnie
                                             notuje zamówienia, a inne                                              notuje zamówienia, a inne 
pakują przesyłki z nasionami tradycyjnych odmian, 
miodem i innymi dobrami, na które czeka regionalna sieć 
dystrybucji, wykorzystująca lokalne produkty i umiejęt-
ności.

Wspólne posiłki
Pszczoły zaprosiły przyjaciół na przyjęcie połączone z 
warsztatami na temat bezpośredniej dystrybucji żywnoś-
ci. Tłumaczą, jak współpracować z miejscowymi rolnika-
mi, aby żywność trafiała wprost na stół, z pominięciem
               pośredników. Piec do tortilli opalany jest
                              biogazem z rozkładajacej się kory. Ta
                                       sama  kora, zmieszana z miodem,
                                                 posłuży do produkcji miodu
                                                        pitnego.

Podział ula

Podział ula na dwa nowe jest umiejętnością przekazy-
waną ustnie poprzez pokolenia. Pszczoły zamieszkują 
specjalnie zbudowane komórki, bo dziupli w pniach 
(widocznych po lewej) jest mało, z powodu deforestrac-
ji. Przetrwanie pszczół Melipona zależy od tradycyjnej 
wiedzy pszczelarskiej. Niektórzy naukowcy, próbując 
chronić pszczoły, niszczyli ule, zabierając je do labora
torium. Meliponki przypominają nam o żywym związ-
ku między kulturą i ekologią.

WOJNA MAP
Spojrzenie kolonizatora

Ten plakat składa się jak tryptyk,
ukrywając wewnątrz drugi,
większy obraz. W stanie złożonym,
skrzydełka pokazują mapę
Ameryki Środkowej podobną
do tych, jakie rysowali do tych, jakie rysowali hiszpańscy
konkwistadorzy. Ta mapa
pokazuje widok z lotu ptaka,
a także związek współczesnego
kapitalizmu z kolonizacją. Takie mapy rysują przybysze z 
zewnątrz, nie mający bliskich związków z ziemią, kierow-
ani jedynie pragnieniem zysku i wyzysku.

Spojrzenie od dołu

Gdy rozłożymy plakat, widzimy świat oczami mrówki, Gdy rozłożymy plakat, widzimy świat oczami mrówki, 
stojącej u stóp potężnego drzewa Ceiba. Tak właśnie 
widzą świat jego mieszkańcy, zakorzenieni w nim i za-
leżni od tego, co dzieje się na ich mapie. Wśród korzeni 
Ceiby, żywo oddane scenki pokazują oddolne orga-
nizowanie się i budowanie stabilnych społeczności. Zo-
baczycie tu wiele przykładów działań oddolnych, który
mi ludy rdzenne bronią się przed zagładą i ciągłym za-
grożeniem ich bytu. Ameryka Środkowa to geografic-
zny i kulturowy region, w formie wąskiego gardła 
(mostu lądowego) łączącego Amerykę Północną i 
Południową, obalnego wodami Atlantyku i Pacyfiku. 
Położenie czyni ją miejscem strategicznym dla 
międzynarodowego handlu. Z racji klimatu i uksz
tałtowania, Ameryka Środkowa jest jednym z
                     najbardziej zróżnicowanych biologicznie
                                    miejsc na planecie. Rabunkowa
                                                    gospodarka zasobami i
                                                    megainwestycje wydają
                                                             wyrok śmierci na
                                                                  ekosystemy i
                                                          społeczności ludzkie
                                                                   w tym regionie.

Drogi wolnego handlu
Od inwazji zakutych w stal konkwistadorów Korteza w Od inwazji zakutych w stal konkwistadorów Korteza w 
1519 roku, kolejne fale kolonizatorów i transnaro-
dowych korporacji najeżdżały i pustoszyły Amerykę 
Środkową. Stany Zjednoczone i ich przemysłowcy już 
od początku XIX wieku nazywali Meksyk i Amerykę 
Środkową „swoim podwórkiem” i „republikami ba-
nanowymi”. Dziś, wraz z traktatami o wolnym handlu 
(wolnym od ochrony środowiska i praw pracowniczych), 
przemysł jeszcze bardziej pragnie zbudować w Ameryce 
Środkowej infrastrukturę regionalnego wyzysku.

ALTERNATYWNA GOSPODARKA



Projekt Mesoamerica obejmuje 8 inicjatyw które mają 
„wzmocnić integrację regionalną i promować rozwój 
ekonomiczny i społeczny”, jednak większość funduszy 
przeznaczona jest na wielkoskalowe projekty infras-
truktury transportowej, aby zwiększyć „konkurency-
jność rynkową” poprzez przesyłanie ogromnych ilości 
towarów przez region. Te autostrady, porty i kanały 
tworzą
połączenia ze strefami
przemysłowymi, kopalniami
i innymi miejscami
pozyskiwania zasobów oraz
wielkoskalowymi projektami
energetycznymi, które to
wszystko zasilają. Plany te rozwijają się w cieniu wciąż 
nasilającej się Wojny z Narkotykami, co prowadzi do 
dramatycznego narastania przemocy i militaryzacji.

                                                           Róża wiatrów

                                            Róża wiatrów, z rusałkami po
                                                         bokach, pozwala nam
                                                       orientować się na mapie
                                                       globalnej ekonomii. Sam
                                                     kompas jest kołem ruletki,
                                                         w którą lekkomyslnie                                                         w którą lekkomyslnie
                                                         grają koorporacje i w
                                                           której stawką jest

                                                    przyszłość regionu. Kulka
                                                    przetacza się po logach

                                 zagranicznych inwestorów
                                                                                  zarządzających lokalną ekonomią 
poprzez eksport towarów. Tory kolejowe i czołgi okrążające 
koło ruletki przypominają nam o pełnej przemocy historii 
United Fruit Company (obecnie Chiquita) w Ameryce Środ-
kowej: kontrolujacej znaczne obszary kraju, represjonującej 
robotników, a nawet wspierającej przewrót, który doprow-
adził do dziesięcioleci dyktatorskich rządów w Gwatemali 
poprzez obalenie demokratycznie wybranego prezydenta 
chcącego przekazać ziemię w ręce zwykłych ludzi. Koncerny 
handlujące bananami i kawą wykorzystały siły zbrojne i 
przemoc, aby uzyskać kontrolę nad wieloma z najbardziej 
urodzajnych gruntów po to, by produkować
kosztowne śniadania dla globalnej Północy.

WIATRY HANDLU

Na wszystkich stronach mapy systemy 
pogodowe ilustrują globalne siły 
wywierające nacisk na region.

Północna chmura

Ciemna chmura z północy
wywiera znaczny nacisk
na świat tworząc nawałnicę
przemocy. Ten system
nacisku to napędowa siła
inwazji wojskowej w Wojnie zinwazji wojskowej w Wojnie z
Narkotykami, globalna polityka ekonomicza, interesy koor-
poracji i konsumeryzm. Chmura pcha przed sobą te 
agendy, pada z niej deszcz militarnej przemocy, broni, za-
nieczyszczeń, pestycydów i kulturowej inwazji.

Przyspieszając: Tajfun pro-
dukcji masowej

Ślepe oblicze wciąż zwiększającej 
się produkcji przedstawione zos-
tało jako tajfun na oceanie. 
Front sztormu przetacza się do 
przodu jako ciemna ściana 
chmur, wyrzucająca z siebie 
tanie części wypełniające nie-
kończące się rzędy kontenerów 
wyruszających na trasy hand-
lowe przecinające całą Amerykę 
Środkową.

RÓJ MRÓWEK

Olbrzymi rój mrówek schodzi po pniu drzewa Ceiba. Mrówki, 
podobnie jak wiele innych małych stworzeń, odgrywają istot-
ną rolę w ekosystemie. Przemieszczając się pod ziemią, na-
powietrzają glebę, umożliwiając w ten sposób roślinom 
wzrost; tworząc w gruncie rzeczy podstawę dla życia na ziemi. 
Chociaż mrówki w porównaniu z lasem wydają się być 
bardzo małe, to odgrywają w nim większą rolę, niż wszystkie 
inne zwierzęta i rośliny razem wzięte. Mrówki przypominają 
nam o wielkich możliwościach w rękach małych i licznych. 
Pracując niezmordowanie te maleńkie stworzenia stały się 
żródłem powiedzenia: la revolution es el trabajo de las hormi-
gas (rewolucja to mrówcza praca). Ździbło za ździbłem, ich 
kolektywne działanie ma moc tworzenia wielkich transfor-
macji, co przypomina nam, że razem możemy dokonać wiel
kich zmian w świecie wokół nas.

Niektóre z mrówek z dumą przynoszą wieści z rdzennych 
społeczności południowego Meksyku, które powoli i nieusta-
jąco przez wiele dekad budowały autonomię. Mówimy tu o 
zasadach Zapatystów, a także o ich doświadczeniach w 
budowaniu rad „dobrego rządu”, zachęcających do częstych 
zmian przywódców: „przewodzić słuchając” ludzi w swoich 
społecznościach, radzą, żeby: „pracować u podstaw, nie
                        próbując dojść do władzy”, „wędrować zadając
                                                   pytania”... Każda mrówka jest
                                                             oddzielnym stworzeniem,
                                                          przypominającym nam, że
                                                            piękno świata leży w jego
                                                   zróżnicowaniu kultur, języków,
                                                  sposobów życia: „jesteśmy tacy
                                                                                                        sami, ponieważ jesteśmy różni”, 
„świat, w którym mieści się wiele światów”. W obliczu tak lic-
znych zagrożeń dla zróżnicowania życia na naszej planecie, 
mrówki gromadzą się wokół pnia Ceiby aby zadeklarować, 
„Ya basta! Dość tego!”

Historie o pszczołach i ekonomii

KiedyKiedy europejscy koloniści najechali na Amerykę Środkową, 
przywieźli ze sobą zaborczą europejską pszczołę miodną, 
która agresywnie zaczęła wypierać lokalne, pozbawione żądeł 
pszczoły środkowoamerykańskie z ich ekologicznej niszy. 
Dziś wycinanie lasów, zanieczyszczenie powietrza i przemy-
słowe rolnictwo niszczą habitat i są przyczyną gwałtownego 
zminiejszania się zapylających owadów w całej Ameryce 
Środkowej.Środkowej. Populacje pszczół są ważnym indykatorem i ich 
drastyczny spadek może być wskazywać na zbliżanie się 
większego załamania ekosystemu. Odbudowanie pier-
wotnych populacji pszczół jest egzystencjalnie ważne dla utr-
zymania w zdrowiu ekosystemów i rolnictwa na skalę global-
ną i wiąże się bezpośrednio z możliwością przeżycia rdzennej 
ludności i zachowaniem umiejętności pszczelarskich. Trady
cyjne pszczelarstwo to głęboki związek pomiędzy pszczołami, 
ludźmi, kulturą i ziemią.

Wanillia i pszczoły bez żądeł

Zapylające owady i rośliny przez
nie zapylane potrzebują siebie
nawzajem. Miejscowe pszczoły
Melipona i wanilia tworzą jeden
z tych symbiotycznych związków.
Pszczoły Melipona są jedynymPszczoły Melipona są jedynym
naturalnym owadem zapylającym delikatne orchidee wanilio-
we. Bez tej wyspecjalizowanej interakcji orchidee te mogą 
przetrwać jedynie dzięki ręcznemu zapylaniu, co powoduje, że 
uprawa wanilli należy do najbardziej pracochłonnych.

                                       Huragan na południu

                                                   Huragan nienaturalnych klęsk
                                                   przetacza się przez południową
                                                       półkulę, dewastując i tak już 
                                                   zmarginalizowane społeczności
                                                                                                          lokalne, przypominając nam, 
że i tak „nie jesteśmy w tym Razem”. To zindustrializowane 
państwa globalonej północy powodują ten klimatyczny 
chaos, którego skutki są najbardziej odczuwalne przez miesz-
kańców południowej półkuli. Rządy i korporacje szukają moż-
liwości zarobienia na wywołanych przez siebie klęskach i 
katastrofach...

poziomej komunikacji. Historie przekazywane na tym zgro-
madzeniu łączą się ze sobą w spirali symbolizującej odbywa-
jące się rozmowy. 
Dokumentowanie i dzielenie się 
wiedzą o tym co się dzieje, jest 
również niezbędne.



Wśród ptaków znajdziemy przykłady
organizowania się i solidarności:
współpraca przy opiece nad
potomstwem, wysiewanie nasion
i sadzenie nadziei na przyszłość,
plecenie gniazd jako metafora tkanki
               społecznej, mobilizacji i               społecznej, mobilizacji i
                    edukacji poprzez petycje
                              i niezależne media. A na pierwszym planie
                                dwa młode ptaki ze zdjęciami tych, którzy
                                        zaginęli widzenia przypominają nam,
                                                że to młodzi przewodzą ruchowi.

                              FIESTA

                       Duchy i żyjący mieszają się ze sobą
                                        na tym tętniacym życiem
                                    festynie społeczności, kiedy
                                                śpiewają i tańczą ku
                                           czci czterech żywiołów
                                                  otaczających scenę:                                                  otaczających scenę:
                                             ziemi, powietrza, wody
                                             i ognia. Zebrani wokół
                                         ognia starsi i przodkowie
                                    przekazują mądrość młodszym generacjom
                                                              i dzielą się opowieściami o ruchu oporu. Bitwy 
wygrane, przegrane i podróż pomiedzy nimi, wszystkie one są 
powodem aby się spotkać. Kiedy rzeczywistość stawia opór, po-
zornie prosty akt spotkania z innymi, ma głębokie znaczenie.

PAMIĘĆ HISTORII

WśródWśród korzeni skrytych pod jaskinią 
nietoperzy i fiestą, młoda gasiennica 
tworzy mural królewskiego motyla na 
polu kukurydzy, a wzory na jego skrzy-
dłach przekształcają się w pięści 
zmagań. Motyl używany jest 
powszechnie we współczesnych 
ruchachruchach obrony praw migrantów jako 
symbol pokoju i odwagi przy prze-
kraczaniu granic.

                                       Gąsiennicę zainspirowało spotkanie
                                               z HIJOS w Gwatemali, grupą
                                          utworzoną kilka lat po zawarciu
                                        pokoju w 1996 roku. Są to dzieci
                                                tych, którzy zaginęli podczas
                                                    wojny domowej walcząc o
                                            sprawiedliwość. Murale uczą o                                            sprawiedliwość. Murale uczą o
                                       przeszłości i utrzymują przy życiu
                                             kolektywną pamięć, używając
                                     sztuki do przekształcenia pełnej przem-
ocy historii w coś pełnego piękna i siły. Młodych otaczają 
odniesienia do pamięci historycznej i ustnej
tradycji. Kwiaty, rośliny,
muszla, muzyka i
tradycyjne sploty,
wszystkie one symbolizują
minioną wiedzę i historie
przekazywane przez
generacje, a ich głosy
wznoszą się spiralnie
ww górę w formie volutas. Volutas to glif Majów reprezentu-
jący mówienie i słuchanie. Wszędzie na plakacie symbol-
izuje on siłę świata.

ZGROMADZENIE SPOŁECZNOŚCI

                                            Reprezenci społeczności dotkniętych
                                            skutkami Projektu Mesoamerica
                                                     zgromadzili się w kręgu w
                                          centrum plakatu aby dyskutować
                                                 o wspólnej walce i planować
                                                wspólne działania. Niektóre z                                                wspólne działania. Niektóre z
                                           postaci przyniosły ze sobą różne
                                                   przedmioty z domu, co syg-
nalizuje, że przybyły tu z daleka i że wysiłki organizacyjne 
wymagały koordynacji w całym regionie. 
W niezgodzie na odgórne 
decyzje ustalajace „oficjalne” 
plany dla regionu, wiele 
głosów włączyło się w ten 
proces partycypacyjnej

Na zachodzie: trąba powietrzna 
konsumpcjonizmu

Nienasycone apetyty na dobra 
jednorazowego użytku kontrolują 
Zachodni Wiatr. Zasysając 
kontenerowce z Wiatru Wschodniego i 
wypluwając barki pełne śmieci, wypluwając barki pełne śmieci, 
konsumencki wir na Zachodzie wywołuje 
tornado wirujacych odpadków. Popyt z 
Europy i Ameryki Północnej wraz z 
przyspieszającą masową produkcją 
w południowej i wschodniej Azji, 
próbują wymusić otwieranie 
kolejnych dróg przez wąskie gardło Ameryki Środkowej.kolejnych dróg przez wąskie gardło Ameryki Środkowej.

KOLONIALIZM W PRZESZŁOŚCI I WSPÓŁCZEŚNIE

WspółczesneWspółczesne frachtowce są potomkami okrętów z „ery ek-
spansji” żeglujących po mapie przewożąc ładunki monet 
lub wyładowanych importowanymi towarami. Trzy z tych 
okrętów opowiadają historię handlu trójkatnego, który 
trwał od drugiej połowy XV wieku do pierwszej połowy XIX 
wieku na Oceanie Atlantyckim. Tworzył krążenie oparte na 
wymianie złota, cukru i ludzi (niewolników). Rum, wytwar-
zany z cukru, przewożono przez ocean do Afryki i używano 
do korumpowania lokalnych przywódców w celu uzyska-
nia przyzwolenia na polowania na niewolników. Następnie 
europejscy koloniści przewozili zniewolonych ludzi na plan-
tacje trzciny cukrowej na Karaibach, gdzie zbierano cukier 
i wysyłano do Europy (i Nowej Anglii), a tam z kolei wytwar-
zano z niego rum zamykając trójkąt.
Złota łódź jest wypełniona po brzegi 
drogocennymi metalami zagrabionymi 
w obu Amerykach. Wspaniałe wyroby 
z metali szlachetnych przetopiono na 
sztaby złota, a statek płynie pod żaglami 
współczesnej bankowości, która 
przejęła i kontynuuje ten spadek 
akumulowania bakumulowania bogactwa poprzez stosowanie przemocy. 
Pod dowództwem króla oranżady cukrowa łódź doprawia 
nasze pożywienie tonami cukru wykorzystując 
                    niewolnictwo pracownicze aby tanio go 
                    produkować i osiagać ogromne zyski. 
                      Niewolniczy okręt z bocianimi gniazdami wież                   
                           strażniczych i kamerami bezpieczeństwa  
                                łączy spadek niewolnictwa i                                łączy spadek niewolnictwa i
                                       współczesny system więziennictwa,
                       z jego więzieniami o obostrzonym
                                  reżimie i inwiligacją 
                     kolorowych społeczności w 
                               Północnej Ameryce.

Eksport upraw przemysłowych

Niektóre z okrętów wywożą z regionów 
naturalne bogactwa, poczynając od 
cennej świeżej wody, aż po rezerwy 
oleju napędowego. Okręt z 
wołowiną ciągnie na holu porębę – 
przypomnienie o masowym przypomnienie o masowym 
wyrębie lasów pod przemysłową 
hodowlę bydła. Wyładowany po brzegi 
okręt górniczy podobny do samochodu
śmieciarki wypływa z Ameryki Środkowej.
Żegluje ubrany w loga zaledwie dwóch z 
licznych kanadyjskich kompanii 
górniczych operujących w górniczych operujących w 
regionie. Kanada posiada najwięcej 

                                             koncesji górniczych na świecie i
                                             winna jest kilku z największych
                                        przestępstw przeciwko środowisku
                                            naturalnemu, jak i nagminnego
                                    gwałcenia praw człowieka w sektorze
                                             górniczym. W pobliżu wybrzeża                                             górniczym. W pobliżu wybrzeża
                                    Kolumbii łódź handlarzy narkotyków
                                          wyposażona w igły do zastrzyków
                                 podskórnych oddala się 
                                     błyskawicznie ze 
                                    swoim nielegalnym 
                                               ładunkiem. 
                            Niedaleko za nią, będąca                             Niedaleko za nią, będąca 
                        własnością CIA, maszyna 
                 do prania pieniędzy nawiązuje 
        do czerpania bezposrednich zysków 
przez tę organizację z handlu narkotykami.



POWROTY

                                                                    Przedstawiony jako
                                                                                  hiszpański
                                                             konkwistador, IDB jest
                                                            pierwszym i największym
                                                                  źródłem finansów w
                                                                                     Projekcie
                                                                                                                          Środkowoamerykańskim,
                                                                            a zarazem regionalnym
                                                                         ramieniem Banku
                                                                                Światowego.
                                                                                   Ropociągi,
                                                                                    gazociągi
                                                                                                                                                              i płatne 
autostrady wyrastają z uchylonej szuflady jego kasy skle-
powej. Litery na wyświetlaczu kasy pokazują, jak jeden 
traktat o wolnym handlu przechodzi w drugi, zarabiając na 
likwidacji kolejnych „barier otwartego rynku” w Środkowej i 
Północnej Ameryce. IDB używa marionetkowych rządów, 
aby wytrząść ze społeczeństw pieniądze na odsetki od 
kredytów.kredytów. Jego psem łańcuchowym w formie bankomatu 
jest BCIE (Centralny Bank Integracji i Rozwoju), agresywnie 
finansujący co bardziej niepopularne publicznie projekty.

IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
                                 Kiedy gospodarka wpadnie w kryzys,
                                          wzywa się IMF, aby zaaplikował
                            kredyty ratunkowe na pokrycie odsetek
                                           od poprzednich długów, wraz z
                                                    radykalnymi programami
                                                        restrukturyzacji SAPS).
                                                                                                                      Na sali operacyjnej IMF
                                                                     patroszy usługi
                                                          publiczne i przystawia
                                                                 pijawki SAPS jako
                                                          panaceum, aby wyssać
                                                                       krew z sektora
                                                                         publicznego i
                                                         wepchnąć go w jeszcze                                                         wepchnąć go w jeszcze
                                                         wyższe koszty odsetek.
                                                            Potęzne defibrylatory
                                                              aplikują pacjentowi
                                                                 „terapię szokową”,
                                                                                                        zarazem przyszpilając go 
do stołu operacyjnego. Strzykawka symbolizuje rolę IMF 
w przygotowaniu gospodarki pacjenta do operacji usu-
wania narządów.

                                         ZŁOTE ROPUCHY

                                     Żaby i ropuchy są bardzo wrażliwe 
                                             na zmiany w środowisku i służą
                                             jako sygnały ostrzegawcze przed
                                            katastrofą ekologiczną. Wyginięcie
                                                                                          złotych ropuch było pierwszym 
przypadkiem, który świat oficjalnej nauki powiązał ze zmi-
anami klimatycznymi, ale nie były one jedynymi ofiarami. 
Krąg jajeczek, odbijających fazy księżyca, pływa w wodzie 
obok kopulujących ropuch, przypominając o ich nigdysie-
jszej obfitości.

                                        NARODZINY

                                                           Głęboko w łonie jaskini,
                                                   nietoperzyca-wampir odbiera
                                                        poród. Otaczają ją rośliny
                                                       lecznicze i zioła związane z
                                                                                                                        płodnością i zdrowiem 
reprodukcyjnym kobiet. Rola położnej i inne tradycyjne 
umiejętności lecznicze przetrwały mimo prób zdyskredy-
towania ich przez nowoczesną biomechaniczną medycynę.

MONOKULTURA NADBRZEŻNA

Spychacz przedziera się przez korzenie mangrowii, ciągnąc 
za sobą ogrodzenie i przemysłową farmę krewetek.

                                                                                             Mangrowce,
                                                                                    swoimi potężnymi
                                                                               korzeniami, chronią
                                                                    brzeg przed erozją i tworzą 
                                                             bezpieczne schronienie dla dla
                                młodych organizmów wodnych. Przemysłowa
                       hodowla krewetek to gwałtownie rosnący przemysł,                       hodowla krewetek to gwałtownie rosnący przemysł,
                     który zagraża mangrowcom na całym świecie. Owa 
monokultura zanieczyszcza otoczenie i wypiera lokalne gatunki 
morskich stworzeń dostarczających białka miejscowym miesz-
kańcom.

UCHODŻCY

KrzyczącKrzycząc na alarm, stado ptaków 
wzbija się nad niszczonymi mangrow-
cami. Tulą swoje gniazda i młode. Uc-
iekają, gdy ich siedliska niszczy kolejna 
infrastrukturalna inwestycja. Przeka-
zują one historię ludzi, którzy uciekali 
przed ludobójstwem, wojną domową i 
taktyką spalonej ziemi w Gwatemali, 
Salwadorze i Nikaragui w latach 60, 
70 i 80. Zniszczone gniazda obrazują 
zniszczenie i rozpad rodzin na wycho-
dźstwie.

Wynurzając się z koron drzew, ptaki 
wracają po wojnie do swych gniazd. 
Niektóre z nich zrzeszyły się na uchodźstwie i wracają już jako 
uznane organizacje społeczne. Młodzież utrwala pamięć 
                              historyczną zbierając opowieści starszych i
                                          rozpowszechniając je w społeczności.

Ogromne sieci, zagarniające wszystko co 
żywe, ciągnie za sobą gigantyczny 
statek rybacki. Przypomina nam 
o tym, że rabunkowa gospodarka ma 
miejsce nie tylko na lądzie. 
StatkiStatki kłusowników wywożą za ocean za-
grożone gatunki zwierząt, schwytanych, 
gdy wyrąb lasów i inwestycje budowlane 
wygnały je z naturalnych siedzib.

Nadchodzą z Północy

                 W miejsce sprzedanych miejscowych 
                         gatunków nadciągają postacie z
                                      kreskówek. Ikony mass-
                  mediów i konsumpcjonizmu żeglują 
                          przez ocean na butelce cocacoli.

                         Kanonierka wśród chmur burzowych wiezie
                                  z północy podarunek: broń obwiązaną
                               wstążką z kokardą. Tuż z a nią płynie 
statek pełen trujących chemikaliów, 
z pasem startowym dla 
samolotów, które spryskają 
nimi plantacje owoców nimi plantacje owoców 
na eksport.

MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE

W narożnikach mapy cztery postacie bez twarzy kontrolują 
zza kulis wydarzenia. Zdobywca, doktor (ekonomii), sędzia i 
hazardujący bankier.

IDB – Międzyamerykański Bank Rozwoju



Oczyszczanie wody
U stóp groźnego rabusia wody, brygada bakterii for-
muje łańcuch wiader, przepuszczając zatrutą wodę 
przez „żywą oczyszczalnię”. Grupy 
żywych istot: trzciny, lilie i 
hiacynty wodne, małże i 
ślimaki, pracują wspólnie 
nad wieloetapowym 
oczyszczaniem wody.

Woda dla życia

                                     KOPALNIE ODKRYWKOWE

                                                   Potężne koparki wgryzają się w
                                                     grunt. Niebezpieczne warunki
                                                      pracy. Wyzysk. Lekceważenie
                                                środowiska i zdrowia okolicznych
                                                 społeczności. Kopalnie są często
                                                                          chronione przez prywatne siły zbrojne, 
przemocą tłumiące każdy sprzeciw. Cerrejon, największa w 
świecie odkrywkowa kopalnia węgla, wysiedliła przemocą z 
zajętych terenów rdzenne i afrokolumbijskie społeczności. W 
Gwatemali cyjanki z kopani złota GoldCorp Marlin skaziły 
okoliczne zasoby wodne. Oba te przypadki służą za inspirację 
dla oporu wobec górnictwa w Ameryce Środkowej.

WODA DLA ZYSKU



Kobiety na pierwszej linii

Stosowanie przemocy przeciwko 
ludziom przyjmuje wiele form w 
obu Amerykach, w tym również 
szwadrony śmierci, prywatne siły 
bezpieczeństwa, zmilitaryzowane 
oddziały prewencyjne, oddziały prewencyjne, 
zorganizowaną przestępczość i 
ubrane po cywilnemu bojówki. 
Zza podium pozbawiony twarzy 
dyktator kontroluje różnorodne formacje sił mili-
tarnych realizujących listę podbojów, przypomina 
                         nam to o zewnętrznych wpływach na  
                       militaryzację. Najeźdcy nie są w stanie 
                           posuwać się do przodu, gdyż otacza 
                                     ich mur utworzony przez kobiety 
                                          broniacych swojego kraju, 
                                           swojego bezpieczeństwa i 
                                                    swojej społeczności.  
                                                   Każda postać używa 
                                         swoich naturalnych obron.                                           swoich naturalnych obron.  
                                         Jeżozwierzyca 
na przykład strzela kolcami w twarz 
ubranego po cywilnemu bojówkarza.
 Kobiety i dzieci ustawiają się na 
pierwszej linii podczas 
niezliczonych konfrontacji między 
siłami zbrojnymi a nieuzbrojoną siłami zbrojnymi a nieuzbrojoną 
ludnością cywilną broniącą swoich 
społeczności.

                        EL CAMPO SIN CAMPESINO
                     Na szczycie tego cyklu 
                      komunalnorolniczy 
                       ul rozpadł się na 
                      małe heksagony. 
                 Departament rolnictwa 
            i bank używają siły, aby             i bank używają siły, aby 
przepchnąć indywidualne tytuły własności 
ziemiziemi i kredyty do sfinansowania demontażu kolekty-
wnych i należących do Indian gruntów. W roku 1992 
antycypując podpisanie NAFTY, rząd Meksyku 
zmienił konstytucję kraju w ten sposób, że możliwa 
stała się prywatyzacja ziem komunalnych, a dziesięć 
lat później kraje Ameryki Środkowej stanęły wobec 
faktu takiej samej prywatyzacji po 
podpisaniu CAFTADR. Po długim i ciężkim 
sezonie przepracowanym w ogrodzie, 
pszczoła rolniczka zaniosła 
swoją kukurydzę na rynek, 
ale jej kukurydza przestała się 
opłacać. Politycy popierający 
wolny handel otworzyli granice 
dla dumpingu tanio dla dumpingu tanio 
wyprodukowanej kukurydzy ze 
Stanów Zjednoczonych. 
Pszczoła rolniczka nie była 
w stanie konkurować z 
cenami ustalonymi
na otwartym rynku 
zalanym zbożem z zalanym zbożem z 
subwencjonowanego, 
wielkoskalowego rolnictwa. 
                     Kiedy bank przybył aby 
                     ściągnąć należności z jej ziemi, musiała 
                        ulec bankowi, sprzedać swoją ziemię i 
                                            dołączyć do wielu innych 
                                        uchodźców ekonomicznych                                         uchodźców ekonomicznych 
                                 poszukujacych pracy w mieście. 
                               Pszczoła rolniczka przyjęła jedną  
                                    z nielicznych dostępnych prac 
                                                           w maquiladora 
                                               (sklepie ze słodyczami), 
                                             gdzie pracuje w fatalnych 
                                                   warunkach za niską                                                    warunkach za niską 
                                            płacę. Maszyny do szycia 
                                           w maquiladorze przestały 
                                    wytwarzać tradycyjne ubiory i 
                                            wypluwają z siebie teraz 
                                   masowo 
                                 produkowane 
markowe ubrania zalewające markowe ubrania zalewające 
markety globalnego rynku. 
                        Centra handlowe 
                      zastapiły koscioły 
                              jako nowe 
                            miejsca kultu w miastach. Patrząc 
                              głębiej widzimy, że kościół został 
                                     zbudowany bezpośrednio na                                      zbudowany bezpośrednio na 
                                          szczycie piramidy Majów, 
                                                 co jest bezpośrednim 
                                            odniesieniem do historii 
                                       kolonizacji. W międzyczasie 
                                       wyludnione tereny wiejskie 
                                   zostały wykupione 
                                     pod                                      pod 
monokulturowe uprawy 
roślin przemysłowych i 
ekstrakcyjnych 
projektów energetycznych.
Podczas tego cyklu 
wysiedlania, niektóre z 
pszczół ryzykują życiem pszczół ryzykują życiem 
                        przekraczając
                             granice w 
                            poszukiwaniu pracy. 
                         Wyruszają na północ i być 
                                  może już nigdy nie 
                                   dadzą znaku życia. 
                         Ptak Quetzal podtrzymuje społeczną                          Ptak Quetzal podtrzymuje społeczną 
                                     tkaninę wspólnot lokalnych i 
                           równomiernie tkają kulturowy opór, 
                        wspieraja tradycyjne tkactwo i sztukę   
                komunikowania 
się poprzez wzory i 
rysunki w tkanych 
wątkach.wątkach.



Sadzone razem w milpach, 
tradycyjnym systemie 
uprawy w Ameryce Środkowej, 
rośliny te wspierają się 
nawzajem, każda wspomagając 
wzrost pozostałych. 
W podobny sposób różne W podobny sposób różne 
ruchy społeczne wspierają się 
nawzajem. Małe kiełki fasoli 
poznały wartość Tequio czyli pracy zespołowej. To 
koncepcja, którą możemy odnaleźć w licznych 
                                                            kulturach i 
                                                                językach, 
                                                 reprezentuje formę                                                  reprezentuje formę 
                                                   pracy nie będącej 
                                                           na sprzedaż. 
                                                            Nauczyciele  
                                                   strajkują, jednak 
                                                           wciąż, mimo 
                                                 prowadzonej walki, 
                                                                                     przekazują wiedzę swoim    
                                                                uczniom.

                MEDIA SŁUŻĄCE LUDZIOM
                              Napędzana pedałami maszyna 
                                   medialna wjeżdża na scenę, 
                                     a media używane są przez 
                                ludzi i dla nich. Przebijają się 
                                           przez strumień planów 
                                        zabudowy spływających                                         zabudowy spływających 
                                              z kopiarki ze swoimi 
                                         politycznymi plakatami, 
                                              gdyż nagrali historie 
                                                        z linii frontu i 
                                           transmitują je poprzez 
                                                                                        niezależne media. 
Pszczoły wzięły media we własne ręce, aby 
budować ruchy oporu. Działają zarówno na małą 
skalę rozpowszechniając pamflety, jak i na wielką: 
zuchwale przechwytując media masowe, jak w 
2006 roku w Oaxaca. Maszyna wolnych mediów 
katapultuje bomby z nasionami w grabieżców 
ziemi. Bomby nasienne ziemi. Bomby nasienne 
składają się z nasion, 
ziemi i gliny i służą 
do rekultywacji 
zniszczonej ziemi 
uprawnej.

                                          TURYSTYKA
                                                  W prawym dolnym 
                                                  rogu wielki statek 
                                                          wycieczkowy 
                                                  najeżdża wybrzeże. 
                                                               Okręt ten 
                                                      zbudowany jest                                                       zbudowany jest 
                                                        na bazie barki 
                                                 desantowej piechoty 
                                                                                                              morskiej Stanów 
Zjednoczonych używanej do desantu na wybrzeża 
Ameryki Środkowej, często wykorzystywanych 
obecnie do wycieczek turystycznych. Ci turyści 
uzbrojeni w sztuczne szczęki wybrali się na 
                                            wypoczynek, który ich 
                                                 zdaniem polega na 
                                                           zażeraniu się                                                            zażeraniu się 
                                     paczkowanymi atrakcjami. 
                                            Nie widzą świata poza 
                                                  billbordami, które 
                                         wystawiają na sprzedaż 
                                                    rdzenną kulturę, 
                                              a miejscową ludność 
                                         przeznaczają do obsługi                                                 przeznaczają do obsługi        
                                       turystów i mycia toalet. Za 
fasadą billbordów rzeczywisty manat, krab i żółw 
reprezentują 
nadbrzeżne społeczności 
walczące o uznanie ich 
praw do ziem przodków. 
Broniąc swojej Broniąc swojej 
kulturowej tożsamości 
rdzenne społeczności 
Garifuny na Wybrzeżu 
Atlantyckim zmuszone 
są do konfrontacji 
z siłami paramilitarnymi 
używanymi do używanymi do 
wymuszania 
nielegalnych sprzdaży 
ziemi. Bębny Garifuny 
przebijająprzebijają się przez kolonialne kłamstwa o „odkry-
waniu niezamieszkanych plaży”. Oparty na ra-
sizmie przemysł turystyczny wykorzystuje lokalne 
społeczności sprzedając im ideę, że kilku uprzy-
wilejowanych ma wszelkie prawa do swego waka-
cyjnego raju na ich ziemiach.

Czołg-traktor łączy machinę wojenną z rolnictwem 
przemysłowym, nową formą przemocy 
wobec ludzi i ziemi. Po 
drugiej wojnie światowej 
fabryki produkujące 
czołgi i materiały 
wybuchowe na 
potrzeby potrzeby wojenne, 
potrzebowały 
nowych zadań i 
zaczęły wypluwać 
z siebie traktory i 
nawozynawozy prowadząc świat w stronę Zielonej rewolucji 
i kontroli rolnictwa przez koorporacje. Macierzysta 
kolba kukurydzy zostaje napadnięta i zgwałcona 
przez czołg traktor, spryskana nasionami GMO i 
toksyczną mieszanką chemikaliów.

Wtacza się koń trojański 
sponsorowany przez wielki 
agrobiznes udający remedium 
na światowy głód. Wyskakuje 
z niego armia, gotowej do 
ataku, zmodyfikowanej gene-
tycznie kukurydzy.

Niczym hiszpańscy konkwiskadorzy, 
którzy prowadzili wojnę 
biologiczną, rozsiewając 
choroby wśród rdzennej ludności 
                                  Ameryk, 
                                konkwiskadorzy „kukurydziani” 
                                     niszczą rdzenną kukurydzę i                                      niszczą rdzenną kukurydzę i 
                                        niezależność żywnościową, 
                                   stosując skażenie genetyczne. 
                                       Jeden z nich uzywa pompy 
                                      paliwowej jako broni, co jest 
                                           nawiązaniem do etanolu, 
                                   roślinnego paliwa                                                      
                                  pozyskiwanego z kukurydzy,                                   pozyskiwanego z kukurydzy, 
                          będącej fałszywą alternatywą wobec 
                                paliw kopalnych. Pod produkcję  
                                        biopaliwa pozyskiwanego z   
                                     monoupraw przejmowane są 
                          ogromne połacie ziemi, co powoduje 
                                                            kurczenie się zdrowych gleb, zatruwa 
wodę nawozami sztucznymi, i nie ma w rzeczywistoś-
ci żadnego wpływu na zużycie paliw na globalnej 
Północy.



RDZEŃ KRĘGOWY PLANU ŚRODKOWOAMERYKAŃSKIEGO

ekosystemów Przesmyku Darien. W tym pasie mokradeł 
i lasów wzdłuż granicy panamskokolumbijskiej nie ma 
żadnych dróg, nawet Autostrady Panamerykańskiej.

GRABIEŻ ZIEMI
Potężna kopiarka dominuje prawą stronę
 plakatu. Tnie ona ziemię na 
standardowe kawałki, 
przepuszcza je przez wałki i 
zadrukowuje tonerem z ropy 
naftowej. Powstają naftowej. Powstają 
sztampowe, jednakowe 
plany zabudowy. 
Wydrukowane plany 
wędrują na wyższy poziom, gdzie 
automatyczni biznesmeni 
ściskają sobie dłonie, 

                               stemplują                                stemplują 
                             pozwolenia i 
                               przekazują sobie 
                              stosy pieniędzy. Szczyt kopiarki 
                                        pluje projektami wielkich 
                               inwestycji infrastrukturalnych.

Buldożer
Poteżny buldożer przebija się przez 
wsie i miasta, otwierając drogę 
ciężarówkom wywożącym za 
granicę zrabowane dobra. 
Ponad 80% finansowania 
Projektu Środkowoamerykańskiego Projektu Środkowoamerykańskiego 
przeznaczone jest na 
drogi – ale będą to superautostrady, 
a nie drogi komunikacji lokalnej. 
ProjektProjekt obiecuje, że „połączy Mezoamerykę”, ale w 
rzeczywistości blokuje ludziom i zwierzętom dostęp 
do wielkich połaci lądu, wymusza wysiedlenia i za-
jmuje ziemie uprawne, pobiera wysokie opłaty za 
przejazd, ograniczając publiczny dostęp do dróg.

Lotnisko
Pole kukurydzy powstaje 
przeciwko samolotowi, 
który próbuje 
wylądować na nowym 
lotnisku pod Mexico City, 
jednej z pierwszych jednej z pierwszych 
inwestycji Projektu Panama 
Puebla.

              Mieszkańsy San Salvador Atenco 
                    zjednoczyli się i wygrali walkę 
         przeciwko wywłaszczeniom ich ziemi 
                      pod budowę lotniska. Obraz 
               wieśniaków z Atenco, dzierżących 
                             maczety, szybko stał się 
                           powszechnym symbolem                            powszechnym symbolem 
                                 oporu przeciwko PPP.

Dwa szeregi zwierząt opasują 
spiralnie pień Ceiby. To gatunki 
wymarłe, zagrożone i szczególnie 
delikatne – ale w duchu wciąż żywe i 
waleczne. Oba szeregi przeplatają 
się jak nici DNA, przypominając 
nam, jak bardzo złożona jest nam, jak bardzo złożona jest 
pajęczyna życia. Las deszczowy 
najbogatszy jest w warstwie koron
 drzew, która zasila całe życie 
poniżej. Kiedy zetnie się drzewa, 
gleba po nich jest bezbronna, 
a szkoda nie do naprawienia. 
Tak samo ginie dziedzictwo Tak samo ginie dziedzictwo 
kulturowe, gwałtownie 
rozpadające się i zanikajace.

WIDOK Z ŻABIEJ PERSPEKTYWY


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

