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VENEZUELA VÁLASZTOTT - GYÕZÖTT AZ
EGYESÜLT SZOCIALISTA PÁRT

A venezuelai nép nagy többséggel
támogatta a bolivári folyamatot
képviselõ Venezuelai Egyesült Szo-
cialista Pártot és Hugo Chávez
elnököt a szeptember 26-i parla-
menti választásokon. Ez derül ki a
választási bizottság által közreadott
elsõ eredményekbõl.

A Nemzeti Választási Bizottság helyi idõ

szerint hétfõ hajnali 2 órakor ismertette

az elsõ, hivatalosnak tekinthetõ ada-

tokat. A Venezuelai Egyesült Szocialista

Párt és szövetségesei 95 parlamenti

helyet szereztek, ami a 165 fõs nem-

zetgyûlés 57,58 százalékát, tehát

meggyõzõ többséget jelent. 

Elõreláthatólag 5 helyrõl késõbb

fognak a választópolgárok dönteni. 

A vasárnapi választáson a venezu-

elaiak arról is döntöttek, hogy mely

képviselõket delegálják a közös latin-

amerikai parlamentbe, a Parlatino-ba,

melyet 1964-ben hívtak életre többek

között a regionális társadalmi és gaz-

dasági fejlõdés elõsegítésének céljából.

Ezen a voksoláson a PSUV és a PCV a 12

helybõl 6-ot nyert el. 

A mostani választáson volt a leg-

nagyobb a részvételi arány Venezuela

történelmében: a jogosultak közel 67

százaléka adta le voksát a képviselõ-je-

löltekre. Vasárnap több mint 17 millió

embert vártak a 36 ezer szavazókör 436

ezer szavazóhelyiségébe. 

A szocialista-kommunista szövetség

gyõzött Aragua, Barinas, Bolivar, Cara-

bobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito

Capital, Falcon, Guarico, Merida, Mona-

gas, Lara, Portuguesa, Trujillo, Vargas

Yaracuy valamint Miranda és Sucre ál-

lamokban. Nincs végleges eredmény

Apure államban.

A választási hatóságok kiemelték a

szavazások demokratikus jellegét és a

venezuelai nép politikai érettségét.

A választási eredmények azt is

jelentik, hogy a venezuelai jobboldal

legreakciósabb része ideológiai veresé-

get szenvedett. Az ellenzék 2005-ben

bojkottálta a parlamenti választást,

most azonban a politikailag elszige-

telõdött ellenzék idén áprilisban egye-

sítette erõit, megalakítva a Demok-

ratikus Egységasztalt (MUD) és annak

közös választási programját. A MUD 57

képviselõt küldhet a parlamentbe, a

kisebb ellenzéki párt, a Haza Mindenki

Számára Párt (Partido Patria Para Todos,

PPT) két képviselõi helyet szerzett.

A gyõzelem minden bizonnyal meg-

erõsíti a bolivári forradalmat és meg-

szilárdítja az Egyesült Szocialista Pártot,

mint a legnagyobb politikai erõt a latin-

amerikai országban.

Következõ számunkban hosszabb,
elemzõ írást közlünk Simor András
tollából, aki már többedszerre volt
választási megfigyelõ Venezue-
lában. n

Az új p arlament összetétele

Chávez elnök szavaz a választásokon



A nemzetközi szolidaritási kam-
pányt szervezett a Hands Off
Venezuela (HOV) mozgalom a
venezuelai választások és a
Venezuelai Egyesült Szocialista
Párt támogatására. 

A kampány átütõ sikert aratott, 20

országban több mint 30 eseményt

szerveztek a HOV

tagszervezetei, az

Interneten pedig

1500 szolidaritási

aláírás érkezett 65

különbözõ ország-

ból. Aláírások ér-

keztek a világ min-

den tájáról, Afga-

nisztánból, Viet-

namból, Mauritá-

niából, Irakból, Ar-

gentínából, Kana-

dából, Japánból,

Finnországból, a-

mely megmutatja,

hogy széles töme-

gek támogatják a

forradalmat.

A csatlakozók között tudhatjuk

az egyik brit szakszervezeti szövet-

ség vezetõségét is. Ez a szakszer-

vezet több mint ötmillió munkavál-

lalót tömörít. Aláírta a szolidaritási

felhívást két görög parlamenti

képviselõ is, az egyikük a Syriza, a

másikuk a PASOK képviselõje. 
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EREDMÉNYES SZOLIDARITÁSI KAMPÁNY

A londoni Hands off V enezuela t agjai a brit p arla-
ment elõtt fejezték ki a szolidaritásukat
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ECUADOR: AMI TÉNYLEGESEN TÖRTÉNT
2010. szeptember 30-án, csütörtö-
kön reggel Ecuador fõvárosa, Quito
káoszra ébredt. Felkelõ csoportok,
fegyveres rendõrök átvették az
ellenõrzést a város számos körzete
fölött, szétzilálták a közlekedést,
autógumikat gyújtottak fel, és
erõszakosan tiltakoztak állítólag az
ellen a törvény ellen, aminek követ-
keztében szerintük csökkenni fog-
nak a béreik.

Az állapot megszüntetésére kísérle-
tet téve Rafael Correa elnök azonnal úgy
döntött, hogy a személyes párbeszéd a
legjobb módszer, hogy elmagyarázza a
tiltakozóknak és a zendülõ rendõröknek
azt, hogy a törvény, ami ellen tiltakoz-
nak éppen, hogy növeli a fizetéseiket,
juttatásaikat és általánosságban a mun-
kabiztonságot.

Reggel fél tíz körül Correa tájékoz-
tatta a kíséretét, hogy a Quitói Elsõ Szá-
mú Rendõrezredhez fog menni, hogy be-
széljen az egyenruhásokkal. Az érkezé-
sekor a rendõrök ordítoztak és felé kia-
báltak, sokan csuklyát viseltek és gáz-
maszk takarta az arcukat. Az ecuadori
elnök úgy döntött, hogy mikrofont ra-
gad, és beszédet intéz a feldühödött tö-
meghez, megpróbálja elmagyarázni ne-
kik az új törvény elõnyeit, miközben rá-
mutat arra is, hogy nyilvánvaló az, hogy
õket félrevezették és manipulálták azok
az erõk, akik az ország és a kormány de-
stabilizálásában érdekeltek.

A rendõrök nem hallgattak a józan-
észre. Továbbra is azt követelték, hogy
Correa vonja vissza a törvényt, és fegy-
verekkel a kezükben köveket és más ke-
mény tárgyakat dobáltak felé és könny-
gázt lõttek az elnökre és kíséretére.
Felismerve, hogy ilyen körülmények kö-
zött nincs lehetõség a párbeszédre,
Correa kihívóan kijelentette, hogy nem
fog meghajolni az ilyen erõszakos és
kényszerítõ nyomásgyakorlásnak. A kor-
mánya pedig kiáll a törvény mellett. "Öl-
jetek meg, ha ezt akarjátok, de engem
nem lehet erõszakkal cselekvésre kény-
szeríteni" - mondta az elnök a felfegy-
verzett, dühöngõ rendõrök elõtt.

Néhányan komolyan vették a kihí-
vást. Amint a biztonsági csapata el akar-
ta kísérni a helyszínrõl, Correát megtá-
madták és megütötték a rendõrök, és
tárgyak repültek felé dühös tömegbõl.

Egy könnygázgránát szinte súrolta a fe-
jét, a körülötte lévõ csõcselék pedig
megpróbálta megrúgni az elnök térdét,
amit nemrég mûtöttek, aminek követ-
keztében még most is bottal jár Ecuador
elsõ embere. Hivatalos felvételek késõbb
feltárták, hogy ezekben a feszült és ve-
szélyes pillanatokban a rendõrök rádióin
az "öljétek meg" felhívás hangzott el.
"Öljétek meg az elnököt", "Öljétek meg
Correát", "Nem juthat ki élve" - pa-
rancsolták magas rangú rendõrtisztek a
belsõ rendõrségi rádiókon.

"Öljétek meg mindegyiket, nyissatok
tüzet, lõjétek le õket, de ne hagyjátok
azt a gazembert elmenni" - harsogott a
járõrök rádióiból, utalva az elnökre és a
kíséretéül szegõdött miniszterekre és
titkosszolgálati munkatársakra. "Öljétek
meg ezt a szarházi Correát" - kiabálták,
azzal az egyértelmû szándékkal, hogy
meggyilkolják az államfõt.

Az elnök emberei körbevették õt, és
így hozták ki a tömegbõl, miközben az
erõszakos rendõröket erõvel tartották
vissza. Mivel az incidens alatt mérgezõ
gázokat lélegzett be, Correa elnököt egy
a közelben lévõ katonai kórházba szá-
llították. Mihelyt az elnök az épületen
belülre került, a zendülésben részt vevõ
katonai és rendõrségi erõk körbevették a
kórházat, és nem engedték õt távozni.

"Nem megy addig innen el, amíg alá
nem ír" - utasították a Fõparancsno-
kukat, jelezve neki, hogy írja alá a nekik
nem tetszõ törvény visszavonását. Ám
Ecuador államfõje kitartott az állás-
pontja mellett. "Erõszakkal, semmit.
Párbeszéddel, mindent." - tette vilá-
gossá.

Napokkal késõbb, Correa elnök eze-
ken a pillanatokon elmélkedett. "Õszin-
tén hittem, hogy nem jutok ki élve.
Sajnáltam a családomat. A félelem he-
lyett inkább éreztem nyugalmat és szo-
morúságot amiatt, hogy ide jutottunk" -
vallotta meg a nemzetközi média elõtt
egy a megpróbáltatások véget érte után
tartott sajtótájékoztatón.

Szervezett államcsíny
Amint az elnököt túszként tartották a
kórházban, katonai egységek lezárták
Quito légierõbázisát és leállították az
összes járatot a nemzetközi repülõtéren.
A puccs kezdett alakot ölteni.
Mikor a Correát támogató emberek ezrei

megtöltötték az utcákat, hogy tiltakoz-
zanak az államcsíny ellen rendõrségi
erõszakkal és elnyomással találkoztak. A
biztonsági erõk Correa-párti parlamenti
képviselõknek sem engedték, hogy be-
lépjenek a Nemzetgyûlésbe. Órákkal ké-
sõbb, a puccsot támogató politikai cso-
portok erõszakkal behatoltak az ecu-
adori állami televízió, az Ecuador TV
épületébe, hogy onnan tegyék közzé a
szándékaikat, és azzal vádolják Correa
elnököt, hogy nemzeti válságot pro-
vokált.

Guayaquilben a fosztogatás és a lá-
zongás egyre nagyobb méreteket öltött,
és a tiltakozó rendõrség is csatlakozott a
zendüléshez. Különbözõ Correa-ellenes
szervezetek nyilatkozatokat kezdtek
kibocsátani, amikben Correa lemondá-
sát, valamint a kormány és a parlament
feloszlatását követelték. Ezen szer-
vezetek közül, mint amilyen például a
Pachakutik õslakos koalíció, néhánynak
vannak olyan tagjai és ágazatai, akiket
az Egyesült Államok ügynökségei pén-
zelnek, olyanok, mint az USAID, a
Nemzeti Alapítvány a Demokráciáért
(NED) és a Nemzeti Demokrácia Intézet
(NDI).

Egy brazíliai CNN-interjúban az egy-
kori elnök és puccs-vezetõ, Lucio Gutiér-
rez lemondásra szólította fel Correa el-
nököt és õt hibáztatta az országban
kialakult helyzetért. Órákkal korábban
Correa hozta összefüggésbe Gutiérrezt a
folyamatban lévõ puccsal. "Elutasítom
Correa elnök vádjait és tagadom, hogy
puccskísérlet lenne folyamatban. Ez

Eva Golinger



csupán egy rendõrségi tiltakozás és tün-
tetés Correa szörnyû gazdaságpolitikája
ellen Ecuadorban." - mondta Gutiérrez,
és hozzátette, "Ez egy ön-puccs lehet,
mint amilyet Hugo Chávez csinált;
számos nemzetközi médium kételkedett
abban, hogy el volt-e rabolva." (Megjegy-
zés: Egy ellenzéki koalíció, másként
gondolkodó katonatisztek, üzleti vezetõk,
politikai csoportok és a magánmédia a
Bush-adminisztráció támogatásával 2002
áprilisában hajtott végre puccsot Chávez
venezuelai elnök ellen. A puccs 48 óra
után elbukott, de a puccsista erõk Chá-
vezt túszként tartották fogva, egészen
addig, amíg a hozzá hû katonatisztek ki
nem szabadították.)

Gutiérrezt magát is népi felkelés ûzte
el, és két évvel a 2003-as beiktatása után
börtönbe került korrupció miatt. Azóta
indult Correa ellen az elnökválasztáson.
Tavaly Correa földcsuszamlásszerû, 55%-
os gyõzelmekor alulmaradt, csupán a
szavazatok 28%-át szerezte meg.

A csütörtöki puccs után, Correa elnök
megismételte azon állítását, miszerint
Gutiérrez volt az egyike azoknak, akik a
destabilizációs-kísérlet mögött álltak. "A
Tisztán Hazafias Társadalom (Gutiérrez
pártja) és a Gutiérrez-testvérek vannak
emögött." Az ecuadori államfõ az egye-
sült államokbeli jobboldali csoportokat is
okolta a puccs támogatása miatt. "Épp
úgy, mint Hondurasban, Ecuadorban is
kaptak pénzt ellenzéki csoportok 'jobb-
oldali' szervezetektõl az Egyesült Álla-
mokból" - jelentette ki.

USAID, NED, NDI és más amerikai
ügynökségek sokmillió dolláros progra-
mokat mûködtetnek Ecuadorban, hogy
politikai pártokat, szervezeteket és prog-
ramokat pénzeljenek és képezzenek ki,
hogy azok az Egyesült Államok érdekeit
hirdessék országszerte. A Hugo Chávez
elnök elleni 2002-es venezuelai puccs és
a hondurasi elnök, Manuel Zelaya elleni
2009-es puccs idején is a destabilizált
állapotot állandósító csoportok amerikai
pénzeket és támogatást kaptak.

Drámai mentõakció
Az erõszakos rendõrségi erõk által közel
nyolc órán át túszként való fogva tartása
után, Correa elnököt a Különleges Erõk
egy késõ éjszakai mûvelet során kimen-
tették. Jól felfegyverzett és álcázott ka-
tonai erõk ütöttek rajta a kórházon, és
heves tûzharcba bocsátkoztak a puccsban
résztvevõ rendõrökkel. Az elnököt bizton-
ságba helyezték, majd egy kerekesszék-
ben vitték ki, miközben a tûzharc foly-
tatódott. Az autó, amivel elszállították,
több találatot is kapott, ami már nyílt
gyilkossági kísérletnek minõsült.

Legkevesebb tíz ember halt meg és
több mint kétszázan megsebesültek a
puccskísérlet során.

Késõbb, Correa elnök támogatóinak
százait fogadta Elnöki Palotánál, akik
megéljenezték, felháborodásukat fejez-
ték ki a nap eseményeit illetõen, és meg-
fogadták, hogy "radikalizálják" az "állam-
polgári forradalmukat", ahogyan Correa
politikáját Ecuadorban hívják.

A nap során regionális vezetõk ítélték
el a puccskísérletet, és abszolút támo-
gatásukat fejezték ki Correa elnöknek.
Éjfél felé, dél-amerikai államfõk Bolí-
viából, Kolumbiából, Uruguayból, Peruból
és Venezuelából rendkívüli UNASUR-
találkozóra gyûltek össze Argentínában,
hogy támogassák Correát és megoldá-
sokat keressenek a válságra. 

Megkönnyebbülten ölelkeztek össze,
amint Correa mentõakciójának felvételeit
kezdte sugározni kontinens szerte a
Telesur, a legnépszerûbb latin-amerikai
televízióállomás.

A puccsot megállították, de a mögötte
álló erõk továbbra is aktívak. Ecuadorban
csütörtökön szükségállapotot rendeltek
el, amit egy hétig érvényben is volt. 

Ahogy a puccskísérletet belepi a por, a
benne részt vevõ pártok és egyéb szerep-
lõk jobban láthatóvá válnak.

Egyesült Államokban alapított szerve-
zetek, üzleti érdekek, a rendõrség és
amerikaiak által kiképzett katonák, az
Egyesült Államok ügynökségeinek hideg-
háborús emlékei, köztük az ellenzéki
csoportokkal szorosan együttmûködõ ve-
terán hírszerzési specialista, Norman A.
Bailey, és olyan politikusok, mint a szilárd
Bush-szövetséges, Lucio Gutiérrez, mind
benne voltak Rafael Correa kormánya
megdöntésének kísérletében. 

Most elbuktak, de a fenyegetés meg-
maradt. Ecuador nem az utolsó puccs-
kísérletét élte át.       

Eva Golinger
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A KOMMUNISTÁK ÉS A TÖMEGEK DICSÕSÉGES

ELLENÁLLÁSA AZ ECUADORI FASISZTA PUCCSBAN

Ecuadori kommunisták a védelem
elsõ vonalában
Szeptember 30-án, csütörtökön a Nem-
zeti Rendõrség laktanyáit elfoglalták a
rendõri csapatok és tisztek, tiltakozva a
"Csendõri szolgálat és adminisztratív é-
letpálya" (LOSCCA) törvény ellen, vissza-
követelve olyan munka "vívmányokat",
mint a elõléptetési és kitüntetési
bónuszok.                                           
Emiatt az elnök, Rafael Correa az ország
elsõ számú rendõrségi körletébe ment
(quitói 1. ezred), ahol - ahogy késõbb
megerõsítette - egy sikertelen puccsot
terveztek el. Ettõl a pillanattól kezdve egy
sor szokatlan esemény történt. Röviddel

beszéde elmondása után az elnök ember-
rablás áldozata lett a rendõrségi kórház
épületében. Rövidesen ezután beszüntet-
te mûködését minden, fõleg az állami
CNT által szolgáltatott kommunikációs
csatorna, és az Internet. Ezalatt a külön-
bözõ televíziós csatornák semmit sem
említettek az eseményrõl, hasonlóan ah-
hoz, ahogy ez Venezuelában történt.    

Perceken belül a tûzoltók, igazság-
ügyi, minisztériumi dolgozók, a Népfront
(az MPD - PCMLE szervezete) csatlakoz-
tak a rendõrök tiltakozásához, a repülõ-
tereket lezárták, az utak megteltek tünte-
tõkkel és útlezárásokkal a rend fenntar-
tása érdekében. A bónuszok és más ked-

vezmények visszakövetelésének "ártat-
lan" jelszavai átváltoztak harsány "fuera
Correa"-ká ("Kifelé Correa!" - a szerk.) és
"Correa te jodiste con la policia te
metiste" ("Correa rábasztál a rendõr-
séggel, bezártak téged" - a szerk.). Tá-
mogatásuk jeleként több száz drága
luxusautó csatlakozott a rendõrséghez
dudálva, így fejezve ki elégedettségüket
az elnök megdöntésével. 

Késõbb a Népfront gyülekezete meg-
támadta a kormány szimpatizánsait, akik
a Függetlenség terén gyûltek össze a jog-
államiság támogatására. Miközben a ka-
tonák, az ingadozók is, kijelentették
támogatásukat az elnök felé, azalatt a
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szociális szervezetek, és a demokratikus

erõk a puccsisták elleni harci riadóra a

Carondelet palota elõtt gyûltek össze,

ahol számtalan beszéd lelkesítette a

jelenlévõ szimpatizánsokat, köztük a

kormányzat "magányos" szimpatizán-

sait, a País mozgalom tagjait, szocialista

aktivistákat, és az Ecuadori Kommunista

Párt (PCE), valamint az Ecuadori Kom-

munista Ifjúság (JCE) tagjait.                

A tömegek szerepe a haladó elnök

kiszabadításában

Az Ecuadori Kommunista Párt figyel-

meztette tagságát a lehetséges pucs-

csista veszélyre, és amikor szükségessé

vált, kiadta a "harci riadót", mely szerint

minden aktivistának ki kellett özönlenie

az utcákra, megvédeni a haladó fo-

lyamatokat, a demokratikus és alkot-

mányos rendet, fellépni az ország leg-

reakciósabb erõivel, az oligarchia és a

puccsista jobboldal reakciós elemeivel

szemben.    

Ekkor, a függetlenség terén össze-

gyûlt tömeg egy "az elnököt kiszabadító"

menetben átment a rendõrségi kór-

házhoz, eközben a  média  meg sem em-

lítette ezt a népi reakciót.                     

Az aktivisták és szimpatizánsok és

hõs hazafiak hosszú sorai átgyalogoltak

Quito népes negyedein, a  San Juanon,

és a Las Casason keresztül a kórházhoz.

Öt háztömbnyire tõle feltartóztatták a

menetet a rendõrség különleges

alakulatai (GOE), és megtámadták õket.

Ezalatt az Avigunda Mariana de Jesús-

on, a rendõrségi kórházzal szemben

több ezer ember gyûlt össze "kiszaba-

dítani" az elnököt. Mindkét helyen

folyamatos harcok voltak.                     

Ennek ellenére a San Gabriel utcá-

ban, ahol a függetlenség terérõl érkezett

tömeg elõrenyomult és szokatlan erõ-

szakba ütközött, megmutatkozott - sok-

kal inkább, mint ahogyan azt elismerték

- a puccs valódi karaktere. A rendõrség

oldaláról való bekiabálások érthetõvé

tették "függelemsértésüket". "Fidel pén-

zeli õket", "nem szeretjük a kommunis-

tákat"- kiabálták, miközben megtámad-

ták a tüntetõket, köztük kommunistákat,

akik a negyed lakóinak segítségével tu-

catnyi barikádot építettek, a rendõrség

egyes csoportjai pedig gúnyosan elé-

gették a PCE vörös zászlóit.                  

Ezen a területen a harc aggasztóan

sokáig elhúzódott. Délutánra a látkép

csatatérre hasonlított. Sörétespuska lö-

vések, gumilövedékek és könnygázgrá-

nátok jelezték a kiszorítás kezdetét.

Több "rendõr" - valójában a jobboldal fi-

zetett emberei - fegyverével a tünte-

tõkre lõtt. Lövéssorozatok dörrentek, de

az éjszaka elrejtette, honnan jöttek a

lövések.                                            

A tüntetõk egyes csoportjai piszto-

lyokkal válaszoltak, de erõfeszítésük

hiábavaló volt. A másik oldalon auto-

mata fegyverek lövései hallatszottak és

több tucat könnygázgránát árasztotta el

a környéket. 

A rendõröknek sikerült kiüríteniük a

kórház környékét. Mindkét oldalon a

rendõrök és a "rendõrök" elkezdték

átkutatni a negyed bárjait és házait

elbújtatott tüntetõket keresve. Ez a

bérgyilkosok õrjárata volt. 

A tüntetés vezetõi értesültek róla,

hogy 7:30-kor a katonaság be fogja

venni a kórházat. 

Annak ellenére még nyolc órakor

nem látszott a szerencsés befejezés, az

automata fegyverek sorozatai a végét

jelentették a "függelemsértésnek".

A puccskísérlet felelõsei a polgárhá-

ború szélére sodorták az ecuadori népet.

Lucio Gutiérrez, Fausto Cobos, Gilmar

Gutiérrez (mindannyian tartalékos kato-

natisztek) a rendõrség tisztjeivel, tiszt-

viselõivel - fõleg a középvezetésbõl -

próbálták a puccsot végrehajtani. Csat-

lakozott hozzájuk a MPD - PCMLE, az

állami szervek bürokratikus, betokoso-

dott, jobboldali tisztviselõi, a bíróságok

és minisztériumok dolgozói, stb.            

Az Ecuadori Kommunista Ifjúság

megszervezi az ellenállást

Mindez a belügyminiszter, Gustavo

Jalhk, az ecuadori fasiszta, puccsista

jobboldal egész apparátusa , valamint a

népi reakciót figyelmen kívül hagyó mé-

diumok cinkos egyetértésével történt. 

A recept, amit alkalmaztak,  elõször

Venezuelában, és aztán - sikerrel - Hon-

durasban, bizonyítja, hogy az imperi-

alizmus megpróbál csapást mérni a Dél-

Amerikában lejátszódó politikai és

szociális átalakulásra a leggyengébb

térségekben, mivel el kell ismernünk,

hogy az ecuadori folyamat, habár az

eseményekbõl gyõztesen került ki, nem

tartozik a legerõsebbek közé. Fõleg, mi-

vel a kormányzaton belül jobboldali ele-

mek is találhatók, akik gyengíteni akar-

ják a forradalmi baloldal tevékenységét

és megpróbálják a "mérsékelt" polgári

mozgalmakat támogatni.

Az az igazság, hogy akik szeptember

30-án szervezetten harcoltak és meg-

szervezték a felvonulást, azok a baloldali

szervezetek voltak, köztük az Ecuadori

Kommunista Párt. Ennek a ténynek

figyelmeztetõ jelnek kell lennie az elnök

számára, hogy az oligarchiával és az im-

perializmussal való szembefordulásában

semmire sem megy az "opportunisták-

kal", a "cserkészekkel", a mérsékelt

jobboldaliakkal, csupán a baloldali pár-

tokkal és szervezetekkel, akik most ki-

adják az új jelszót: radikalizálódás!

Fordította: Slakta Norbert

Az Ecuadori Kommunist a Ifjúsági Szövet ség felvonulása



Egy puccskísérlet történt.
Ez nem egy "intézményi válság" volt, mint

ahogyan errõl különbözõ latin-amerikai médiu-
mok tudósítottak, mintha a történtek inkább az
igazságszolgáltatási rendszer végrehajtási és
törvényhozási részének konfliktusa lettek
volna, semmint a végrehajtó hatalom egyik
ágának, a Nemzeti Rendõrségnek (amelynek
mintegy 40 000 tagja van) nyílt felkelése az
Ecuadori Fegyveres Erõk Fõparancsnoka ellen,
aki nem más, mint a törvényesen megválasz-
tott elnök. Nem is "rendõrségi engedetlenség"
volt, ahogyan az eseményeket az Egyesült Álla-
mok amerikaközi ügyekért felelõs államtitkára,
Arturo Valenzuela beállította. Vajon ugyanígy
jellemezték volna a történteket, ha az Ecuadori
Nemzeti Rendõrség egyesült államokbeli meg-
felelõje rajtaütött volna, fizikailag megtámadta
és megsebesítette volna Barack Obamát? Vagy
ha elrabolták volna õt, és õrizet alatt tartották
volna 12 órán keresztül egy katonai kórházban,
míg egy különleges kommandós egység heves
tûzharc után ki nem szabadítja? Biztosan nem. 

Általános jelenség volt, hogy a tömegmédia
torz képet sugárzott a szeptember 30-i ese-
ményekrõl, kínosan ügyelve arra, hogy nehogy
puccskísérletrõl beszéljen. Ehelyett "rendõrségi
felkelésként" utaltak a történtekre, ami az ese-
ményeket jelentéktelen anekdotává degradál-
ja. Érdemes visszaemlékezni Rafael Correa
elnök másnap reggel, a korai órákban
elhangzott szavaira, amikor is az elõzõ napi
események kapcsán "államcsíny" elkövetésére
való "összeesküvésrõl" beszélt.

"Összeesküvésrõl" mert, ahogyan ez már
csütörtökön is világos volt, más szereplõk is
voltak, akik a folyamatban lévõ puccsot a tá-
mogatásukról biztosították. Vagy nem az
Ecuadori Légierõ volt az - és nem a rendõrség
-, ami megbénította a Quitói Nemzetközi Repü-
lõteret, és a kis, belföldi repülõjáratok által
használt légikikötõt? És nem politikusok csopor-
tjai mentek ki az utcákra és a terekre, hogy
támogassák a puccs vezetõit? Nem Lucio Gu-
tiérrez egykori elnök saját ügyvédje volt az
egyike azoknak a fanatikusoknak, akik erõ-
szakosan próbáltak behatolni az Ecuadori Nem-
zeti Televízió épületébe? Nem Jaime Nebot,
Guayaquil polgármestere és Correa elnök fõ
riválisa volt az, aki azt állította, hogy ez hatalmi
harc volt a tekintélyelvû, zsarnoki személyiségû
Correa és a rendõrség között, akik ugyan rossz
módszert választottak, de a panaszaik
jogosak?

És még nem is említettük a Pachakutik "õs-
lakos" mozgalmának szánalmas visszakozását.
Õk voltak ugyanis azok, akik a válság közepén

nyilvános felhívással fordultak az "õslakos
mozgalom, a szociális mozgalmak és a
demokratikus politikai szervezetek felé, hogy
Correa elnök távozásának követelésére egy
egységes nemzeti frontot hozzanak létre". "Az
élet tartogat meglepetéseket" mondta Pedro
Navaja; de az nem nagy meglepetés, amikor
egyikük említést tesz arról a bõkezû segélyrõl,
amit az USAID és a Nemzeti Alapítvány a De-
mokráciáért biztosított az elmúlt néhány évben,
hogy "felkészítse" az ecuadori embereket a
pártjaikon és szociális mozgalmaikon keresztül.

Mindebbõl tehát az következik, hogy itt
nem arról volt szó, hogy a rendõrségen belül
egy kis, elszigetelt csoport kísérelte meg a
puccsot végrehajtani, sokkal inkább a helyi
oligarchia és az imperializmus szolgálatában
álló szociális és politikai szereplõk egy csoportja
tette ezt, akik soha nem fogják megbocsátani
Correának más intézkedések mellett azt, hogy
parancsot adott a Mantában lévõ amerikai
katonai bázis megszüntetésére, hogy megvizs-
gáltatta a Ecuador külföldi adósságait, és hogy
az ország az ALBA tagja lett.

Miért nem sikerült a puccs?
Ennek alapvetõen három oka volt. Az elsõ

az ecuadori lakosság lényeges szektorainak
gyors és hatékony mozgósítása, akik a fenye-
getõ veszély ellenére kimentek az utcákra és a
terekre, hogy kinyilvánítsák a támogatásukat
Correa elnök iránt. 

Az intézményi rendszer önmagában
képtelen garantálni egy demokratikus beren-
dezkedés stabilitását. A jobboldali erõknek túl
nagy hatalmuk van, és évszázadokon keresztül
uralták ezeket az intézményeket. Csak az
emberek aktív és harcos utcai jelenléte tudja
meghiúsítani az államcsíny vezetõinek terveit.

A második ok az volt, hogy a gyors népi
mozgósítás Ecuadoron belül gyors és elsöprõ
nemzetközi szolidaritással társult, ami a puccs
legelsõ híreire azonnal akcióba lépett, és sürgõs
és rendkívüli UNASUR-találkozót sürgetett
Buenos Airesben. A szilárd támogatás, amit
Dél-Amerika és Európa kormányaitól kapott
Correa, hatékony volt, mert világossá tette a
puccsisták számára, hogy még ha terveiket
végül siker koronázná is, ki lennének közösítve
és nemzetközileg, politikailag és gazdaságilag
el lennének szigetelve.

A harmadik ok, de nem a legkevésbé fon-
tos, az az a bátorság volt, amit Correa elnök
mutatott, nyilvánvalóvá téve, hogy nem fog
meghátrálni, és erõteljesen ellenállt az õt erõ
zaklatásnak és elrablásnak, annak a nyilván-
való ténynek ellenére, hogy az élete veszélyben

volt. Correa megmutatta, hogy rendelkezik
azzal a bátorsággal, ami ahhoz szükségeltetik,
hogy sikeresen konfrontálódjon a hatalmas po-
litikai gépezettel. Ha megingott volna, ha hagy-
ta volna magát megfélemlíteni, vagy ha haj-
landóságot mutatott volna arra, hogy alávesse
magát az õt foglyul ejtõk terveinek, az
eredmény más lett volna. Eme három faktor -
a belföldi népi mozgósítás, a nemzetközi
szolidaritás, és az elnök bátorsága - kombiná-
ciója idézte elõ a zendülõk elszigetelõdését,  és
megkönnyítette a hadsereg mentõakciótját.

Megtörténhet újra?
Igen, mert ezeknek a puccsoknak az alapjai
mélyen gyökereznek a latin-amerikai társadal-
makban és az Egyesült Államok a térségre irá-
nyuló külpolitikájában. A közelmúlt történel-
mében puccskísérletek történtek Venezuelá-
ban, Bolíviában, Hondurasban és Ecuadorban,
vagyis négy olyan országban, amelyek jelentõs
gazdasági és szociális átalakulási folyamatokat
élnek át, és tagjai az ALBA-nak. 

Az nagyon valószínûtlen, hogy a régió
bármelyik jobboldali kormánya puccskísérlet
áldozata lesz az elkövetkezendõ években. A
négy puccs közül, amiket ALBA országokban
követtek el 2002 óta, három elbukott, és csak
egy, amit Hondurasban hajtottak végre Mel
Zelaya ellen a múlt évben, volt sikeresen
kivitelezett. Ott a meghatározó tényezõ az az
éjszaka közepén lezajló meglepetésszerû akció
volt, ami visszatartotta a hírek nyilvánosságra
kerülését egészen másnap reggelig, és ez
megakadályozta azt, hogy az embereknek
legyen idejük átvenni az ellenõrzést az utcák és
terek fölött. Amikor mozgósítani lehetett az
embereket már túl késõ volt

A megtanulandó lecke: a népi demokrati-
kus reakció sebessége alapvetõ fontosságú. Ha
az emberek válasza nem azonnali, a puccs
megerõsödik, és amikor meg akarod állítani,
már túl késõ. És ugyanezt mondhatjuk el a
nemzetközi szolidaritásról is, ami annak érde-
kében, hogy hatékony legyen, szintén azonnal
kell, hogy érkezzen, és nem szabad meg-
ingania a politikai rendszer védelmében.

Szerencsére az ecuadori esetben ezek a
feltételek megvalósultak, és ennek eredménye-
képpen a puccskísérlet elbukott. De ne áltassuk
magunkat: lehet ugyan, hogy más módszerrel,
de az imperializmus mindenképpen újra fog
próbálkozni, hogy megdöntse ezeket a kor-
mányokat, amelyek elutasítják, hogy meg-
adják magukat a követeléseinek.  

Atilio A. Boron
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LUCIO GUTIÉRREZ
Az 53 éves Lucio Edwin Gutiérrez
Borbúa 2003. január 15. és 2005.
április 20-a között volt Ecuador
elnöke. Bár õ tagadja, minden
valószínûség szerint õ áll a 2010.
szeptember 30-i puccskísérlet mö-
gött, amelynek során összehangolt
akciókkal az ország rendõrsége, po-
litikai pártjai, a katonaság bizonyos
alakulatai és más szereplõk kísér-
letet tettek Rafael Correa, Ecuador
jelenlegi, demokratikus úton, nagy
fölénnyel megválasztott elnökének
eltávolítására.

Hogy az események mozgatórugóit illet-
ve hátterét jobban megértsük, úgy gon-
doltuk, hogy bemutatjuk Lucio Gutiérrez
politikai pályafutását, ami sok érdekes
adalékkal szolgál a jelenlegi esemé-
nyekkel kapcsolatban is.

Politikai felemelkedés
Gutiérrez prominens szereplõje volt
annak a népi felkelésnek, ami három
órára Jamil Mahuad elnök helyébe lépett
2000 januárjában. Mahuad azután, hogy
õslakos ecuadoriak ezrei tüntettek
amiatt, hogy a kormányának támogatta
a neoliberális gazdaságpolitikát, arra
kényszerült, hogy otthagyja a hivatalát.
Ahelyett, hogy feloszlatták volna a tilta-
kozókat, Gutiérrez ezredes és a hadse-
reg melléjük állt, és engedték nekik,
hogy elfoglalják a parlamentet. Az Egye-
sült Államok nyomására, az õslakos
mozgalom támogatásának hiánya miatt
a juntát Carlos Mendoza tábornok fel-
oszlatta, és a Kongresszus eztán Gus-
tavo Noboa alelnököt javasolta az ország
elnökének. A fegyveres erõk Gutiérrezt
hat hónapra börtönbe zárták, de végül
elengedték, és nem kellett bûnvádi eljá-
rással szembenéznie, holott közvetlen
résztvevõje volt a puccsszerûségnek,
ami megdöntötte Ecuador demokratikus
rendszerét.

Elnökség
A 2000-es tiltakozások résztvevõjeként,
a Pachakutik mozgalom javaslatára
Gutiérrez 2002-ben a Hazafias Társa-
dalom Pártja jelöltjeként indult az elnöki
posztért. A programjában a korrupció
elleni harc és a neoliberális gazdasági
reformok visszafordítása is szerepelt.
Ecuador leggazdagabb emberét, a ba-

nánmágnás Álvaro Noboát gyõzte le a
második fordulóban a népi szavazatok
55%-át megszerezve. Gyõzelmében sze-
repet játszott a baloldali és õslakos moz-
galmakkal és pártokkal, az MPD-vel és a
Pachacutikkal való partnersége.

Gutiérrez sok támogatóját vesztette
el azért, mert támogatta az Amerikák
Szabad Kereskedelmi Övezetét (FTAA),
és mert gazdasági kérdésekben megtar-
totta status quót. Három hónap kor-
mányzás után, Gutiérrez megszakította
a szövetségét a baloldali pártokkal,
egyezményt kötött a konzervatív Szo-
ciális Keresztény Párttal (PSC), és
folytatta elõdei gazdasági politikáját és
szorosabbra fûzte országa kapcsolatait
az Egyesült Államokkal. Kormányát egy-
re több korrupciós és nepotizmusra
vonatkozó vád érte. Két év után,
Gutiérrez megszakította a szövetségét a
PSC-vel is, ez pedig politikailag tovább
gyengítette a kormányát.

2004 novemberében a korábbi balol-
dali támogatói összefogtak a konzervatív
PSC-vel, azért, hogy erõfeszítéseket
tegyenek, hogy felelõsségre vonják õt
különbözõ vádpontokban. A PSC Gu-
tiérrezt sikkasztással vádolta meg, ami-
ért közpénzeket, forrásokat használt fel
a PSP jelöltjeinek érdekében a 2004-es
választásokon. A felelõsségre vonási
procedúrák összeomlottak, amikor két

törvényhozó szétszakította a pártszövet-
séget, és a procedúra folytatásához
szükséges többséget nem sikerült elérni.

2004 decemberében Gutiérrez azt
állította, hogy a Legfelsõbb Bíróság
elfogult a PSC javára. A politikai pártja -
a PSP - az Álvaro Noboa-féle PRIAN-nal
és az Abdalá Bucaram-féle PRE-vel
együtt megszavazta a Kongresszusban a
Legfelsõbb Bíróság átszervezését. Az el-
lenségei fenntartották, hogy az Alkot-
mány autonómiát ad a bíróságoknak és
nem hatalmazza fel a Kongresszust,
hogy beavatkozzon az ítéletalkotásba
azáltal, hogy bírókat távolít el, vagy
nevez ki. Gutiérrez PRE, a PRIAN és a
PSP a szövetségeseit ültette bírói székbe
azzal a világos szándékkal, hogy ejtsék a
korábbi elnök, Abdalá Bucaram ellen
felhozott vádakat. Õt az elnöksége alatt
elkövetett több rendbeli korrupcióval
vádolták, ami oda vezetett, hogy 1997-
ben Panamába menekült, és ott is élt
2005 áprilisáig.

Válság
2005. április 15-én, növekvõ politikai
válság, és kormányellenes tiltakozások
közepette Gutiérrez szükségállapotot
vezetett be Quitóban, és visszavonta az
új Legfelsõbb Bíróság kinevezését. Ez
ellentmondásos lépés volt, ellentétes
reakciókat váltott ki, és az elemzõk

Lucio Gutiérrez



diktatórikus tettként értékelték. A
szükségállapotot április 16-án oldották
fel, miután az állampolgárok nem tartot-
ták be, a hadsereg pedig nem volt haj-
landó végrehajtani.

2005. április 20-án, egyhetes tömeg-
tüntetések után Ecuador Kongresszusa
(egy magánépületben tartott olyan rend-
kívüli ülésen összegyûlve, amelyen csak
ellenzéki képviselõk voltak jelen) annak
alapján, hogy Gutiérrez elhanyagolta
alkotmányos kötelességeit 60-2 sza-
vazattal megszavazták Gutiérrez eltávo-
lítását a hivatalából, és Alfredo Palacio
alelnököt nevezték ki elnöknek. 

Ugyanekkor az ecuadori Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas (az
Együttes Vezérkari Fõnökségnek meg-
felelõ katonai testület) nyilvánosan meg-
vonta a támogatást Gutiérreztõl, akinek
nem volt más választása, mint helikop-
terrel elhagyni az Elnöki Palotát. A brazil
nagykövet házában keresett politikai
menedéket Észak-Quitóban, miután ami-
kor megkísérelte elhagyni az országot
egy repülõgép fedélzetén, a Quitói Nem-
zetközi Repülõtéren ezt feldühödött
tiltakozók százai akadályozták meg, akik
áttörték a repülõtéri biztonsági kordont
és lezárták a kifutópályát.

Az elnökség után
Brazília politikai menedéket ajánlott fel
Gutiérreznek, és elintézte a volt elnök
elszállítását Ecuadorból. Gutiérrez 2005.
április 24-én érkezett Brazíliába. Lemon-
dott a menedékrõl és Peruba, majd pedig
az Egyesült Államokba ment. 

Szeptemberben az a hír járta, hogy
Kolumbiában keres menedéket. Ezt
október 4-én fel is ajánlották neki csak
azért, hogy Gutiérrez lemondhasson róla
október 13-án. Ezt követõen, október 15-
én saját elhatározásából visszatért Ecu-
adorba megfogadva, hogy "legális és
alkotmányos eszközökkel visszaszerezi a

hatalmat". A Mantában lévõ Eloy Alfaro
repülõtéren letartóztatták és egy quitói
börtönbe szállították. Maximális bizton-
sági fokozatú cellába zárták azzal a
váddal, hogy kísérletet tett Ecuador belsõ
biztonságának felforgatására azáltal,
hogy a nemzetközi médiában sorozatosan
olyan kijelentéseket tett, hogy továbbra
is õ az Ecuadori Köztársaság legitim
elnöke.

2006. március 3-án egy bíró Ecua-
dorban megszüntette a Gutiérrez ellen
felhozott vádakat, így kijöhetett a bör-
tönbõl. 2006. október 15-én a pártja, a
Hazafias Társadalmi Párt (PSP), amit a
testvére Gilmar Gutiérrez vezetett, a
harmadik helyet szerezte meg a
választásokon a szavazatok 17%-ával. 

A 2009-es elnökválasztásokon Lucio
Gutiérrez a PSP zászlaja alatt indult az
ország elnöki posztjáért. Az április 26-án
tartott választásokon Rafael Correa mö-

gött a második lett, a szavazatok 26,8%-
ával. Gutiérrez választási csalásról be-
szélt annak ellenére, hogy az összes köz-
vélemény-kutatás jóval a választások
napja elõtt Rafael Correa hatalmas elõ-
nyét mutatta, és az Európai Unió nem-
zetközi megfigyelõi kijelentették, hogy a
választási folyamat teljesen átlátható volt.

A választások után
Gutiérrez a választások után azt mondta,
hogy árnyékkormányt fog alapítani Rafael
Correa elnök kormánya mellett, úgy hogy
ha "az emberek lehetõséget adnak neki,
akkor már tapasztalt testülete lesz".    

2010. szeptember 30.
Correa elnök Lucio Gutiérrezt gyanú-

sította meg azzal, hogy õ állt a szep-
tember 30-i puccskísérlet mögött, amely
során Rafael Correa élete is veszélyben
volt.n
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Correa elnök gázmaszkban a kiszabadulásakor

A Rafael Correa elnök elleni puccskísérlet során lövések
érték azt a szobát, ahová a késõ éjszakai mentõakció közben
az elnököt biztonságba helyezték. A vizsgálat arra a
következtetésre jutott, hogy a puccsisták kísérelték meg
meggyilkolni Correát, mielõtt a katonai egység kimenthette
volna. 
Az autót, ami az Elnöki Palotába szállította az államfõt
szintén több lövés érte, azon az oldalon is, ahol az elnök
utazott.

A LÖVÉSEK, AMI RAFAEL CORREA ELNÖK SZOBÁJÁT ÉRTÉK
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LÁTOGATÓBAN GERARDÓNÁL A BÖRTÖNBEN
Az Ontario California repülõtérrõl, körül-
belül 60 mérföldre Los Angeles belvá-
rosától északra haladunk a Las Vegasba
vezetõ 15-ös országúton. Az úton autók
izgatott amatõr szerencsejátékosokkal
és tömve hegymászó és barlangász fel-
szerelésekkel, amikkel az Angeles és a
San Bernadino Nemzeti Parkok találko-
zásánál lévõ hegyeket lehet meghódí-
tani.

Keletre a magasan fekvõ sivatag
terül el, 4000 lábbal a tengerszint felett.
Borókabokrok és Józsua fák és zsálya-
mezõ között letérünk a mûútról az ud-
vari bolondok tervezte bevásárlóköz-
ponthoz Hesperiában, ahol felvesszük
Chavelát, Gerardo Hernández nõvérét.

Gyorsétteremláncok éttermei mellett
haladunk el, pedikûrösök és fodrászatok
mellett, tetováló szalonokat, benzinku-
takat és kiskereskedéseket (az amerikai
kultúra jellegzetességei) hagyunk ma-
gunk mögött. Nyugatra, majd észak felé
tartunk az 395-ösön a hatéves U. S.
Szövetségi Büntetésvégrehajtási Komp-
lexumhoz, egy 630 000 négyzetláb te-
rületû szigorúan õrzött börtönhöz (101.4
millió dollárba került a megépítése), a-
melyet 960 férfi elítélt fogva tartására
terveztek.

Az intézményi szürke látogató elõ-
csarnokban egy õr ûrlapot ad nekünk
számokkal a tetején, odabök egy könyv-
re, hogy írjuk alá, majd rápillant egy kö-
teg tollra. Kitöltjük, majd visszaadjuk
neki a nyomtatványokat és leülünk a ki-
zárólag fekete és latino látogatókkal teli
komor váróteremben.

Húsz percig várakozunk. Egy õr a mi
számunkat szólítja. Kiürítjük a zsebe-
inket, a pénzen kívül kiveszünk mindent.
Áthaladunk egy érzékeny, a repülõtere-
ken használtakhoz hasonló átvilágító be-
rendezésen, összeszedjük az öveinket és
a szemüvegeinket, amelyeket röntgen-
nel vizsgáltak át, és kinyújtjuk a belsõ
alkarunkat, amire egy másik egyenruhás
õr pecsétet nyom. Két fekete nõ és egy
idõs latino pár ugyanezen a procedúrán
megy keresztül. Zavart mosolyt váltunk.
Látogatók vagyunk egy különös világ-
ban!

Továbbítják a személyi igazolványa-
inkat egy fiókon keresztül egy másik szi-
getelt szobába, egy vastag mûanyag ab-
lak túlsó oldalára. Ott egy õr ellenõrzi a
dokumentumokat és megnyom egy

gombot, ami kinyit egy nehéz fémajtót.
A csoport kilép egy szabadtéri folyosóra.
A légkondicionált termek után vakító
késõ délelõtti nap és sivatagi hõség
csapja meg a testünket. Várunk. Egy õr
az elítélteknek szállást adó, õrtornyokkal
védett épület ajtaján lévõ egy kis résen
keresztül beszél; szögesdrót-rengeteg
borítja a betonfalak tetejét. 

Várunk, meleg van, majd belépünk
egy másik légkondicionált szobába. Vég-
re, nyílik a látogatószoba ajtaja. Egy õr
kijelöl számunkra egy kis mûanyag asz-
talt, amelynek három olcsó mûanyag
szék van az egyik oldalán, nekünk, és
egy a másik oldalon, Gerardónak. Afro-
amerikai és latino gyerekek váltják egy-
mást apjuk ölében, miközben azok a
khaki színû rabruhában beszélgetnek a
feleségeikkel.

Chavela pillantja meg õt elõször húsz
perccel késõbb, mosolyogva integet és
szökdécsel a szobán keresztül. Chavela,
aki majdnem sír, megjegyzi, hogy fo-
gyott. Gerardo megöleli és megpuszilja a
nõvérét, karjába zárja elõbb Sault, majd
Dannyt, és köszönetet mond neki
azokért az erõfeszítésekért, amiket azért
tett, hogy kihozza õt a lyukból, ahol 13
napot volt július vége és augusztus eleje
között.  
Gerardo elmondja nekünk, hogy két FBI
ügynök egy az õ ügyéhez nem kapcso-
lódó ügyben nyomozva kihallgatta a õt a
börtönben. Rögtön ezután a börtönható-

ságok a lyukba küldték, noha semmilyen
bizonyíték, logika vagy józanész nem
köthette õt ehhez az állítólagos nem
kapcsolódó ügyhöz. A hõmérséklet a
lyukban felment a kilencven fahrenheit
fok fölé is. Az ivóvizemet kellett arra
használnom, hogy a fejemre öntve hût-
sem magamat, meséli nekünk Gerardo.
Nem tudtam foglalkozni a magas vér-
nyomásommal. Még a gyógyszereimet
sem tudtam szedni. De, szerintem a te-
lefonhívások és levelek ezreinek köszön-
hetõen, amiket az emberek küldtek
mindenfelõl, kiengedtek.

Chavela gyorskaját tesz az asztalra;
csak ezt lehetett venni az automatákból.
Kényszeredetten rágcsálunk, miközben
Gerardo az izzasztódobozban töltött
majd' két hétrõl beszél. Nincs bent
szellõzés, mondja nevetve, mintha nem
is komoly dologról lenne szó.

Kubáról beszélgetünk. Figyelemmel
kíséri a híreket, olvas, tévét néz - ezen
kívül a látogatói is beszámolnak neki.
Megerõsítve érzi magát azoknak a
lépéseknek a hallatán, amiket Raúl Cast-
ro elnök tett a válsággal való megbir-
kózás érdekében. A börtöntelevízión lát-
ta Fidel a kubai nemzetgyûlésbeli talál-
kozón elmondott beszédének és azt kö-
vetõ párbeszédnek néhány részletét.
Láttam Adrianát [a feleségét] a
hallgatóság között ülni - mondja.
A mosolya elhalványul. Tudjátok milyen
fájdalmas. Õ 40 éves, én 45. Nincs túl

Gerardo Hernández és Danny Glover 



sok idõnk, hogy legyen egy közös csalá-
dunk. Az Egyesült Államok még vízumot
sem ad neki, hogy meglátogathasson.
Nagy bátorsággal és méltósággal viseli a
megpróbáltatásokat.

Gerardo Hernández, a kubai ötök
egyike, kétszeres életfogytiglani börtön-
büntetését tölti kémkedésre való össze-
esküvésért és gyilkosságra való felbujtá-
sért és abban való bûnrészességért. A
Miamiban tartott tárgyaláson az ügyészek
semmilyen bizonyítékot nem ismertettek,
ami alátámasztotta volna a kémkedés
vádját. A bûnrészesség és felbujtás vád-
jának be nem mutatott bizonyítékai sze-
rint Gerardo repülési adatokat küldött
Kubába a Brothers to the Rescue gépe-
irõl, amiket kubai MIG-ek lõttek le 1996
februárjában. 

Nem mutatták be a bizonyítékokat,
mert Gerardo nem küldött adatokat. A
vádak azt is feltételezik, hogy tudott a
kubai kormány titkos parancsairól,

miszerint a gépeket le kell lõni, ami szin-
tén nem igaz.

Az öt férfi Miamiban olyan kubai
emigráns terroristákat figyelt meg és
jelentett róluk, akik bombamerényleteket
és gyilkosságokat követtek el Kubában.
Kuba megosztotta ezeket az informáci-
ókat az FBI-jal. Larry Wilkerson (a had-
sereg nyugalmazott ezredese, Colin
Powell volt külügyminiszter egykori sze-
mélyzeti fõnöke) ahhoz hasonlította an-
nak az esélyét, hogy az ötök tisztességes
tárgyalást kapnak Miamiban, mintha egy
megvádolt izraelirõl lenne szó Teherán-
ban.

Émelyítõen édes, palackozott jeges
teát kortyolgatunk. Chavela hoz még egy
kis chipset.
Gerardo feldobja egy kicsit a hangulatot;
felidéz egy esetet a '80-as évekbõl,
amikor Cabindában, Angolában had-
nagyként magas rangú kubai hivatalno-
kokat kísért egy vacsorára a szovjetekkel.

“Mondtam az ezredesemnek, hogy tudok
egy rövid Majakovszkij verset oroszul
(még az iskolai tanulmányaimból) és el
tudnám szavalni a szovjet hivatalnoknak.”
Elszavalja a verset nekünk oroszul.
Tapsolunk. Õ mosolyog.
“Elszavaltam a verset. A szovjet ezredes
megölelt, megcsókolt mindkét oldalon,
nagyon elérzékenyült. Meg kellett ismé-
telnem a többi hivatalnoknak. Végül a
kubai ezredes azt mondta nekem, hogy
már eleget szerepeltem, és távoztam.”
A két óra gyorsan elrepül. Várunk az õ-
rökre, hogy kiengedjenek minket. Gerar-
do vigyázzban áll háttal a falnak. Mi tisz-
telgünk elõször. Õ viszonozza. A nõvére
csókot dob. Megnyugtatásképp vigyorog,
mintha csak emlékeztetne minket.
Kitartás.     

Danny Glover aktivista és színész.
Saul Landau a Politikai Tanulmányok
Intézetének munkatársa.

I. ÉVFOLYAM I. SZÁM

2010. OKTÓBER 11KUBA

A NAGYKÖVET BESZÁMOLÓJA A KUBAI ÖTÖKRÕL

Felkérte a magyar közvéleményt az
Egyesült Államokban bebörtönzött öt
kubai ügye melletti kiállásra Soraya
Álvarez nagykövet Kuba budapesti
külképviseletén rendezett sajtótájé-
koztatóján.

A napokban ismert amerikai mûvészek
egy csoportja – az aláírók között Oliver
Stone, Michael Moore, Susan Sarandon,
Benicio del Toro, Sean Penn, Ry Cooder,
Jackson Brown - levélben szólították fel

Barack Obama elnököt a kémkedés vád-
jával elítélt öt kubai szabadon bocsá-
tására. (Az aláírók szerint nem kémekrõl,
hanem „terroristaellenes” személyekrõl
van szó, akik a Castro-ellenes csopor-
tokat figyelték Floridában, így nem ár-
tottak az Egyesült Államok nemzetbiz-
tonságának.)

Mint Soraya Álvarez emlékeztetett, a
kémkedéssel vádolt öt kubai ügye az a-
merikai igazságszolgáltatás leghosszabb
jogi procedúrája volt, amelybe példátlan

módon a washingtoni kormányzat is be-
avatkozott, nyomást gyakorolva a bíró-
ságra. 1998 szeptemberében fogták le az
öt kubait, néhány nappal azután, hogy
Havanna információkat adott át az FBI-
nak a floridai Castro-ellenes erõk me-
rénylet-terveirõl.

A Miamiban tartott perben az öt ku-
bait kémkedésért 15-évi börtöntõl élet-
fogytiglani büntetésre ítélték. Kubai és
nemzetközi tiltakozásra az ENSZ illetékes
szakmai bizottsága “önkényesnek” minõ-
sítette a bírósági eljárást, a kubaiak fog-
vatartását. 2005-ben aztán az atlantai
fellebbviteli bíróság megsemmisítette az
elsõ fokú ítéletet és új tárgyalást rendelt
el, ám a Bush-kormány nyomására né-
hány hónappal késõbb az atlantai bíróság
visszavonta döntését. Jogorvoslati fó-
rumként már csak az USA legfelsõbb bí-
róságához lehetett fordulni. 

Hiába írt nyilvános levelet egyebek
között tíz Nobel-díjas és az Európai Par-
lament is, ismét kormányzati nyomásra a
legfelsõbb bíróság elutasította, hogy
napirendjére tûzze az öt kubai ügyének
véleményezését.  Így marad utolsó lehe-
tõségnek, hogy az amerikai elnök, alkot-
mányos felhatalmazásával élve, szabadon
engedje az elítélteket.

Ortutay Gyula - NOL

Soraya Álvarez nagykövet a sajtótájékozt atón
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Rea Dol A Gondviselés Egyesült Társasága
Petion-Ville Gazdasági Fejlõdéséért
(SOPUDEP) igazgatója és társalapítója. A
SOPUDEP egy alulról szervezõdött szerve-
zet Haitin, ami oktatást kínál gyerekeknek
és felnõtteknek, és nõk számára mikrohi-
tel-programot is mûködtet. A január 12-i
földrengés utáni segítõ erõfeszítéseirõl a
New York Times is beszámolt. Júliusban
Haitin a montreali független újságíró, Dar-
ren Ell kérdezte õt a földrengés hatásairól.   

Mi történt annak a településnek, Morne
Lazarre-nak a közösségével, ahol az
iskolád, a SUPODEP található?

Monre Lazarre közösségét elpusztította a föld-
rengés. Én az iskolában voltam, amikor történt,
el sem tudom mondani a borzalmat, ami kö-
rülöttem volt. Az iskola üres volt és nem dõlt
össze, de a környék összeomlott. Csak néhány
méterre tõlem nyomtak halálra öt embert a
romok, amikor az iskolaudvar egyik külsõ fala
ledõlt. A családomért kezdtem egybõl aggódni,
haza kellett jutnom, de az utcákon káosz volt.
Az emberek pánikba esve sikoltoztak. Ezeken
az utcákon kellett tíz kilométert futnom, hogy
hazaérjek és megtaláljam a családomat. A
telefonok nem mûködtek. Szörnyû volt.

Morne Lazarre-ban, ahogyan a város sok
körzetében nehéz megmondani, hogy ki halt
meg és hányan, mert sok esetben csak a há-
zakban lakó emberek maguk tudták volna el-
mondani, hogy ki volt az épületben, de õk meg-
haltak. Sokan még mindig a törmelék alatt
vannak. A kiszabadított testeket gyorsan elte-
mették, az emberek pedig városszerte külön-
bözõ helyeken vannak elhelyezve, úgyhogy
lehetetlen pontos számokat mondani. Azonban
Morne Lazarre-t alaposan ismerjük. A föld-
rengés elõtt háromezer ember lakott itt, és úgy
becsüljük, hogy a 65%-uk meghalt, a házaik
95%-a pedig megsemmisült.

Személyesen rád milyen hatással volt a
földrengés?

Ami engem illet, a földrengés idején nem értet-
tem, hogy miért nem haltam meg. Ott, ahol én
voltam, körülöttem sok ember halt meg. Ez
nagyon megrendített, de tudtam, hogy felül kell
kerekednem az érzéseimen. Csatlakoznom
kellett a küzdelemhez. Gyorsan megértettem,
hogy küldetésem van. Elõször képtelennek
éreztem magamat arra, hogy segítséget
ajánljak fel, de tennem kellett valamit, úgyhogy
szereztem egy gallon Betadine fertõtlenítõszert,

egy kis gézt, és kimentem
az utcára. Sebeket tisztí-
tottam bárhol, ahol tud-
tam. Három hónappal ké-
sõbb, végre volt egy kis
megállás. Ez alatt a három
hónap alatt azonban ha-
tártalan energiám volt.
Annyi minden tennivaló
volt! A munkatársaimmal
és a diákjaimmal nagyon
sok idõt töltöttünk a tá-
borokban. Ott az embere-
knek tényleg nagy szük-
ségük volt a szolidaritá-
sunkra. Semmilyen másik
iskola nem csinálta ezt, hogy kiment a városba,
hogy megkeresse az embereit és újra
kapcsolatba lépjen velük.

Nem tudtam volna senkinek segíteni a
Sawatzky Családi Alapítvány (SFF), a Haiti
Sürgõsségi Segélyalap (HERF), a Haiti Akció
Bizottság, a SOPUDEP különleges barátai és
magánszemélyek támogatása nélkül. Ez
utóbbiak a SOPUDEP honlapján keresztül tették
a felajánlásukat. Ezek az emberek mindig ott
voltak nekünk. A munka, amit a válság alatt
végeztem, megalapozta a szavahihetõségemet
a városban és így az emberek hozzám jöttek,
hogy szervezetek megbízhatóságáról kérjenek
felvilágosítást tõlem. De ez több volt ennél. Az
emberek velem voltak az otthonomban! Folya-
matosan jöttek, mi pedig törõdtünk velük, és
még mindig ezt tesszük.

Mi volt a földrengés hatása az oktatásra
Haitin?

Az iskolák 25%-a elpusztult, 50%-uk súlyosan
megrongálódott és további 25% áll ugyan, de
a személyzet és a diákok nem dolgoznak az é-
pületben, úgyhogy az oktatás ponyvák alatt
kezdõdött újra, de a diákok legalább fele nem
tért vissza. Sokan meghaltak, mások pedig
szét lettek szórva a városban lévõ a sátortábo-
rokban, gyakran messze az iskoláiktól. Nagyon
nehéz idõk ezek az oktatás szempontjából is.

Hogyan hatott a földrengés a diákokra és
a tanárokra?

Egy értékelést készítettünk a diákokról a föld-
rengés után. Néhány gyerek, akiknek a ka-
tasztrófa elõtt 80%-os volt az átlaga, 40%-ot
ért el. Ez súlyos visszaesés. Ennek számos oka
van. Egyrészrõl ott vannak az életkörülmények,
amik között hirtelen találták magukat. Amikor

volt otthonuk, volt helyük tanulni, a táborokban
viszont a sátrak zsúfoltak és hõség van. Ráa-
dásul egész nap gyerekek rohangálnak a tábor-
ban, ez pedig elvonja a diákok figyelmét, és
nem tudják elvégezni a feladataikat.

A földrengés megrázkódtatása csökkentet-
te a tanulási és az információ megtartó képes-
ségüket. Áprilisban, amikor újranyitottuk az is-
kolát egyáltalán nem a rendes tanmenetet kö-
vettük. Kulturális dolgokat szerveztünk, dalokat
énekeltünk és táncoltunk, és májusig semmi
mást nem csináltunk. Arra kértük a diákokat,
hogy írjanak a földrengésrõl. Mindannyian azt
mondták, hogy ez volt életük legrosszabb pilla-
nata. Azt is mondták, hogy soha nem fogják
kiheverni. Hozzátették azonban azt is, hogy az
iskola olyan volt számukra, mint a gyógyszer.
Visszatérni az iskolába olyan volt, mintha
újrakezdõdött volna az életük.

Amikor újranyitottunk, a tanárok nem vol-
tak alkalmasak. Ki voltak borulva, és pszicho-
szociális segítséget kértek, mert nem érezték
magukat lelkileg stabilnak. Képzelheted, hogy a
diákok milyen szörnyen érezhették magukat,
ha a felnõtteknek is segítségre volt szükségük.
Találtunk a városban egy specialistát, aki
segített a tanároknak újra munkába állni. A
segítség ugyan sikeres volt, de még mindig,
amikor egyszer egy teherautó haladt el, és az
iskola rázkódni kezdett és totális pánik tört ki, a
tanárok voltak az elsõk, akik kimenekültek.
Mondtuk nekik, hogy azt vártuk tõlük, hogy õk
lesznek az utolsók, akik elhagyják az osztály-
termet! Õk így feleltek: "Mi is szeretünk élni!"
Én megértettem. Futniuk kellett. Túl zakla-
tottak voltak. Mindenki az volt.

A rengés után sok tanár nagyon rossz kö-
rülmények között élt. Voltak, akik autókban
vagy köztereken aludtak, mert még nem voltak
sátraik. Úgyhogy szereztünk mindannyiuknak
sátrat, hogy legyen valami stabilitás az
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életükben, és tudjanak dolgozni és elõkészíteni
az osztályaikat. Ma, hat hónappal a földrengés
után, a helyzetük valamicskét javult, de még
mindig nehéz. 

A földrengés idején sok civil szervezetet

(NGO-t, azaz nem kormányzati szerveze-

tet - a szerk.) értek bírálatok. Mi volt az ön

tapasztalata a nagy szervezetek segítsé-

gével kapcsolatban?

Haitin az NGO-ok száma felduzzadt. Meg fogják
alapvetõen változtatni a dolgokat? Nem nagyon
hisszük. Anélkül, hogy általánosítanánk, vagy
azt mondanánk, hogy nem segítettek, úgy
hisszük, hogy többet tudnának tenni. Ami az
szervezeteket illeti, segíthették volna a
SUPODEP-et. Például ott van a Mentsük Meg A
Gyerekeket, ami egy sor szervezetet támo-
gatott. Helyileg közvetlenül mellettünk vannak,
és soha nem segítettek nekünk semmiben. Van
pénzük a romeltakarítási programra, nekem
mégis egy csomót kellett fizetnem, hogy el-
szállíttassam a törmeléket. Mikor végre megér-
keztek a földrengés után hat hónappal, azt
kérdezték, hogy hogyan segíthetnek nekünk.
Majd azt mondták, hogy meg tudnák javítani a
tetõt és kitisztítanák a vécét. Mi azonban ezeket
nem láttuk problémának. Sokkal sürgõsebb
szükségleteink voltak az osztálytermeket
illetõen, de ebben nem kaptunk segítséget.

Amire igazán szükségünk volt - pénzügyi
segítségre gondolok - azt a rendszeres ado-
mányozóinktól és a honlapunkon keresztül
kaptuk meg. A nagy szervezetek csak kis
mennyiségû anyagi segítséget adtak: a Vö-
röskereszttõl 100 ponyvát kaptunk, ezenkívül a
Mentsük Meg A Gyerekeket végülis hozott
néhány táblát és más iskolai kelléket. Az a
közvetlen segély, amit a családoknak adtunk,
városszerte 32 körzetben több mint 2957
családnak, az a SFF-tõl származott. Ez a
SOPUDEP motorja. Az SFF-el együtt stabil költ-
ségvetésünk van, és tudunk tervezni. A tanárok
is meg tudják tervezni az életüket, most, hogy
biztosak lehetnek benne, hogy érkezik a fizetés.

Egy általánosabb szinten, országszerte a
segélyezés katasztrofális volt, már ami a csalá-
dok megsegítését illeti. Az NGO-k úgy dön-
töttek, hogy csak nõknek nyújtanak segítséget.
Ez nõk elleni visszaélésekhez vezetett. Órákon
keresztül vártak tûzõ napon a forróságban, az
õrök ütötték õket. Ez sokkolt bennünket. Hai-
tiakat kellett volna kiválsztaniuk, hogy ezt meg-
oldják. A segélyutalvány-rendszerrel visszaél-
tek. Az utalványokat felhalmozták és bará-
toknak osztották szét, miközben másoknak
semmilyük sem volt. A táborokban rendet-
lenség volt. Az utalványosztó emberek szexet
követeltek az utalványokért. A nõk kétségbe-

esését használták ki, hogy rávegyék õket a
szexre. A nõszervezetek nagyon dühösek vol-
tak. Sõt, ahhoz hogy segítséget kapjál, bizonyí-
tanod kellett, hogy abszolút nyomorúságos
helyzetben vagy. Milyen szegénynek kell lenned
ahhoz, hogy segítséget kapjál? Például, hogy
ponyvához jussál, igazolnod kellett, hogy a
szakadt lepedõd használhatatlan.

Mik a SOPUDEP rövid és hosszútávú

törekvései?

A jelenlegi iskolaépületünkkel problémák van-
nak. Évekig kaptunk fenyegetéseket, néha
fegyveres fenyegetéseket egy korrupt polgár-
mestertõl. Emiatt már a földrengés elõtt tet-
tünk lépéseket, hogy új helyet találjunk az isko-
lának. Ez a költözés a földrengés miatt okvet-
lenül szükségessé vált. Senki ne higgye, hogy
az öreg épület és a közösség romokban hever.
El fogunk költözni Morne Lazarre-ból a Delmas
83-ba, elég messzire, és ez sok tanulónknak
problémát fog okozni. Mindazonáltal, minden
segítséget fel szeretnénk ajánlani, amit csak
tudunk, hogy mindenkit a programunkban
tartsunk.

Szeretnénk a körzet többi iskoláját is segí-
teni. Bármikor, amikor támogatást kapunk, a
többi iskolának is felajánlunk dolgokat. A
SOPUDEP magában foglalja a mi fõ K-12 isko-
lánkat, felnõttképzést, és egy utcai gyerek ok-
tatási programunkat. Rávilágítunk az egyetemi
képzéshez való hozzáférés problémájára, ami
hatalmas probléma Haitin. Kaptunk ezügyben
egy javaslatot, és talán ez lehet egy terület, ami
fejlõdni fog a jövõben. Egy nagyobb víziónk van
az egészséggel kapcsolatban is. Mi arra fordít-
juk az energiánkat, ami nagyobb akadályt je-
lent a népesség számára. Egy másik probléma
a munkanélküliség, úgyhogy megalkottunk egy
nõknek szóló mikrohitel-programot. Az, hogy
nem vagy képes segíteni a gyerekeidnek saját
magad, szörnyû, ezért eszközt ajánlunk a nõk-
nek, hogy jövedelmet szerezzenek és ellássák
a családjaikat.

Amikor elindultunk, egy kis csoport felnõt-
tünk volt. Egy közösségi szervezet volt, ami
azért jött létre, hogy a tagjai megvitassák az
ország gondjait. Miközben ezt tettük, még
fontosabb problémákat láttunk. Gyerekeknek
szóló tevékenységgel kezdtünk minden szom-
baton. Az elõzõ elnök, Aristide végül bevont
minket a írás-olvasás oktatás területére. Ma 58
emberünk van, akik a különbözõ programjain-
kat vezetik. Tervezzük egy új iskola létrehozá-
sát, de a tanárainknak szükségük van további
támogatásra a fizetéseiket illetõen. Szükségünk
van továbbá segítségre, hogy integráljuk a
többi programunkat, a mikrohitel-progamot és
az általános iskolát a Bouncan La Pluie szom-

szédságban, a SOPUDEP programba. Sokat
fejlõdtünk, de mindig egyszerre csak egy lépést
tettünk. Nagyon nehéz Haitin szervezeteket
építeni. Kevés az eszközünk és nem tudjuk,
hogy sikerrel járunk-e majd. A dolgok állandó-
an mozgásban vannak, változnak, és most a
lehetõ legalacsonyabb szintre vannak deg-
redálva. Azt mondják, hogy ez a legszegényebb
ország a nyugati féltekén. Ennek nem kell így
lennie. Ha egyesülünk, sok dolog történhet. Az,
ha csak a saját magunk jólétéért dolgozunk,
nem visz minket sehova. 

A szörnyû dolgok miatt, amik múltunkban
történtek, a bizalom egy fontos kérdés.
Maximálisan szükséged van a körülötted lévõk
bizalmára azért, hogy elintézz bármit. 

Ráadásul, ennek az országnak a rendszerei
mélyen problematikusak, és segítségre és
szolidaritásra van szükségünk, hogy megvál-
toztassuk õket. 

Hogyan érzel az újjáépítési tervekkel

kapcsolatban?

Haiti kormányának felelõsséget kellett volna
vállalnia számos érintett körzet újjáépítéséért.
Ehelyett az építkezés kaotikus és anarchikus
volt, mindenfajta elõvigyázatosság nélkül.
Ennek következményeképpen az emberek
jelenleg komoly fizikai veszélyekkel élnek
együtt, amelyeknek már sokan áldozatul is
estek.

A nagy kérdés az, hogy: "Ki a felelõs az
újjáépítési tervért és lehetõvé teszik-e az
átlagembereknek, hogy részt vegyenek benne?
Eleddig ezt egyáltalán nem látjuk.
Hat hónappal a földrengés után semmi komoly
nem történt. Az elsõ fázisnak vége:
mindenkinek van menedéke. Látnunk kellene a
második fázist, több állandó szállást, de ez nem
történt meg. A harmadik fázisnak az ország
újjáépítésének kellene lennie, de nem látjuk,
hogy ez hogyan történhet meg a jelenlegi
kormánnyal. 

Nem látunk eredményt, én pedig nagyon
nyugtalan vagyok. Haitinek változásra van
szüksége. Más különben miért dolgoznánk?
Minden haitinek nagyon tudatosnak kell lennie
most, különben nem jutunk sehova sem.

A Montrealban élõ, de eredetileg

Saskatchewanból származó Darren Ell

tanár, fotós és szabadúszó újságíró. 2006

és 2008 között a 2004-es államcsíny

örökségét dokumentálta és jelentette meg

online a Citizenshiftben, a The

Dominionban és a Haiti Actionban. Az

ebben a tárgyban készült fotóinstallációit

a montreali Concordia Egyetemen

állították ki.
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A gazdasági ciklusok és a politikai
élet egyes eseményeinek hatása elle-
nére olyan tendencia van elõretö-
rõben, mely a magánszektor befolyá-
sának megerõsödését jelzi a venezu-
elai gazdaság nagy részében.             

Egy, az utóbbi 16 év adatain alapuló ma-
tematikai elemzés azt mutatja, hogy ez a
tendencia 66% körül stabilizálódik: tehát
az ország gazdaságának kétharmada van
magáncégek kezében.       

Ez a szám nem tûnik túlzónak, tekin-
tetbe véve a venezuelai gazdaságra eddig
és jelenleg is jellemzõ erõs kapitalista ka-
raktert. A világon vannak más kapitalista
országok a venezuelaihoz hasonló fejlett-
séggel, amelyekben a gazdaságnak jóval
nagyobb százalékát ellenõrzi a magán-
szektor. 

De még bennünket is meglepett, hogy
ez a szám ilyen magas egy olyan ország-
ban , ahol az állam, az alkotmány által
felhatalmazva fenntartja magának szén-
hidrogének bányászatának és exportáci-
ójának monopóliumát, mely alapvetõ
iparágnak számít, és csaknem kizáróla-
gos devizaforrás. Tehát a PDVSA, mely-
nek kizárólagos tulajdonosa a köztár-
saság, az ország legnagyobb vállalata,
amelyhez képest a többiek, legyenek köz,
vagy magántulajdonban, törpéknek tûn-
nek (az állami olajvállalat eladásai 30-
szor nagyobbak voltak, mint a CANTV és
a POLAR, az utána következõ két leg-
nagyobb vállalat eladásai), és az egyetlen
venezuelai cég, mely jelentõs exportka-
pacitással és devizabevételekkel rendel-
kezik. 

A kérdés megkerülhetetlen: egy pet-
rolkémián alapuló országban, melynek
központja a gigantikus, állami PDVSA, és
melyre az olajdollárok jövése-menése
jellemzõ, melynek alapvetõ megfigyelõje
és adminisztrátora az állam, hogyan
magyarázható, hogy a magán-szektor el-
lenõrzi a gazdaság kétharmadát?  Ha az
alapvetõ iparág, devizaforrás, mely meg-
határozó eleme a gazdaságnak alap-
vetõen állami kézben van, hogyan értek
el ekkora részesedést és befolyást a
magán-érdekeltségek?                          

A venezuelai állam hosszú idõn ke-
resztül éppen ezeket a magán-érdekeket
támogatta, nekik kedvezett. Az állami
vállalatok elsõdleges funkciója nem min-
dig az volt, hogy kielégítsék a köztár-

saság, vagy a lakosság szükségleteit, ha-
nem hogy olyan kedvezõ feltételek te-
remtsenek a magán cégek számára, hogy
azok a lehetõ legnagyobb nyereséget
termelhessék. Ez volt a helyzet a 60-as,
70-es évek nagy fémipari és petrolkémiai
komplexumaival, melyeket nem azért
hoztak létre, hogy elõsegítsék a fejlõdést
és a nemzeti jólétet, hanem azért, hogy
kedvezõ feltételekkel ajánlhassanak
nyersanyagokat és félgyártmányokat,
bõkezû segélyként a köztársaság költsé-
gére.                                 

Az állami apparátus gigantikus gépe-
zetté változott, mely olajdollárokat ka-
pott, és azokat elõbb, vagy utóbb ilyen-
olyan eljárással átutalta a magáncé-
geknek. Így fejlõdött az ún. "parazita
burzsoázia", improduktívan, képtelenül
arra, hogy felvegye a nemzetközi pia-
cokon a versenyt, vagy akár kielégítse a
nemzeti piac igényeit, viszont védték õket
az olajbevételekbõl származó dollárokkal,
amelyekkel az állam gazdagította õket. Ez
jellemezte a nemzet gazdasági életét a
XX. század nagy részében, elmaradott-
ságra és fejletlenségre ítélve hazánkat. 

A magánszektor napjainkban        
Tehát egyes jelenségek arra utalnak,
hogy tovább folytatódott ennek a gigan-
tikus gépezetnek a mûködése most is,
hogy beléptünk a XXI. századba, és fel is
erõsödhet idõszakonként. Az 1. grafikon
A Nemzeti Össztermék (GDP) növekedé-
sét mutatja 1999-tõl 2009-ig a magán-

és állami szektorban,  folyó árakon
számolva és úgy kifejezve, hagy az
alapindex 1997=100
A magán-szektor GDP-ének nominális
értéke 2008-ban 17-szerese az 1997-es
értéknek, mialatt a közösségi-szektor
GDP-ének nominális növekedése csak 15-
szöröse. Tehát: magánszektor sokkal
gyorsabban nõtt, mint a közösségi
szektor, de ezt már tudtuk. Feltûnõ, hogy
a két vonal közötti törés 2004-tõl nyílik
szét és maximális szélességét 2007-ben
éri el, és ettõl kezdve 2009-ben elkezd
csökkenni.  Azaz, a legsikeresebb évek,
mikor legjobban növekedett a magán-
szektor az olajboom évei voltak, amikor
az OPEC tagországok olajárainak éves
átlaga 30 dollárról 100 dollárra növe-
kedett hordónként. És fordított esetben,
amikor az olajár 2009-ben leesett,
csökkent a magáncégek növekedése is. 

Amikor az állam a legjobb bevéte-
lekkel rendelkezik arra, hogy kicsit bezár-
ja a törést, ami közte és a magánszektor
között van, pontosan az az idõszak, mikor
az utóbbi a legnagyobb gyorsasággal
növekszik, és tágítja a rést. 

Ez a paradoxon azt jelzi, hogy minden
erõfeszítés ellenére a XXI. században a
magáncégek legnagyobb bevételeiket az
olajkincsbõl szerzik. Bizonyos, hogy a
bolivári kormányzat a 2004-2008-ig tartó
olajboom bevételeinek nagy részét szoci-
ális célokra fordította, és tagadhatatlan
haladást ért el a népegészség és az
oktatás, stb... területén. 

AZ ÁLLAMI- ÉS MAGÁNSZEKTOR VENEZUELÁBAN
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De jó részét ezeknek a befektetéseknek
már meglévõ, vagy ezekben az években
alapított magáncégeken keresztül csinál-
ta, amelyek kihasználták a szociális poli-
tika által nyitott lehetõségeket, hogy zsí-
ros üzleteket kössenek.

Így, a bolivári kormányzat által örö-
költ strukturális hibák és egy erõs nem-
kapitalista szektor létrehozására irányuló
egységes tervezés hiánya miatt, nem
csupán egy ragyogó lehetõséget szalasz-
tottunk el a magánvállalatok súlyának
csökkentésére, hanem még meg is erõ-
sítettük õket.

Mit tudunk a karakterérõl és perspek-
tíváiról ennek az "új burzsoáziának" mely
a bolivári kormányzat szárnya alatt szüle-
tett, olajdollárokkal megerõsítve? Leg-
alább olyan burzsoáziaként viselkedik,
mely elhivatott és képes a köztársaság
tartós és független fejlõdésének elõsegí-
tésére? A 2. grafikon bemutatja nekünk a
magán-gyáripar éves átlagos termelési
teljesítményét 1999 és 2009 között folyó
árakon számolva, bázisévként 1997-et
véve.

A vizsgált idõszak végére magánszek-
tor termelésének nominálértéke alig érte
el az 1997-es év kilencszeresét; vagyis a
növekedés kisebb, mint amit már elõbb
kommentáltunk, és kisebb, mint az inflá-
ció az egész vizsgált periódusban. 

Ez az utóbbi összevetés elárulja, hogy
valójában a magángyáripar termelése

nem csupán nem növekedett, hanem e-
gyenesen csökkent.                              

Így hát továbbra is van egy gazdasá-
gunk, melyben olyan magáncégek domi-
nálnak, melyek közvetve, vagy közvet-
lenül az állami befektetésekbõl profitá-
lnak, és egyes magáncégek (melyek ép-
pen olyanok, mint az elõbbiek) melyek
kevéssé érdekeltek, vagy sikeresek a ja-
vak termelésében. És, ha a gyáripar nem
az elsõdleges alapja az "új burzsoázia"
expanziójának, akkor felvetõdik a kérdés:
"miben tevékenykednek mégis?"       

Ez egy új cikk témája lesz. Egyenlõre,
megnevezünk néhány gazdasági terü-
letet, amelyeken jelentõs növekedés volt
az elmúlt években, amelyekben sikerrel
tevékenykedhetett az aktuális venezu-
elai burzsoáziánk: biztosítások, orvosi
magánpraxisok, banki és pénzügyi szol-
gáltatások, kereskedelem és importálás.   

Fernando Arribas García, 

a "Bolívar-Marx" politikai és 

szociális intézet igazgatója

Fordította: Slkata Norbert

VENEZUELAI FILMEKET DÍJAZTAK
Venezuelai filmek, a Havana Eva

(Fina Torres alkotása) és az Herma-

no (rendezte Marcel Rasquin) hoz-

ták el a Los Angeles-i Latin Nemzet-

közi Filmfesztivál (LALIFF) legfon-

tosabb díjait.

A Havana Eva a Zsûri Legjobb
Filmnek járó díját kapta, az Hermano-t
pedig a közönség találta a legjobb film-
nek.

A venezuelai La Villa del Cine, vala-
mint Kuba és Franciaország koproduk-
ciójában készült Havana Eva egy fiatal
kubai varrónõ nehézségeit mutatja be,
aki egy állami tulajdonú esküvõiruha-
gyárban dolgozik. A film, amelynek fõ-
szereplõje Prakriti Maduro venezuelai
színésznõ, lelkes hangú kritikákat ka-
pott, miután bemutatták a fesztiválon
Los Angelesben.

A Havana Eva a Legjobb Film díját

kapta a New York-i Nemzetközi Latin
Filmfesztiválon is. Az Hermano pedig a
San Jorge de Oro Legjobb Film díját, a
Kritikusok Díját és a Közönség Díját
nyerte el a 32. Moszkvai Nemzetközi
Filmfesztiválon. Az Hermano két foga-
dott testvér, Daniel és Julio történetét
meséli el, akiknek lehetõségük nyílik,
hogy megváltoztassák az életüket és
kitörjenek a nyomorból, amikor egy me-
nedzser meghívja õket, hogy próbál-
janak szerencsét a Caracasi Futball
Klubban. A 2006-ban létrehozott, állami
tulajdonú produkciós cég, a La Villa del
Cine számos olyan filmet készített, ami-
ket otthon és külföldön egyaránt díjaz-
tak. Ilyen volt, mások mellett, a Pos-
tales de Leningrado (Mariana Rondón),
a Zamora (Roman Chalbaud) és a
Libertador Morales, El justiciero (Efterpi
Charalambidis).
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Ez a címe a portugál újságíró Miguel
Urbano Rodriguez érdekes és értékes
cikkének, aki régóta portugál elvtár-
saink lapjának Kubába kiküldött tu-
dósítója. Azért mondom, hogy érté-
kes, mert olyan igazságokat ír le cik-
kében, amelyek kimondását ma nem
sokan kockáztatják meg. 

Az alábbiakban szó szerint idézek néhány
mondatot ebbõl a cikkbõl, ami kétség-
telenül a valódi újságírás próbaköve.
Rodriguez így fogalmaz:

"Ellenszenvvel tölt el az a termin-
ológia, amellyel a FARC-EP-t a kolumbiai
kormány és hadsereg megbélyegzi, és
amelyet átvett az ENSZ, az Európai Unió,
az európai és egyesült államokbeli média.
A terrorizmus mellett kábítószer-keres-
kedelemmel is vádolják.

A "drogkereskedelem partizánharca"
szlogen, melyet az USA ex-nagykövete,
Louis Stamb talált ki és terjesztett szor-
galmasan, olyannyira elérte célját, hogy
még kommunista értelmiségiek is elhitték
a rágalmakat.  A kampány olyan intenzív,
hogy a televíziós csatornák és az újságok
már rutinszerûen számolnak be a FARC
által létesített "kokaingyárakról" az ama-
zóniai erdõkben."

És hozzáfûzi: " Az élet alkalmat adott,
hogy több hetet eltöltsek egy FARC-tá-
borban, az Amazonas forrásvidékén. O-
lyan csodálatos harcosokat ismertem
meg ezekben a napokban, mint Simón
Trinidad, akit Uribe késõbb átadott az
Egyesült Államoknak ahol három bohó-
zatba illõ per után (kettõt megszüntettek)

raboskodik. Végül kábítószer-csempészé-
séért ítélték el õt, az ex-bankárt, egy
gazdag arisztokrata család sarját.

Ekkoriban léptem kapcsolatba - tiszte-
lettel és csodálattal, amely barátsággá
fejlõdött - Raúl Reyes parancsnokkal is.
Kapcsolatunkat egészen addig ápoltuk,
míg Sucumbíosban, Putumayo déli részén
megölték a Juan Manuel Santos által
kitervelt bombázásban.

Manuel Marulandával, a FARC alapító-
jával csak egyszer beszéltem néhány per-
cet. De felejthetetlenül õrzöm emlékét
ennek a forradalmárnak, kommunista
példaképnek, az amerikai történelem pá-
ratlan katonai stratégájának. Amikor az
aljas vádakat olvasom a FARC harcosai

ellen, fõleg Rogrigo Grandára, alias Ri-
cardo Gonzálesre gondolok, atyai jó ba-
rátomra, aki egyike a legtisztább és leg-
hitelesebb forradalmároknak, akiket volt
alkalmam életem során megismerni. 

A FARC-EP harcosaira gondolva, a hol-
takra, a raboskodókra vagy a hazájuk he-
gyeiben és erdeiben harcolókra, ismét-
lem: természetes, hogy undor fog el, ha
olyan bûnözõket magasztalnak álszent
módon, mint Juan Manuel Santos."

És így folytatja a portugál elvtárs:
"Egy bizonyos: Uribe és Santos nevét és
azét a söpredékét, mely õket támogatja,
elfelejti majd a jövõ generáció.

Manuel Marulandáét, Jacobo Areasét
és Raúl Reyesét pedig nem. Az évek mú-
lásával nem érik el õket a rágalmak. Alap-
vetõen hozzájárultak a történelem építé-
séhez, hûen az emberiség örök értékei-
hez. Megtestesítették az eszméket, mely-
ekért éltek és harcoltak Latin-Amerika o-
lyan hõsei, mint Bolívar, Artigas és Martí."

Végezetül szeretném hozzáfûzni, hogy
amikor a hatvanas évek végén látogató-
ban voltam Bogotában, és hosszas be-
szélgetés után Gilberto Vieiraval, Alvaro
Vasquezzel és más kommunista párt-
vezetõkkel, amikor még ezen testvérpárt
nem kezdett gerillaháborút, született
meg az az ötlet, ami alapján az azóta már
elesett, és Marulanda mellett a FARC
alapítójának tartott Jacobo Areas elvtárs
Caracasba látogatott.

Fordította: Slakta Norbert

A FARC VÉDELMÉBEN

A FARC fegyvereseí

Manuel Marulanda, a F ARC alapítója
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VENEZUELA KÉT JELENTÕS FORRADALMÁRÁT GYÁSZOLJA

Két nagy múltú venezuelai forra-
dalmi személyiség vált legendává,
miután szeptember közepén egy-
mástól független, de hasonlóan tra-
gikus körülmények között el-
hunytak.

Guarico állam kormányzója, az 53 éves
Willian Lara autóbalesetben halt meg
szeptember 10-én, péntek este. Szom-
baton pedig a kormánypárti napilap, a
Diario Vea szerkesztõje, Guillermo
García Ponce távozott el rákbeteg-
ségének komplikációi következtében. 84
éves volt.

Lara tragikus autóbalesetének oka az
volt, hogy heves esõzések után a jár-
mûve lesodródott az útról és belezuhant
a Paya folyóba. Noha az autó sofõrje
túlélte a zuhanást és meg is próbálta
menteni Larát, az erõs sodrású folyó el-
sodorta õt. Az egész éjszaka folyó ke-
resés után testét reggel találták meg.

Lara a politikai pályafutását a Vene-
zuelai Kommunista Pártban kezdte, majd
a fõ stratégája és szervezõje lett Bolivári
Mozgalom az Ötödik Köztársaságért-nak
(MVR) - annak a politikai formációnak,
ami megnyerte az elnökséget Hugo

Chávez-nek 1998-ban. Õ volt a Vene-
zuelai Nemzetgyûlés elnöke 2000 és
2002 között, és híressé vált az Alkot-
mány melletti határozott kiállásával a
Chávez elnököt rövid idõre eltávolító
2002-es puccs alatt. 

Lara ezután Kommunikációs Minisz-
ter lett egészen addig, amíg meg nem
választották Guarico kormányzójának
2008-ban.

Mindenki, aki dolgozott
vele fáradhatatlan, kemé-
nyen dolgozó és forradal-
milag elkötelezett sze-
mélyként jellemezte õt.

Szombati temetésén
Chávez elnök Larának ado-
mányozta (posztumusz)
Venezuela legnagyobb ki-
tüntetését "A Felszabadító
Rendet", és kijelentette:
"Willian Lara itthagyott
bennünket, a francba! 

Nagy venezuelai volt
és igaz forradalmár. Tisz-
teljük az emlékét és foly-
tassuk a csatát. Mi leszünk
a gyõztesek!"

Az igazság történelmi
harcosa
Guillermo García Ponce is
elment szeptember 11-én.

Korábban hosszú ideig
tagja volt a kommunista
pártnak és kritikus veze-
tõje volt egy Junta Pat-
riotica nevû csoportnak,

ami 1956-ban alakult, hogy Marco Pérez
Jiménez diktatúrája ellen harcoljon. A
Junta hozzájárult Pérez Jiménez 1958-as
bukásához és a venezuelai demokrácia
kezdetéhez.

Az elnyomás azonban nem ért véget
Pérez Jiménez megdöntésével, és García
Ponce folytatta a fegyveres harcot.
1962-ben szerepet játszott az El Ca-
rupanazo és El Portenazo felkelésekben
Romulo Betancourt elnök kormányának
idõszaka alatt. A Venezuelai Kommunista
Pártot, ami az egyik legnagyobb Latin-
Amerikában, ekkoriban a kormány ille-
gálissá nyilvánította.

Emlékezetes, hogy García Ponce
megszökött a San Carlos börtönbõl
1967-ben, miután kommunista pártbeli
tagsága miatt bebörtönözték.

Csakúgy mint Lara, García Ponce is
kulcsfigura lett Chávez bolivári mozgal-
mában mielõtt 2003-ban megalapította
az újságját, a Diario Veát.

Hétfõn a Nemzetgyûlésben megem-
lékezést tartottak García Ponce tiszte-
letére, ahol Chávez elnök úg, hogy:
"Kövessük az õ példáját a kritikus
gondolkodásban! Egy harcos elvtárs,
parancsnok, a fegyverek embere, fegy-
veres civil, és a katona volt a csatában."

"Olyan emberek fizikai valójától bú-
csúzunk, akik elsõk voltak az úton, férfi-
aktól, akik leszálltak a lovaikról, de foly-
tatták a harcot. Itt vannak közöttünk,
egy hosszú évszázad - a XX. - túlélõi,
mondta a venezuelai elnök, aki García
Ponce-t is posztumusz kitüntette "A
Felszabadító Rendjével". n

Guillermo García Ponce

Willian Lara
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"Ez a kábítószer elleni háború? Nem,
ez háború a nép ellen!" fakadt ki
dühösen Luis Hernández Navarro új-
ságíró, a baloldali La Jordana napilap
szerkesztõje nemrégiben. 

Cikkében leginkább azt kifogásolja, hogy
azzal, hogy Felipe Calderón kormánya ha-
dat üzent a drogmaffiáknak háborús hely-
zetet teremtett az országban. Milita-
rizálták az országot, minden társadalmi
tiltakozást bûncselekménynek minõsí-
tenek. 

Ritka az ilyen kritikus hang. Meg-
szokhattuk, hogy minden fórumon teljes
támogatottságot élvez a mexikói kormány
szervezett bûnözés elleni fellépése. De aki
veszi a fáradtságot és ellátogat az erõ-
szaktól legerõsebben sújtott területre,
láthatja, hogy a helyi elit számára az
erõszak jól jövedelmezõ üzlet. Az elemzõ
hangsúlyozza, hogy a negyedszázados
neoliberális politika az intézményrendszer
megosztottságát eredményezte, létreho-
zott egy új politikai osztályt, amely szá-
mára az elsõrendû érdek nem a közérdek,
hanem a saját anyagi haszna. Ez az új
politikai osztály összeütközésbe került
azokkal az üzletemberekkel, akik fél láb-
bal a törvényes gazdasághoz tartoznak,
ugyanakkor a másik lábuk mélyen a föld
alatt van. A bûncselekmények szerves
részei voltak a rendszernek, ugyanakkor a
régi vállalkozók elérték az erõszak féken
tartását. 

"Ellenõrzött erõszak, az ellenõrizhe-
tetlen piacgazdaságban" - írja le a szerzõ
találóan az eszkaláció okait. Ott alakult ki
konfliktus egy régió uralkodó maffia-
csoportjai között, ahol bizonytalan a
politikai hatalom. Ebbõl látszik, hogy a
maffia elleni háborúnak rengeteg gyenge
pontja van. A mexikói hatóságok pusztán
katonai eszközökkel próbálják a kérdést
megoldani, semmiféle társadalmi, gazda-
sági alternatívát nem keresnek. Az
igazságszolgáltatás elítél egy pár bûnözõt,
de akik a pénzmosást végzik, azokat alig
üldözi. Ezáltal a maffia struktúrát alig
érintik, amely sokakban táplálja a gyanút:
az oligarchia számára ez egy jó üzlet. 

Eltekintve attól, ahogy a média
ismerteti a mexikói valóságot (egyébként
Mexikóban még mindig alacsony a gyil-
kosságok aránya Közép-Amerikához vagy
Brazíliához képest), meg kell jegyezni,
hogy végérvényesen megindult az állami

intézmények leépülése, megszûnése.
Ennek fõ oka az imperialista stratégia,
amelynek az a célja, hogy a nagy északi
szomszéd, az Egyesült Államok vegye át a
mexikói bel- és biztonságpolitikát. Már
sokan megfogalmazták, hogy ez az USA
elsõrendû geopolitikai érdeke. Felipe
Calderon pont akkor került hatalomra,
amikor Condoleezza Rice, korábbi észak-
amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó
felvetette, hogy az amerikai külpolitikának
inkább a "háztáji" Latin-Amerikával kel-
lene foglalkoznia. Az elmúlt idõben ismét
milliárdokkal növekedett a Merida terv
költségvetése, amely egy katonai, biz-
tonságpolitikai együttmûködés USA és
Mexikó között. Ennek lényegében ugyanaz
a funkciója, mint a Kolumbia-tervnek,
ezek által biztosítja az Egyesült Államok
csapatait Közép- és Dél-Amerikában. Már
alkalmazzák a hadsereget a mexikói határ
északi részén. Nyáron, két autóba rejtett
pokolgépes robbantás ürügyül szolgált
arra, hogy a biztonsági erõk beavat-
kozzanak a tartományban, pontosan úgy,
ahogy ezt számtalanszor megtették az
észak-amerikai katonák Afganisztánban. 

A közelmúlt eseményei is jól mintáz-
zák, hogyan is mûködik együtt a mexikói
hatóságok az amerikai katonasággal: az
egységek elfogtak két kábítószerfõnököt,
de nem letartóztatták, hanem azonnal
lelõtték õket. A "célzott gyilkosságok"
Kolumbiában, Hondurasban, Mexikóban
avagy Afganisztánban a Nobel-békedíjas
jelenlegi politikája egy határok nélküli
világban. 

Számtalan jel mutat arra újra és újra,
hogy nemcsak a mexikói biztonsági erõk,
hanem maga a CIA is aktív kábítószer-
kereskedelmet folytat. Az elmúlt években
két CIA repülõgép is lebukott mexikói te-
rületen, amelyet zsúfolásig voltak koka-
innal. Az egyik ezek közül azokhoz a gé-
pekhez tartozott, amelyeket "Kínzó taxi"
néven emlegetnek. Ezekben szállította az
USA a letartóztatási parancs nélkül
foglyokat, ahogy ezt Dicky Marty Európa
Parlamenti képviselõ a nyilvánosság elé
tárta. 

Militarizálódás és ellenállás
Ilyen környezetben az ember méltósága
az elsõ áldozat. Ilyen környezetben súlyos
jogsértéseket lehet elkövetni, sokszor
büntetlenül. Különösen a mexikói had-
sereg élvezi a "Fuero Militar" jogát, vagyis

katonák semmilyen körülmények között
nem vonhatóak felelõsségre polgári bíró-
ságon. Katonai bíróság pedig határozhat
úgy, hogy egyértelmûen harci helyzet
volt, tehát a katona helyesen, a körül-
ményeknek megfelelõen cselekedett. Egy-
re több olyan bûncselekményt, ember-
rablást, kínzást, gyilkosságot követnek el
a hadsereg tagjai, amikor az állami
hatóságokat nem lehet felelõsségre vonni
a bûntettért, a hatóságok még szemre-
hányást sem tesznek a biztonsági erõk-
nek. Sokan az erõszakért a maffiát teszik
felelõssé, mondván, hogy az áldozat
nyilván nem volt hajlandó védelmi pénzt
fizetni. Korrupciós ügyeket sem érdemes
kutatni Mexikóban. Mexikó a legveszé-
lyesebb ország az újságírók számára a
világon. 

Társadalmi és politikai mozgalmakat is
célba vett a katonaság és a rendõrség.
Hernández Navarro, a fent említett cik-
kében írja le Raúl García Lucas és Ríos
Manuel Ponce emblematikus esetét. Ezt a
két õslakos emberi jogi harcost tavaly
rabolta el a rendõrség, majd megkínozták
és megölték õket. Minden szinten, köztük
az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága is elítélte
ezt a bûncselekményt. A tett mégis követ-
kezmények nélkül maradt. Sõt! Be kellet
zárni az emberi jogi központot Tlachinol-
lanban, mivel folyamatos halálos fenyege-
téseket kaptak. Az õslakos közösségeknek
komolyan meg kell védeniük magukat a
katonaság támadásaitól. 

A katonáknak folyamatosan együtt-
mûködnek felfegyverzett "civilekkel".
Ezek a "civilek" nem mások, mint a
kábítószer-maffia gyilkosai. 

Nálunk a háború a nõk megerõsza-
kolását, a bírósági per nélküli kivégzést, a
természet elpusztítását jelenti - mondja
Hernández Navarro. A tényleges háború a
társadalmi és szociális mozgalmak ellen
folyik és a háború elõl senki sem tud
menekülni. 

Még az idõs és nagyon higgadt meg-
figyelõk is felszólaltak, a független szak-
szervezetek, az õshonos autonómia moz-
galmak elleni fellépés ellen. Az a tény -
mondja Hernández Navarro -, hogy az el-
lenállási stratégia erõszakmentes, lehetõ-
vé teheti, hogy az ellenzék egységesen
lépjen fel. 

A megoldás herkulesi feladat lesz, és
komoly szerep hárul a mexikói és a nem-
zetközi szolidaritási mozgalmakra. n

A MEXIKÓI KÁBÍTÓSZER-HÁBORÚ ÉS A BALOLDAL
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A NEMZETKÖZI MARXISTA TENDENCIA 2010-ES
KONGRESSZUSA - EGY NAGY LÉPÉS ELÕRE

A Nemzetközi Marxista Tendencia

(továbbiakban IMT) 2010-es világ-

kongresszusára a toszkániai tenger-

parti városban, Marina di Massában

került sor. Az esemény nagy elõre-

lépést hozott a nemzetközi mozga-

lom számára.

Mintegy 250 fõ vett részt különbözõ
országokból az eseményen, jelen voltak
európai, észak- és latin-amerikai és ázsi-
ai elvtársak. Sajnos az útlevelekkel kap-
csolatos problémáik miatt csak lélekben
lehettek ott a marokkói, a nigériai és az
orosz elvtársak. 

A nemzetközi helyzet

A kongresszus résztvevõi megvitatták a
nemzetközi helyzetet és a kilátásokat,
valamint egyes országokra lebontva a
prioritásokat és a feladatokat. Alan
Woods elvtárs bevezetõjében kiválóan
foglalta össze a nemzetközi események
fõ irányvonalát. 

A mostani válság visszatükrözi az
elmúlt 30 évben felhalmozódott problé-
mákat. Az új korszak, amelybe most
fogunk belépni nem lesz olyan, mint az
eddigiek, a burzsoázia nem engedhet
meg semmilyen reformot. Van pénz a
bankok megmentésére, de nem jut kór-
házakra, iskolákra, nyugdíjakra. Évekig
alacsony életszínvonalra, munkanélkü-
liségre és megszorításokra van kilátás. 

Azonban a burzsoáziának súlyos
problémával kell szembenéznie, még
pedig azzal, hogy a munkásosztály je-

lentõsen megerõsödött az utóbbi 50 év-
ben. A francia, az olasz és más országok
munkásai nem hagyják fogadják el harc
nélkül a civilizációs vívmányok és a kör-
nyezet rombolását. Úgy néz ki a terep
adott az osztályharchoz, világmére-
tekben. 

Alan bevezetõje után egy teljes körû,
õszinte és demokratikus vitára került
sor, ami alatt sok szempont került meg-
fontolásra, ezek többségét a hallgatóság
el is fogadta, másokat azonban elvetett.
Kialakult egy érdekes vita az olasz fa-
sizmus és a bonapartizmus téma-

körében. Az elvtársak többsége helyes-
nek vélte az összehasonlítást, azonban a
megszövegezést nem találták pontos-
nak. 

A végén a nemzetközi helyzetrõl al-
kotott dokumentumot egyhangú szava-
zással fogadták el a jelenlévõk.

Tömegszervezetek

Fred Weston elvtárs vezetésével kiváló
és magas szintû vita zajlott "A munka a
tömegszervezetekben" szekcióban. Fred
rámutatott az IMT-nek állandó harcot

Alan W oods beszél

l A Nemzetközi Marxista Tendencia (IMT), mint
neve is mutatja, egy nemzetközi szervezet,
amelynek fõideológusa és alapítója Ted Grant
volt. Az IMT Marx, Engels, Lenin és Trockij tanait
fogadja el iránymutatásként, gondolataikat ezzel
összhangban fogalmazzák meg. Manapság Alan
Woods és Lal Khan a két legismertebb vezetõjük
és gondolkodójuk.
l Az IMT ragaszkodik az eredeti marxista ta-
nokhoz, elutasítja a revizionizmust. 
l Az IMT ma a világ több mint 30 országában mû-
ködik, tevékenysége Latin-Amerikában a leg-
aktívabb. 2002 végén elindították a Hands off
Venezuela mozgalmat a Bolivári forradalom
támogatására, amely immár szerte a világon

mûködik és több országban a szakszervezetekkel
is sikeresen mûködik együtt, például a brit
szakszervezetek több mint 5 millió aláírást
gyûjtöttek a venezuelai választások elõtt azért,
hogy támogassák a PSUV-t. Az IMT aktivistái részt
vesznek a FRETECO (Gyárak Munkásirányítás alatt
Front) nevû mozgalomban, amely Brazíliában és
Venezuelában mûködik.
l Az IMT fenntart egy weblapot, amit a
marxist.com címen találhatunk meg a világhálón.
Emellett egy online szocialista könyvesboltot is
mûködtetnek wellred.marxist.com néven.
l Az IMT világkongresszusait kétévente rende-
zik, emellett minden nemzeti szekció saját
kongresszust tart.

Mi is az a Marxista Tendencia?
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kell folytatnia az opportunizmus és az
szélsõbaloldal ellen. Spanyolországban az
ottani szekció egy része ugyan kivált
tavaly, azonban más országokban sikerül
rendezni a problémás kérdéseket.

Szervezési beszámoló

Ana Munoz elvtársnõ átfogóan mutatta be
a világszerte zajló szervezési munkát. Az
IMT jelenleg 24 teljes szekcióval rendel-
kezik 5 kontinensen, és kialakulóban
vannak új csoportok Ausztráliában, Hol-
landiában, Indonéziában, Iránban és
Szerbiában. Emellett számtalan más or-
szágokban vannak egyéni tagok és kisebb
csoportok.

India négy államában is mûködnek
helyi csoportok, akik egy újságot is ki-
adnak, illetõleg most készülnek egy saját
weblap indítására. 

Olaszországban a pomegliano-i Fiat
gyár körüli helyzet nagy lökést adott a
mozgalomnak, rengeteg új ember csat-
lakozott az ottani szekcióhoz. A harcból
kivette a részét a Rifondazione Comunista
is, amelynek 40 helyi szervezete támo-
gatja az IMT-t a kongresszuson. Emellett
a párt több alapszervezetében és ifjúsági
csoportjában is többségben van az IMT
hívei.

Új-Zélandon alakult egy új csoport.
Nagy anyagi áldozatot követelt tõlük, de
részt vettek a nemzetközi kongresszuson.
Õk lassan lépésrõl-lépésre építkezve
alakítottak ki egy életképes szervezetet,
immáron egy rendszeresen megjelenõ
lapot adnak ki és jó viszonyt ápolnak az

ottani Munkáspárttal és a szakszerveze-
tekkel.

Marokkó büszkélkedhet az elsõ arab
IMT szekcióval. Sajnos a korábban em-
lített vízum problémák miatt az elvtársak
nem tudtak részt venni a kongresszuson. 

Kiterjedt kontakthálózattal rendelkez-
nek az arab világban, így tervezik bein-
dítani mozgalom  arab nyelvû portálját a.
Õk is adnak ki újságot, amelyet fõleg a
diákság körében terjesztenek. Tevékeny-
ségüket az ország különbözõ pontjain
fejtik ki és egyre aktívabbak a szakszer-
vezetekben is.

Irán

Az Iránban elvégzett munkát érdemes
külön is kiemelni. Az ottani szekció sokkal
jobban fejlõdik mióta kivált néhány
ember, akik csak akadályozták a munkát
és kompromittálták a szervezetet az
irániak szemében. A felszólaló iráni
elvtárs arról tájékoztatta a kongresszust,
hogy új weblapot indítottak mobareza.org
néven. Június 12-én, a az elcsalt válasz-
tás egy éves évfordulóján az ország 4 vá-
rosában több mint ezer szórólapot
osztottak szét. 

Õk is kiadtak egy saját újságot
Mobarezeye Tabagathi (Osztályharc)
néven. Ennek a fogadtatása is pozitív a
lakosság körében. Most egy Trockij könyv
fordításán munkálkodnak.

Pakisztán

Az IMT szekciók közül szerte a világon a
legnehezebb és legveszélyesebb körül-
mények között a pakisztániak kényte-
lenek tevékenykedni. Nap, mint nap hall-
hatjuk a híradásokban a beszámolókat az
országban tomboló erõszakról. Több
embert ölnek meg, mint Irakban és
Afganisztánban együttvéve. Mindezek
tetejében idén pusztított évtizedek óta a
legsúlyosabb árvíz az országban. 
Lal Khan elvtárs beszámolt az áradás o-
kozta rettenetes pusztításról: emberek
ezrei vesztették életüket, és 20 milliónál
többeknek a mindennapi élete vett

Az IMT weblapja: www .marxist.com

Egy venezuelai elvtárs beszél a kongresszushoz
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gyökeres változást, negatív irányban. A

pakisztáni elvtársak mindennapi munká-

jához sajnos már az is hozzátartozik,

hogy felhívják egymást, hogy életben

vannak-e még.

Pénzügyek

A pénzügyi beszámolót Niklas Albin

Svensson elvtárs vezette be, aki

megköszönte azoknak az elvtársaknak

szerte a világon, akik nagy anyagi áldo-

zatok hoztak a mozgalom mûködteté-

séért. 

A mozgalom anyagi helyzetén köny-

nyített az is, hogy sok szekció döntött

úgy, hogy 10%-kal növeli a nemzetközi

munkához való hozzájárulását, illetõleg

több nemzetközi kiadást fizettek a

nemzeti szekciók. Ennek eredményeként

még a spanyol szekció 12 ezer eurós fel-

ajánlása nélkül is sikerült megduplázni a

nemzetközi költségvetést. A világkong-

resszusra több mint 40 ezer eurót sike-

rült összegyûjteni a adományokból.

A kongresszus megmutatta, hogy az

IMT a belsõ viták ellenére is az elmúlt

években tovább erõsödött. Ez tisztán

megmutatkozott a felszólalások kiváló

minõségében.

A hangulat az elõadásokon kívül is

nagyon pozitív volt. Az elvtársak között

esténként jó hangulatú beszélgetések

alakultak ki, amely elõsegíti a mozgalom

nemzetközi erõsödését. A fiatal elvtár-

sak létrehoztak egy bizottságot, amely a

marxizmus és a mûvészetek relációját

kívánja vizsgálni, ehhez az új kezde-

ményezéshez 10 szekcióból 30-an csat-

lakoztak.

Záróbeszédében Alan Woods meg-

jegyezte, szerinte a kongresszus megvá-

laszolta azt a kérdést, hogy halott kez-

deményezés-e az IMT. Nagy derültséget

váltott ki, amikor Mark Twaint idézte: "a

halálomról szóló pletykákat eltúlozták". 

Felhívta a küldöttek figyelmét arra,

hogy idén van a Trockij elleni merénylet

70. évfordulója. Alan hangsúlyozta,

hogy sose felejtsük el, hogy kik vagyunk

és honnan jöttünk. 

A kongresszus végén a delegáltak és

a résztvevõk elénekelték az Inter-

nacionálét. 

A Nemzetközi Marxista Tendencia

2010-es világkongresszusa véget ért, de

a harc csak most kezdõdik.n

A kongresszus zárásaként közösen éneklik az Internacionálét

A munkásosztályra nehezedõ nyomás

l Ez a konjunktúra a munkásság kárára folyik.  A
munkáltatóknak jól jött a globális munkaerõpiac
kiszélesedése, mely India és Kína a világgaz-
daságba való integrációjának a következménye,
és amely negatívan befolyásolta a bérkövete-
léseket.  A bérek mindenütt alacsonyak maradtak
és így a haszon nõtt a bérek kárára.
l Ugyanakkor végsõ fokon a kereslet megsínyli
ezt a forgatókönyvet.  Eddig a fogyasztók még
fönt tudták tartani az életszínvonalukat hitelbõl.
De ez kenyér ma, éhség holnap. Végsõ soron ez
mindenképpen egy globális túltermelési válság-
hoz vezet. A fogyasztói részvények relatív gyen-
gesége újabban a befektetõket visszakergette az
olyan úgynevezett "régimódi" termékekhez, mint
amilyenek a fémek.
l A konjunktúra alapja a kizsákmányolás elmé-
lyítése, a költségvetési szigorúság és a dolgozók
jogainak megnyírbálása volt. Akárhova nézünk,
mindenütt ezt a jelenséget látjuk. A termelõerõk
fejlõdése és az ezzel járó magas profit ráták
ezúttal nem kapcsolódnak az életszínvonal emel-

kedéséhez, reformokhoz, hanem pont fordítva, a
munkásosztályra gyakorolt végnélküli nyomás és
a harmadik világ szisztematikus kirablása az,
amely a jelenlegi fellendülést leginkább jellemzi.
A társadalmi egyenlõtlenség az elmúlt idõkben
már rég nem látott méreteket öltött. Egy legújabb,
az Egyesült Nemzetek által fenntartott kutató-
intézet tanulmánya szerint, a világ leggazdagabb
2%-a több vagyonnal rendelkezik, mint az
összvagyon fele.
l Az ENSZ Világgazdasági Kutatóintézetének
jelentése szerint a világ szegényebb fele a
globális vagyon alig 1%-val rendelkezik.
Ez látványosan bizonyítja azt, amit Marx írt A tõke
soraiban: "A vagyon felhalmozása az egyik vég-
leten, együttjár a nyomor, a munka agóniája, a
rabszolgaság, korlátoltság, brutalitás és erkölcsi
leromlás felhalmozásával a másik végleten."
l A gazdagok egyre gazdagodnak, a szegények
egyre jobban elszegényednek.  
Azok a nagyszerû ígéretek, melyeket a
szegénység eltörlésére vonatkoztak, leleple-
zõdtek. Kiderült róluk, hogy mind csak üres szó-
lam. 

Részletek a Marxista Tendencia programjából
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Minden New York-i lakos meg volt
hívva a megemlékezésre, ami felel-
evenítette a kubai forradalom veze-
tõje, Fidel Castro és az egyesült álla-
mokbeli polgárjogi harcos, Malcolm X
között 1960. szeptember 19-én lét-
rejött történelmi találkozót a harlemi
Theresa Hotelben.

A pontosan 50 évvel késõbb, 2010.
szeptember 19-én, vasárnap tartott ün-
nepségen filmvetítés, korabeli fénykép-
és újságkiállítás is volt, és beszédet mon-
dott, mások mellett, Rosemari Mealy, a
Fidel és Malcolm X: Egy találkozó emlékei
címû 1993-ban megjelent könyv szerzõ-
je, valamint William Sales, a Seton Hall
Egyetem, Afrikai Tanulmányok professzo-
ra.

A rendezvényt, amit az eredeti talál-
kozó helyszíne, az egykori Theresa Hotel
közelében tartottak, megtisztelte Bruno
Rodriguez, a Kubai Köztársaság külügy-
minisztere is, aki a különbözõ ENSZ
rendezvényeken vett
részt az ENSZ Közgyûlés
65. ülésszakán, ami azon
a héten kezdõdött.

Az ünnepségen Rod-
riguez elmondta, hogy az
esemény mély nyomot
hagyott számos generá-
cióban, és köszönetet
mondott a kezdeménye-
zésért, amely során fel-
elevenítették ezt a törté-
nelmi találkozót.

1960 szeptemberében Fidel Castro
New Yorkba utazott, hogy részt vegyen az
ENSZ 15. közgyûlésén, ám az Egyesült
Államokat 1953 és 1961 között irányító
Eisenhower-adminisztráció ellenséges

hozzáállásával találta szemben magát.
Még a kubai delegáció biztonságának ga-
rantálása is problémákat okozott, és ez

oda vezetett, hogy az végül Fidel
Castróval együtt a feketék lakta környék-
re, Harlembe, a Theresa Hotelbe költö-
zött, ami aztán a szeptember 19-i talál-
kozó helyszíne lett.

A kubai miniszter a jelenlegi esemé-
nyekre is reagált, és hangsúlyozta, hogy
Fidel Castro most egy olyan nemzetközi

békefelhívás élén áll,
amely egy lehetséges
Irán elleni katonai ag-
resszió veszélyeire fi-
gyelmeztet.

Rodriguez és a többi
szónok is tisztelettel a-
dózott a nemrégiben el-
hunyt Lucius Walker tisz-
teletes emlékének, aki a
kubai emberek közeli
barátja volt és szimbó-
luma a szolidaritásnak, a

blokád elleni harcnak és az öt kubai
hazafi kiszabadításának. Az õ sajnálatos
haláláról, nemcsak a külügyminiszter, de
a Latin-Amerikai Orvosi Iskola  friss dip-
lomásai is megemlékeztek Kubában.

HARLEM A TÖRTÉNELMI FIDEL CASTRO - MALCOLM X

TALÁLKOZÓ ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE

"A Theresa ma a legismertebb hely, ahova
Fidel Castro ENSZ-beli látogatása során 

ment, és lélektani diadalt aratott az 
Egyesült Államok külügyminisztériuma 

felett, amely be akarta zárni Manhattanbe, 
és soha nem gondolták volna, hogy Castro

Harlembe költözik, és ilyen benyomást 
tesz a négerekre." 
Malcolm X, 1964

Fidel Castro és Malcolm X New Yorkban

MALCOLM ÉS FIDEL HARLEMBEN
AHOGYAN EGY SZEMTANÚ EMLÉKSZIK

1992. december 5-én a People's
Weekly World leközölte Tony Monte-
iro kritikáját a Malcolm X címû film-
rõl. Ez az írás szokatlan, mivel ez iga-
zából néhány "szép" dolgot mond
Malcolm X-rõl. Monteiro felhagy a
sztálinista újság korábban hangozta-
tott nonszensz állításával, miszerint

Malcolm egy "fordított rasszista"
volt.

Így hívta õt a Kommunista Párt. Így hív-
ták a sztálinisták a fekete nacionalistákat,
köztük az Iszlám Nemzetének tagjait is.

Malcolm X azért csatlakozott az Isz-
lám Nemzetéhez, mert ellenezte a rasz-

szizmust és a fehér amerikai imperia-
lizmust. Aztán azért hagyta ott a Nem-
zetet, mert elmozdult a szocialista esz-
mék felé és mert be akart kapcsolódni
azokba a fekete tömegmozgalmakba,
amelyek a polgárjogokért harcoltak. Mal-
colm X északra akarta hozni ezt a
küzdelmet.
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Ha valaki tudni szeretné, hogy mit
gondolt a világ sztálinista mozgalma

Malcolm X-rõl, amikor még élt, és még
hat évvel a meggyilkolása után is, csak
el kell olvasnia a Kommunista Párt egy-
kori vezetõje és a prominens történész,
Herbert Apthecker könyvét, amelynek
címe: Afroamerikai Történelem - A
modern kor.

Ezt Apthecker 1971-ben írta és
benne végigveszi a fõbb modern fekete
vezetõket Martin Luther Kingig és Huey
P. Newtonig. A 324 oldalon sehol egy
szó, sehol egy suttogás nincs Malcolm X-
rõl.   

Fidel Harlembe látogat
Ott voltam akkoriban, és aktív

szerepet játszottam a Igazságos Bánás-
módot Kubának Bizottságban New York-

ban, hogy mélyebb kapcsolatot alakít-
sunk ki a forradalmi Kuba és az amerikai
feketék között.

1960 szeptemberében Fidel Castro
és a kubai delegáció New Yorkba jött,
hogy beszédet mondjon az ENSZ-ben. 

Elõször egy közép-manhattani szál-
lodát választottak szálláshelyül, ami a
szegény országok delegációiról gondos-
kodott.

Ahogy azonban a dolgok világossá
váltak, hogy a kubaiak nem vetik alá
magukat az olyan imperialista követelé-
seknek, amelyek megváltoztatnák a
forradalom menetét, a média rágalmazó
kampányt indított a kubaiak ellen. A
sajtó történetek áradatát jelentette
meg, amelyek 100 dolláros call-girl-ök a
kubaiak a szállodában felállított fõhadi-
szállásán tett látogatásairól szóltak. Még
olyan történeteket is kitaláltak, hogy a

kubaiak csirkét kopasztottak és megfõz-
ték õket a hotelszobáikban.

Végül Castro megálljt parancsolt. Az-
zal fenyegetõzött, hogy inkább a Central
Parkban fog éjszakázni, mint egy ilyen
szállodában. 

Azt mondta, hogy gazdag tapasz-
talata van a Sierra Maestra hegyeiben
való alvásról, és a parkban való alvás
úgyis természetesebb. Természetesen
ezzel a címlapokra került.

Igazságos Bánásmódot Kubának
Tagjai voltunk a Szocialista Munkáspárt-
nak, ami segített létrehozni az Igaz-
ságos Bánásmódot Kubának Bizottságot.
A bizottság egyik vezetõje a barátom,
Berta volt. Õ javasolta az ENSZ-ben

A legismertebb kép róla

"Mindig is szolidárisak voltunk a feketék, a
kisebbségek és az Egyesült Államok
szegényeinek küzdelmével. Mindig 
szolidárisak voltunk velük, és õk is 

szolidárisak voltak velünk. Harcolnunk kell, 
hogy legyõzzük a kampányokat, a

mesterkedéseket és a hazugságokat, 
mindent, ami meg akar osztani minket. Úgy
gondolom, hogy ezekben az idõkben még 
jobban szükségünk van erre a barátságra, 
mint valaha, még jobban szükségünk van a
szolidaritásotokra, mint valaha. És nagyon

nagyra értékeljük, mert tudjuk, hogy milyen
nagyon bátornak kell lenni ahhoz, hogy valaki 

az Egyesült Államokban Kubát támogassa.”
Fidel Castro, 1990

Malcolm X; eredeti nevén Malcolm
Little, muszlim nevén El-Háddzs Malik
el-Shabazz (Omaha, Nebraska, USA,
1925. május 19. - New York, 1965.
február 21.) harcos fekete vezetõ, aki a
faji büszkeség és a fekete nacionaliz-
mus elképzelését képviselte az 1960-
as évek elején. Meggyilkolása után,
élettörténetének (Malcolm X - Alex
Haley: Önéletrajz) széleskörû ter-
jesztése nyomán ikonikus figurává
vált, különösen a fekete fiatalság kö-
rében. 
A michigani Lansingben felnõve a gye-
rek Malcolm végignézi, ahogyan a fe-
hér felsõbbrendûséget hirdetõ Ku-Klux-
Klan felgyújtja a házukat. Két évvel
késõbb, 1931-ben az apja, Earl Little
baptista lelkész tisztázatlan kö-
rülmények között hal meg, elüti egy
villamos. Minden valószínûség szerint
meggyilkolták. Anyja, Louise Little,
akinek fehér apja nyomán feltûnõen
világos bõre volt, Malcolm tõle örökölte
szintén világosabb bõrszínét, a tra-
gédia után nem sokkal idegösz-
szeomlást kap, és 1938-ban elme-
gyógyintézetbe kerül. Malcolm az ezt
követõ éveket nevelõszülõknél tölti. Az
iskolai tanulmányai ekkoriban ered-
ményesek, de hamar kénytelen szem-
besülni a feketékrõl való gondol-
kodással a fehérek Amerikájában.
Elmondja egy tanárának, hogy a célja,
hogy egy napon ügyvéd legyen, amire
a tanár úgy reagál, hogy legyen inkább
ács, mert ügyvédnek lenni nem realista
célkitûzés egy "niggernek", legyen az
mégoly jó képességû is, mint õ. 
Késõbb Bostonba költözik, hogy a
nõvérével éljen. Különbözõ munkákat
vállal, többek között a cipõpucolást, a
mosogatást, a szódakészítést és alkal-
mi munkákat a New Haven Vasútnál.
New Yorkba, azon belül is Harlembe
költözik. 
Bûnözésbõl, lopásokból, betörésekbõl
tartja fent magát. Ezek miatt 1946-ban
nyolc éves börtönbüntetésre ítélik,
amibõl hat évet ül le különbözõ bör-
tönökben. Ez alatt a hat év alatt annyit
olvas, amennyit csak tud, képezi ma-
gát. 
1947-ben néhány családtagja befo-
lyására és az Iszlám Nemzete nevû
szekta vezetõje, Elijah Muhammad le-
veleinek hatására tagja lesz az Iszlám
Nemzetének. 

Malcolm X élete
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résztvevõ kubai delegációnak, hogy a
csinos fehér szállodából, ahol zaklatták
õket, költözzenek egy feketébe, Harlem
szívébe.

Berta elmondta nekik, hogy egy ilyen,
az afroamerikaiak felé tett szolidaritási
gesztust  nagyra értékelne a Fekete Ame-
rika.

Berta kapcsolatba lépett a Theresa
Hotellel, és megállapodást kötött egy
egész emelet lefoglalásáról a kubai de-
legáció számára. A kubaiak egybõl el-
fogadták a szálloda igazgatójának Love B.
Woods-nak a felajánlását. A CIA és a
Külügyminisztérium dühöngött! Castrót
hirtelen elárasztották más szállodák aján-
latai. Fidel azonban mindegyikre nemet
mondott. Õ, és az egész delegációja be-
költözött a Theresába.

A Theresa történelmi jelentõségû szál-
loda volt Harlem szívében. Ez volt az elsõ
alkalom, hogy bármelyik ENSZ delegáció
Harlemben tartózkodott. 
Fidel Castro - Juan Almeidával, a Kubai
Fegyveres Erõk vezetõjével - sétálni akart

Harlem utcáin, narancslevet inni a
Nedicks  nevû hot-dog láncnál, kezet fog-
ni és beszélgetni a harlemi utca egyszerû
emberével.

A sajtó némaságba burkolózott az új
fejleményekkel kapcsolatban. De lehoztak
egy fotót a Szovjetunió limuzinjáról, ami
körülbelül egy háztömb hosszú volt,
amint a Theresához hajtott. Valószínûleg
ekkor láttak elõször szovjet delegációt a
125. utcában!

A fogadtatás
Az Igazságos Bánásmódot Kubának
Bizottság fogadta a kubaiakat a There-
sában.

Azon az éjszakán emberek ezrei sora-
koztak az utcán a Theresa Hotel körül,
remélve, hogy megpillanthatják Fidelt. Mi
a 7. emeleten voltunk, és mindig, ha va-
laki elment az ablak elõtt ezrek éljeneztek
lent.

Nem engedtünk egyetlen rendõrt vagy
riportert sem az emeletre. Õreink voltak
minden liftnél és kijáratnál. Kilenc óra

...én gyakran felelevenítem a találkozásomat
Malcolm X-szel a Theresa Hotelben, mert õ

volt az egyetlen aki segített nekünk és
lehetõvé tette számunkra, hogy ott lakjunk.

Két lehetõségünk volt. Az egyik az ENSZ kertje
- amikor ezt a fõtitkárnak említettem,

elszörnyedt a gondolattól, hogy egy delegáció
ott sátorozzon. De amikor elfogadtuk Malcolm
X ajánlatát - az egyik elvtársunkkal beszélt -

azt mondtam: "Ott a helyünk a Theresa
Hotelben." És odamentünk. Úgyhogy a

személyes emlékek kötnek hozzá." 
Fidel Castro, 1990

Az Iszlám Nemzete nem keverendõ
össze az iszlám hittel. A szekta ideo-
lógiája némileg abszurd volt. Úgy tar-
tották, hogy az amerikai feketék Sha-
bazz elveszett törzsének a leszárma-
zottai, akiket rabszolga-kereskedõk
raboltak el Mekka szent városából.
Meggyõzõdésük volt, hogy emberiség
eredeti színe a fekete, de egy Jakuti
nevû gonosz varázsló, aki fellázadt
Allah ellen, aljas szándékkal megal-
kotta a fehér embert, a "kék szemû
ördögöt", amely hatezer évre el-
nyomta, és szolgaságba taszította a
feketéket. Ám a hatezer év lejárt, a fe-
hér ember uralma a végéhez közeleg,
bukásának elõjátéka az elsõ világhá-
ború volt. Mindezekbõl következik,
hogy az Iszlám Nemzete, és ezáltal
Malcolm a feketék felsõbbrendûsé-
gében hitt és úgy gondolta, hogy a
fehérek velük születetten gonoszak.
Mikor 1952-ben kiszabadul a bör-
tönbõl, Malcolm az Iszlám Nemzetének
chicago-i központjába megy, ahol ta-
lálkozik a szekta vezetõjével, Elijah
Muhammaddal. Megváltoztatja a ve-
zetéknevét "X"-re. Ezt így magya-
rázza: "A muzulmánok X-e eredeti
afrikai nevük helyett áll, melyet soha
nem ismerhetnek. Az én X-em a
"Little" fehér rabszolgatartó helyébe
került, melyet valami kék szemû, Little
nevû ördög erõszakolt rá atyai
õseimre. Az, hogy kézhez kaptam "X"-
em, azt jelentette, hogy attól kezdve
az Iszlám Nemzetében örökkön
Malcolm X-ként fognak ismerni." 
Malcolm X-et téríteni küldik szerte az
országban, és rövidesen a leghaté-
konyabb szónoka és szervezõje lesz az
Iszlám Nemzetének. Számos új me-
csetet alapít és nagyban hozzájárul,
hogy a mozgalom taglétszáma az évek
során többszörösére nõ. Végül kine-
vezik a New York Harlem negyedében
lévõ híres Hetes Számú Mecset
lelkészévé.
Keserû ékesszólással szónokol a fekete
emberek fehérek általi kizsákmányo-
lásáról. Az emelvényen Malcolm bri-
liáns stílust fejleszt ki, aminek kö-
szönhetõen hamarosan sok, elköte-
lezett követõje lesz. Kigúnyolja a
polgárjogi mozgalmakat. Jó példa
ironikus látásmódjára amilyen kriti-
kával szemléli (és a fekete érdekek
elárulásának tekinti) 1963-ban a
200.000 fõ részvételével megtartott
Washingtoni Menetelés a Munkáért és
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körül azt az utasítást kaptam, hogy
várjam a szállodán kívül az étel-
szállító teherautót. Frissítõket és
ételt hoztak. Tilos volt egyetlen új-
ságíróval is beszélnem.

Ahogy kimentem vakuk villantak,
és riporterek kezdtek kérdezgetni
arról, hogy mi folyik az emeleten. Én
meg csak azt mondogattam: "No
comprendo." Másnap ez állt az újsá-
gok címlapján: "Castro fogadásánál
százdolláros call-girl azt mondta,
hogy "no comprende". Megdöbben-
tett, hogy százdolláros call-girlnek
hívtak. Nem érdemeltem meg.

Malcolm X viszonozni akarta a
kubaiak szolidaritási gesztusát. So-

kan tudósítottak róla a médiában,
hogy Malcolm X a Theresa Hotelbe
ment, és találkozott Fidel Castróval,
és ez óriási hatással volt Harlem
fekete közösségére.

Mindenesetre Malcolm X-nek
nincs arra szüksége arra, hogy a
Kommunista Párt tündérmeséket
találjon ki róla. Jobban tennék, ha
elolvasnák Malcolm X beszédeit, az
igazi életének tükrét - és elismernék,
hogy hol tévedtek a fekete naci-
onalizmussal és Malcolm X-szel
kapcsolatban.

Sylvia Weinstein

1993. január

A harlemi Theresa Hotel napjainkban

"...úgy 2 000 fekete New York-i álldogált az
esõben hétfõ éjjel arra várva, hogy Kuba

miniszterelnöke, Fidel Castro megérkezzen
Harlem jó öreg Theresa Hoteljébe… az

esõáztatta tömeg beszélgetéseibõl
kibontakozott az a gondolat, hogy Castro
azért jön ide lakni, mert rájött, amire a

legtöbb néger is rájött, hogy milyen csúnyán
bánnak a kiszolgáltatottabb féllel a

belvárosban. 
Ezért jön Harlem elnyomott gettólakóihoz

Castro, a szakállas forradalmár, aki kihajította
a nemzet gazembereit és aki elküldte a fehér

Amerikát a pokolba."

New York Citizen-Call, 
1960. szeptember

a Szabadságért elnevezésû nagyszabású
felvonulást (ahol Martin Luther King elmondta
híres "Van egy álmom" címû beszédét), nem
érti, hogy a feketéket miért izgatja egy olyan
demonstráció, amit "fehérek vezetnek egy
olyan elnök szobra elõtt, aki többszáz éve
halott, és aki amíg élt sem kedvelt minket."
Elutasítja az integrációt éppúgy, mint a faji
egyenlõséget. Ezek helyett a feketék elkülö-
nülésére, a fekete büszkeségre szólít fel. Mi-
vel az erõszak (önvédelembõl való) használa-
tának védelmezõje, sok polgárjogi vezetõ,
akik a faji igazságtalanság elleni erõszakmen-
tes ellenállást hangsúlyozták, elutasítják a
vezetõ szerepét.
Nagy botrányt kavar az 1963. november 22-i
Kennedy-gyilkosságot kommentáló beszéde.
Úgy fogalmaz, hogy az elnök ellen elkövetett
merénylet a "visszafelé elsülõ puska" tipikus
esete, vagyis, hogy "a fehér emberek gyû-
lölete nem állt meg a védtelen feketék le-
mészárlásával, hanem gáttalanul továbbter-
jedhetett, és leterítette az ország államfõjét".
Emiatt a beszéde miatt összekülönbözik Elijah
Muhammaddal. Kettejük konfliktusának más
forrása is van. Kiderül, hogy Elijah Muham-
mad házasságtörést követett el, és több
titkárnõje is gyermeket vár tõle. Ez Malcolmot
mélységesen felháborítja. Ezenkívül Elijah
egyre inkább riválisának tekinti Malcolmot.
Végül ezek a konfliktusok szakításhoz vezet-
nek, és Malcolm X elhagyja az Iszlám
Nemzetét.
Malcolm X-nek élete utolsó évében, 1964-ben
Mekkába kellett látogatnia ahhoz, hogy
megértse, az iszlám nem "a fekete ember val-
lása", hanem világvallás, és mint ilyen, ter-
mészetétõl idegen, hogy faji korlátokat szab-
jon, és egyik vagy másik rasszra korlátozza
magát. A zarándokút tehát megváltoztatja a
véleményét a fehér emberekrõl, és a fajok
közötti egyenlõség kérdésérõl. Már nem hiszi,
hogy a fehérek eleve gonoszak, és elismeri,
hogy lehetségesnek tartja a földön a fajok
közötti testvériséget. Megalapítja az Afro-
amerikai Egység Szervezete és a Muzulmán
Mecset szervezeteket. Még egyszer visszatér
Afrikába, ahol afrikai vezetõkkel találkozik.
Az ellene elkövetett halálos merénylet nem
elõzmény nélküli. 1965. február 14-én kora
reggel gyújtóbombát robbantanak a házánál.
Február 21-én, Harlemben, az Audubon Bál-
teremben délután  3 óra 10 perckor, közvet-
lenül azután, hogy elkezdi a beszédét több
lövést adnak le rá.  
Merénylõi az Iszlám Nemzetének hívei. Nem
tudták megbocsátani neki, hogy élete utolsó
hónapjaiban szakított velük, és mekkai zarán-
doklatát követõen megengedõleg nyilatkozott
a nem-fekete fajokról is. 
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Nicaragua a vulkánok és a tavak 
országa. Lakosai õshonos és beván-
dorolt indiánok, angol kalózok, be-
hurcolt néger rabszolgák és spanyol
hódítók ivadékai. A 19. században az
angol és a német ültetvényesek is
megjelentek. 

A 20. század elsõ éveiben pedig már az
észak-amerikai tõkések kaparintották
meg a gazdasági kulcspozíciókat. 1909-
ben a kikötõk monopóliuma, a gazdag
aranylelõhelyek, a kávé- és banánültet-
vények jórésze, a fakitermelés, a vasút-
hálózat és a nemzeti bank - és mindezzel
Nicaragua exporttermékeinek és jöve-
delmének döntõ része - USA kézben volt.

A tengerészgyalogság partra száll
Amikor a századelõn a nicaraguai u-

ralkodó körök egyes messzebb látó kép-
viselõi, például Zelaya elnök, az egyre
nyilvánvalóbb jenki-hatalmat korlátozni
kívánták a japán és az európai tõkének a-
dott koncessziókkal, mûködésbe lépett az
Egyesült Államok katonai gépezete. 1909
-1910-ben tengerészgyalogság szállta
meg az országot, az USA érdekei és ál-
lampolgárai védelme ürügyén. 1912-ben
ismét megjelent a tengerészgyalogság, a-
mely ezúttal tartósan berendezkedett.
Nem volt ez nyílt katonai megszállás, de
az államéletet az Egyesült Államok nagy-
követe irányította, a tengerészgyalogság
pedig a választások "tisztaságára" felü-
gyelt. A nicaraguai oligarchia egymással
vetélkedõ és gyakran fegyveres harcot ví-
vó csoportjainak mindegyike az USA tá-
mogatását kereste. Ez a helyzet nemcsak
megkönnyítette az Egyesült Államok dol-
gát, de erõs érvet is adott számára: a ni-
caraguaiak képtelenek biztosítani a belsõ
rendet és a tõke háborítatlan mûködé-
séhez szükséges nyugalmat.

1926-ban a választásokon vesztes
liberális párt puccsal akarta a helyzetet a
maga javára fordítani. A liberális tábor-
nokok által indított polgárháború a "szo-
kásoknak" megfelelõen az USA nagykövet
közvetítésével", egy észak-amerikai hadi-
hajó fedélzetén megtárgyalt egyezséggel
ért véget.

E megegyezés több, a késõbbi esemé-
nyeket illetõen nagy jelentõségû mozza-
natot tartalmazott. A megbeszélések
során tûnt fel Anastacio Somoza, a fiatal
liberális párti "lázadó" tábornok, akire az

USA-diplomaták a
tárgyalásokon tanú-
sított "hajlékonysá-
ga" miatt figyeltek
fel. A megállapodás
értelmében megala-
kult a Nemzeti Gár-
da, észak-amerikai
tisztek vezetésével,
de a nicaraguai el-
nöknek "alárendel-
ten". E testület lét-
rejötte - a hadsereg
feloszlatásával pár-
huzamosan - az ér-
vényben levõ nicara-
guai alkotmánnyal is
ellenkezett. Az 1927-
ben Tipitapában alá-
írt egyezséggel meg-
kezdõdött a szem-
benálló felek lefegy-
verzése. A tárgya-
lások bezárását kö-
vetõ általános egyet-
értés légkörében
megdöbbenést kel-
tett, hogy a liberális
párti haderõk egyik
vezetõje, Sandino
tábornok nyilatko-
zatban ítélte el a
paktumot, s nem volt hajlandó letenni a
fegyvert, amíg jenki csapatok vannak
Nicaraguában. Ki volt ez a "lázadó"
generális?

Sandino tovább harcol
Egy beosztott tisztje a következõképpen
jellemezte Sandinót: "...középmagas,
igen karcsú; szélsõségesen optimista, aki
rendelkezett azzal a képességgel, hogy
meggyõzzön másokat fanatikus elkép-
zeléseinek megvalósíthatóságáról: szél-
sõségesen energikus, aki terveit alsóbb
beosztottjainak rendkívüli részletességgel
fejti ki, de aki tisztjeit gyakran hagyta
kétségek között... igen vallásos ... ke-
véssé érdekli a pénz és ritkán van egy
fillér is a zsebében." Charleton Beals,
észak-amerikai újságíró, aki meglá-
togatta a harcok során, vezetõi egyé-
niségérõl szólva ösztönzõ, szinte hipno-
tikus erejét emelte ki. 

Cesar Falcon perui újságíró száraz,
szigorú férfiként írja le, olyan férfinak, aki
nem tud mosolyogni, bár gyakran nevet:

szemei azonban még ekkor is komolyak
maradnak.

Augusto Cézár Sandino 1895. május
18-án született Niquinohomóban, ebben
a Granada provinciában fekvõ, alig ezer
fõt számláló kisvárosban. Apja, Gregorio
Sandino középbirtokos ültetvényes
(haciendado), anyja a birtokon dolgozó
indián cselédlány volt. A törvénytelen
mesztic fiú kezdetben anyja nevét viselte
- Augusto Calderónnak hívták. Apja
késõbb magához vette, ekkor vette fel
apja nevét. Anyja családneve - Calderón -
"C" betûként kapott helyet a fiatal fiú
nevében (Augusto C. Sandino), aki
késõbb, Caesar és Napóleon életérõl szóló
könyvek hatása alatt, "Cesar"-ként kezd-
te értelmezni ezt a betût.

A mûvelt, széles látókörû apa udvar-
házában a 19. századi liberális szabad-
ságeszmékkel ismerkedett meg, a könyv-
tárban elsõsorban ilyen mûvekhez jut-
hatott. A kereskedelmi iskola elvégzése
után apja birtokán intézõ volt, s emellett
állatkereskedéssel foglalkozott.

SANDINO TÁBORNOK

Sandino tábornok



Nem tisztázott eddig, hogy milyen csa-
ládi-személyes okok miatt kellett hazulról
elmennie. Tény azonban, hogy Sandino
1920-ban eltávozott a szülõi házból, s
1926-ig külföldön dolgozott. Honduras-
ban aranybányában, cukor- és banán-
ültetvényeken, Guatemalában gépész-
ként, az Egyesült Államokban, majd
Mexikóban egy USA olajmonopólium
alkalmazottjaként.

Tampicóban, a mexikói olajvárosban
állapodott meg. Itt a húszas évek elsõ
felében már jelentõs a munkásmozgalom
ereje: anarchisták, szindikalisták, szoci-
alisták, kommunisták egyaránt tevékeny-
kedtek. Sandinóra azonban nem ezek az
eszmék hatottak. Szabadkõmûves pá-
holyba lépett, a jógát tanulmányozta,
majd az adventistákhoz csatlakozott. A
mexikói forradalom utáni politikai küz-
delmek és tampicói élményei alapján
döbben rá: a latin-amerikai népek fõ el-
lensége a jenki imperializmus. A mexikói
nacionalizmus hatott rá igen erõsen, mely
számára az indián örökség, a spanyol
hagyományok és az USA-ellenesség szin-
tézisét jelentette. E gondolatkörök a fiatal
mesztic férfiban ekkor alakították ki azt
az elhivatottság-tudatot, mely a már
említett nicaraguai polgárháború kitö-
résekor hazatérésre ösztönözte.

1926 júniusában érkezett vissza,
poggyászában 44 puskával és revolverrel.
- Azaz, Sandino harcolni ment haza!

A San Albino bányában kapott al-
kalmazást. A munkásokból 29 fõnyi
csapatot szervezett, és a liberális párthoz
csatlakozott, Nem vetette magát alá
azonban a liberális tábornokoknak, mert
nem bízott bennük. 1927 márciusában
200 katonája volt, s amikor egy másik "új
típusú" vezetõvel, a kispolgári szárma-
zású Parajón "tábornokkal" egyesítette
csapatát, a hadoszlop már 2000 fõt
számlált.

Ez a sereg nem vett részt a paktum-
tárgyalásokon. Sandino a tipitapai békére
válaszul táviratban tette közzé hatá-
rozatát: "Úgy döntöttem, hogy tovább
harcolok, mert megértettem, én vagyok
az egyetlen, aki tiltakozni tud a Haza
elárulása ellen!"

A gerillaháború

Sandino gerillaháborújának elsõ korszaka
1928 végéig tartott. A küzdelem célját a
"barbár északi kolosszus" kiûzésében
fogalmazta meg, s a bábelnök helyett a
nicaraguaiak által szabadon választott
köztársasági elnököt követelt. Céljait

sokszor ugyan a bõrszín szerinti kate-
góriákban fogalmazta meg ("szõke besti-
áknak" nevezte az észak-amerikaiakat,
saját "fajának" összefogását sürgeti),
mégis Sandino a faji és társadalmi elõ-
ítéletek, az imperializmus elleni harc
kontinentális jelentõségû személyiségévé
vált. Harca akkor kezdõdött, amikor Bra-
zíliában véget ért a kommunista Luis
Carlos Prestes vezette Gyõzhetetlen Had-
oszlop három éves küzdelme (1924-27).

A háború elsõ szakaszában Sandino a
4000 fõnyi USA-tengerészgyalogság ellen
harcolt. Az Egyesült Államok itt alkal-
mazta új kézifegyvereit, itt próbálta ki új
fegyvernemét, a légierõt, itt alkalmazta
elõször a városok elleni szõnyegbom-
bázás taktikáját, a tengerészgyalogság
légierõvel történõ támogatásának lehetõ-
ségeit, s itt formálódtak a partizánellenes
taktika elemei is.

Sandino e jól felfegyverzett ellenség
ellen, a kezdeti kudarcok után kialakította
a gerillaharc modern formáit, az éjszakai
menetelés, meglepetésszerû támadás, a
több kisebb osztagra szétválás mód-
szerét. Segovia (a Coco folyó déli partján
levõ tartomány) nehezen megközelíthetõ
körzeteiben létrejött a partizánbázis és
központja, Sandino-város, mely Hondu-
rason keresztül jutott fegyverekhez. A
gerillahaderõ egyik részét állandó, vi-
szonylag kis létszámú "mag" alkotta, a-
melyhez sok más országbeli forradalmár
is csatlakozott. A csoport másik részét a
környezõ vidékek parasztjai, városi
lakosai képezték, akik egy-egy ütközet
után visszavedlettek békés polgárokká.

1928-ra e fegyveres mozgalom kon-
szolidálódott. Felszabadított körzetei ön-
állóan tevékenykedtek, osztagai Nicara-
gua Nemzeti Szuverenitását Védõ Hadse-
reggé formálódtak. Sandino programja is
körvonalazódott: az USA-katonaság kivo-
nása, új, latin-amerikai ellenõrzés alatti
választások. Új óceán-közi csatorna épí-
tése az "indohispán" nemzetek részvéte-
lével.

Feltûnõ, hogy bár Sandino a paraszt-
sággal szemben tapintatot követelt
katonáitól, semmilyen szociális elképzelés
nem fogalmazódott meg írásaiban. A
"Haza és Szabadság" volt a gerillahad-
sereg jelszava.

Az észak-amerikai csapatok nem tud-
ták Sandino egységeit felmorzsolni. Nép-
szerûtlen harc volt ez magában az Egye-
sült Államokban is. Megkezdõdött a ten-
gerészgyalogosok átszökése Sandinóhoz,
s észak-amerikai tisztek a nicaraguai
elnök jelenlétében "igaz hazafinak" ne-
vezték Sandinót. Magában az USA sze-
nátusában is nõtt az elégedetlenség ami-
att, hogy a tengerészgyalogság képtelen
eredményt elérni. Az Egyesült Államok
kormánya "banditizmusnak" minõsítette
Sandino harcát, amire Burton K. Wheeler
szenátor így válaszolt: ha a tengerész-
gyalogság feladata a banditizmus elleni
küzdelem, úgy hasznosabb lenne bevetni
ezeket az erõket Chicagóban.

Sok tényezõ szorította az Egyesült
Államokat politikai megoldás keresésére.
1928 novemberében az USA katonai
ellenõrzése alatt választásokat rendez-
tek. A manipulációk ellenére Nicaragua
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népe várakozással tekintett az új kor-

mányzat mûködése elé, annál is inkább,

mert elhangzott a tengerészgyalogság

kivonásának ígérete is.

Mindez megnehezítette a fegyveres

küzdelem feltételeit. Megkezdõdött a

gerillacsapatok lassú bomlása. Sandino

felismerve az új helyzetet, maga is vá-

rakozó álláspontra helyezkedett, Mexikó-

ba megy támogatást szerezni.

A háború következõ szakaszában

(1930-33) már a Somoza vezette (de

amerikai tengerészgyalogosok, légierõ

támogatását élvezõ) Nemzeti Gárdával

álltak szemben a gerillák. Somoza 1930

elsõ felében sikertelen offenzívát indított

Sandino ellen.

A nagy gazdasági világválság (1929-

33) Nicaraguában is nagy munkanélkü-

liséget, drágaságot, fokozódó elégedet-

lenséget, és politikai feszültséget szült.

Sandino csapatai egyre erõteljesebb tá-

mogatást kaptak, különösen a bányá-

szoktól és az észak-amerikai tulajdonban

levõ ültetvények színes bõrû munkásaitól.

Hozzájárult az elégedetlenség növekedé-

séhez az 1931. márciusi földrengés is.

Sandino serege nyolc hadoszlopba

szervezõdve az egész keleti partvidéken

lekötötte az ellenséget. Különösen az

indiánok által lakott térségekben kapott

széles támogatást. Az idegen tõkések

kezében levõ ültetvényeken rekviráltak,

elfogadták a hazai ültetvényesek támo-

gatását, s védték a kisparasztság birto-

kait. 1931 végén Sandino ellenõrzése

alatt jelentõs felszabadított zóna állt.

Ezeken megkezdõdött az új közigazgatás

A Frente Sandinista de la Liberación

Nacional (FSLN), gerillamozgalmat

Nicaragua történetének egyik legis-

mertebb forradalmi alakja, Carlos

Fonseca Amador hozta létre 1961-

ben, röviddel Fidel Castro kubai

forradalma után.

Az elsõ szervezett akció 1963-as

bukása megtörte a kezdeti lendületet,

ráadásul az abban az évben rendezett

választások konszolidálták az ország

életét.

A következõ idõszak viszont a

sandinistáknak kedvezett: új tagok

toborzásába, illetve kiképzésébe

fogtak az anyagi eszközök felhalmo-

zása mellett, miközben egyre gyak-

rabban megpróbáltak kapcsolatba

kerülni az általuk képviselt tömegek-

kel vidéken és a városokban egyaránt.

1964-65 körül a sandinisták a

parasztság felé nyitottak, különösen

az északi országrészben járták a

településeket, gyûléseket szerveztek,

parasztmeneteket szerveztek, de

mivel ezek csak néhány területre kon-

centrálódtak, nem volt valós eredmé-

nye. Az újabb kudarc ismét felvetette

annak szükségességét, hogy egy ál-

landó bázis nélkül nem indulhat meg

komoly ideológiai képzés, ahogy harc

sem.

Az igazi áttörést 1966-ban, a

hegyekben fekvõ Pancasánban érték

el, miután létrehozták az elsõ, ország-

határokon belüli gerillatábort, és

megkezdhették a fegyveresek tobor-

zását.

1971-74-ig egyre több helyen

tudták megszilárdítani pozícióikat, és

ezzel megkezdõdött az átmeneti

állapot az illegális tevékenység és a

háborús helyzet között. 1974. decem-

ber 27-én a Sandinista Nemzeti Fel-

szabadítási Front látványos akciót

hajtott végre. A helyi méltóságok

Managua központjában tartott kará-

csonyi ünnepségén foglyul ejtették a

Somoza-vezetés 14 magas rangú

képviselõjét: a túszok között volt a

nicaraguai külügyminiszter, a fõváros

polgármestere és több diplomata.

A sandinista felkelõk 1979 júli-

usában jutottak hatalomra. A lakos-

ság nagy része támogatta õket,

azonkívül a katolikus egyház bizonyos

körei, és a külföldi kormányok egy

része is. A korábbi reakciós diktátor,

Somoza elmenekült az országból.

1981-ben hivatalba lépett Ronald

Reagen amerikai elnök. Megítélése

szerint a sandinisták Kubához csat-

lakozva támogatják a marxista for-

radalmi mozgalmakat a többi latin-

amerikai államban. Ezért felhatal-

mazta a CIA-t a sandinisták ellen

lázadók - a kontrák - pénzügyi

támogatására, felfegyverzésére és

kiképzésére. Egészen 1990-ig folya-

matosan polgárháború dúlt az or-

szágban a baloldali sandinisták és az

USA által támogatott kontrák között. 

1990-ben többpárti választásokat

tartottak, amelyen vereséget szen-

vedtek a sandinisták az antisandinista

koalíciótól, amely átfogta a teljes

jobboldali politikai palettát. 

A vereség megrázta a san-

dinistákat.

Az exit poll eredmények isme-

retében Daniel Ortega, a sandinisták

vezetõje kijelentette, hogy a vá-

lasztási eredményt valósnak ismeri el,

meghajlik a nép akarata elõtt, és

lemond a választások után.

2006. november 5-én képviselõ-

és elnökválasztást tartottak.

Daniel Ortega ismét Nicaragua

elnöke lett a leadott szavazatok

37.99%-ával. 

Mi is az FSLN? 

Nicaraguai tüntetõk a FSLN zászlajával
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és igazságszolgáltatás kiépítése. A ge-
rillák az ország összes nagyvárosát fe-
nyegették.

A "békekötés"
Az Egyesült Államok kezdeményezésére
ismét a politikai manõverek léptek elõ-
térbe. 1932-ben választásokat tartottak,
és az eddig ellenzéki liberális párti,
mérsékelten haladó Sacasa került az
elnöki tisztségbe. Ez a tény meggyor-
sította az egyfajta politikai megoldás fo-
lyamatát. Az új elnök maga is sürgette az
USA-csapatok kivonását, és politikai
tisztessége Sandino számára is garanciát
jelentett. A tábornok elfogadta a kormány
kezdeményezését és 1933 elején megin-
dultak a béketárgyalások.

Sandino a következõ tárgyalási alapot
kívánta: az USA-csapatokat azonnal von-
ják ki, és változtassák meg az USA-val
kötött, Nicaraguára hátrányos szerzõdé-
seket; 21 latin-amerikai ország rendez-
zen konferenciát egy új, óceán-közi
csatorna létrehozásának megbeszélé-
sére; töröljék a "bandita" szót seregére
vonatkozóan az összes korábbi hivatalos
dokumentumból; ismerjék el, hogy a
sandinisták harca patrióta küzdelem volt;
a korábban felszabadított körzetekbõl
szervezzenek új tartományt, ahol harco-
sai letelepedhetnek, s itt õket alkal-
mazzák a közigazgatásban; engedélyez-

zék, hogy a körzetben 100 fõnyi sandi-
nista egység átmenetileg megtarthassa a
fegyvereit.

A békekötésre ezekkel a feltételek kel
került sor. Sandino magának semmit sem
kért. A paktum aláírása után a tábornok
Új-Segoviában maradt, és volt katonáival
mezõgazdasági szövetkezetek szervezé-
séhez látott, mert úgy vélte, hogy a
megmûveletlen földeken létrehozandó
településekkel meg lehet oldani a
földkérdést.

Ekkor válik világossá, hogy gondolko-
dásában, a társadalomról alkotott néze-
teiben mennyi volt az illúzió: egy
újságírónak adott nyilatkozatában a tõke
pozitív szerepét elismerve, a proletár-
munkás kizsákmányolástól mentes mun-
kájának fontosságáról beszélt, s éppen
ebbõl a szempontból értékelte nagyra a
szövetkezeteket is. Az "egyenlõség" és
"igazság" nála nem kapcsolódott össze a
tulajdonviszonyok megváltoztatásának
sürgetésével. 

Sandino késõn döbbent rá arra, hogy
hadseregének feloszlatása után a politikai
harcban nincsenek eszközei. Ekkor ve-
tette fel az "Autonomista Párt" megala-
kításának gondolatát. A név az USA-tól
való függetlenségre utalt, s kifejezte azt a
felismerést is, hogy az oligarchia két párt-
jának monopóliumát meg kell törni, sze-
repet adva más társadalmi erõknek.

Sandino a Nemzeti Gárda feloszlatását is
sürgette.

Az orgyilkosság
Nicaraguában az egyetlen tényleges ha-
talom Sandino seregének feloszlatása
után Somoza kezében volt, aki a köztár-
sasági elnöktõl függetlenül tevékenyke-
dett, s a Nemzeti Gárda élén hozzá-
kezdett a még fegyverben álló sandi-
nisták felszámolásához. Sandino-párt
szervezési elképzeléseinek nyilvános-
ságra kerülése után Somoza elhatározta
Sandino meggyilkolását, amihez szabad
kezet kapott az USA nicaraguai reziden-
seitõl is. A "Caesar halála" fedõnevû ter-
vet 1934. február 21-én hajtották végre.

A köztársasági elnöknél vacsorázó
Sandinót és kíséretét hazatérõben a
Gárda egységei tartóztatták fel. Sandino
hiába hivatkozott arra, hogy Somozával
ugyanannak a szabadkõmûves páholynak
a tagjai és "testvérek", a gárdisták
Managua repülõterére vitték és géppus-
kával agyonlõtték õt és társait. Eközben
letartóztatták féltestvérét, Sócratest, és a
fõvárosban tartózkodó sandinista veze-
tõket is. Másnap hajnalban pedig megin-
dult a Nemzeti Gárda támadása a még
fegyverben levõ, száz fõnyi sandinista
egység ellen. A sandinista küzdelem elsõ
korszaka véget ért.

Anderle Ádám

Az olyan ember, aki hazája földjébõl egy tenyérnyit sem
követel a sírjára, megérdemli, hogy meghallgassák és
nemcsak azt, hogy meghallgassák, hanem, hogy
higgyenek is neki. Nicaraguai vagyok és büszke arra,
hogy ereimben amerikai indián vér folyik, méghozzá
nem kevés és ez a vér atavizmusként õrzi a hû és õszinte
hazafiság titkát; nemzeti hovatartozásom feljogosít
arra, hogy felelõsséget vállaljak cselekedeteimért
Nicaragua, és következésképpen Közép-Amerika és
hispán nyelvû kontinensünk ügyeiben, anélkül, hogy a
pesszimisták és gyávák eunuch létüknek nagyon is
megfelelõ módon nekem adományoznak. A város
dolgozója vagyok, kézmûves, ahogyan a mi
országunkban mondani szokás, ám vezéreszmém az
internacionalizmus széles horizontját öleli fel, a
szabadság és igazság megszerzésének jogát igényli,
még ha ezen tökéletes állapot eléréséhez saját vagy
idegen vért kell is ontani. Plebejus vagyok, mondják
majd az oligarchák, vagy a mocsár libái. Nem számít:
legfõbb tisztességem, hogy az elnyomottak méhébõl
születtem, akikben fajtánk lelke és idegzete él,
azokéból, akiket kisemmizettekként és a szégyentelen
bérgyilkosok kénye-kedve szerint kényszerítettek élni,
akik a legiszonyatosabb árulás bûnének elkövetéséhez
nyújtottak segédkezet: Nicaragua konzervatívjai õk,
akik halára sebezték a haza szabad szívét és ádázul
üldöztek minket, mintha nem lennénk egyazon nemzet
fiai. (…)
Hadd mondják a nagyok, hogy én túl kicsiny vagyok a
feladathoz, amelybe belefogtam; semmiségemnél

jobban esik latba hazafiúi szívem büszkeségének súlya,
és én a haza és a történelem színe elõtt esküt teszek,
hogy kardom nemzeti önérzetünk védelmezõje, az
elnyomottak megváltója lesz. Elfogadom a harci
kihívást, sõt, én magam is siettetem, s a gyáva hódító és
hazám árulóinak fenyegetõdzésére harci kiáltásommal
válaszolok, mellem és katonáimé falat képeznek,
amelyen elhullanak majd Nicaragua ellenségeinek
légiói. Meghalhat utolsó katonám, Nicaragua
szabadságának minden katonája, de elõbb jóval több,
mint egy zászlóaljatok, szõke hódító, vad hegyeim
porába harap. (…) 
Fiatal hazánk, ez a trópusi barna lány, legyen kérkedõ
amazon fején frigiai sapkával, amelyen a gyönyörû
jelszó, rangjelzésünk jelképe, a "Vörös és Fekete"
ékeskedik, nem pedig a meggyalázott, akit áruló,
kalandor, morfinista jenkik becstelenítettek meg, négy
csúszómászó kérésére érkezõk, férgek kérésére, akik
azt állítják, hogy az én hazámban születtek. 
Testvéri népem! Miután kifejezésre juttattam égõ
vágyamat hazánk védelmére, várlak benneteket
seregembe politikai hovatartozásra való tekintet nélkül,
bármikor, ha jó szándék vezet titeket, mert ne
feledjétek, hogy sokáig mindenkit meg lehet téveszteni,
de nem lehet végleg megtéveszteni mindenkit!

Haza és Szabadság!

San Albino bányavidéke, Nueva Segovia, Nicaragua
1927. július 1.

Sandino politikai kiáltványa
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A REGGAETON
A reggaeton egy, a jamaikai reggae-

bõl és dancehallból kialakult zenei

mûfaj, ami a '70-es években Pana-

mában jött létre, de csak az elmúlt

évtizedben lett világhírû.

Rengeteg zenei mûfaj keveredik
benne, például a bomba, salsa, latin
pop, hip-hop, R&B, elektronikus zene
stb. A reggaeton legfõbb jellemzõje ma,
hogy egy számban egyaránt énekelnek
és rappelnek is spanyolul. 

A reggaeton abban különbözik min-
den más zenétõl, hogy speciális ritmusa
van, a "Dem Bow", amit minden reggae-
ton számban megtalálható. Bár erede-
tileg a mûfaj Panamában alakult ki,
mégis sokan Puerto Ricót kapcsolják
vele össze, mivel itt terjedt el igazán ez
a zenei mûfaj és itt ment át sok vál-
tozáson is.

A reggaetonra járható tánc neve
"Perreo", ami Puerto Ricóban a nemzeti

problémák tárgyát jel-
képezte, mivel maga a
tánc a legszegényebb
rétegektõl ered.

A '70-es években
folyt a Panama csator-
na bõvítése és ennek
köszönhetõen Jamai-
kából rengeteg beván-
dorló érkezett Pana-
mába dolgozni, akik
magukkal vitték a
reggae-t, ami itt keve-
redett a helybéli stílu-
sokkal, illetve lefordí-
tották spanyolra. Így
született meg a spanyol
reggae, mint a reggae-
ton elsõ alapja, magát a zenét fel-
gyorsították, illetve latin elemeket adtak
hozzá, akkoriban még Reggaeespanol-
nak hívták, azaz "spanyol reggae-nek".
A 80-as években tovább terjedt a zene,

és a 70-es években
feltûnt 
El General nevû
zenészt hívják ma a
Reggaeton Apjának,
mivel a 80-as évek-
ben õ adta az alap
zenéhez hozzá azo-
kat a latin elemeket,
amik ma is jellemzik
a mûfajt. (El Gene-
ral egészen 2004-ig
zenélt és minden
bevételét a panamai
gyerekekre fordítot-
ta.)

A reggaeton
eredetileg under-
ground zene, ami
azért nagyon fontos,
mert a korai zené-
szek mind ellenez-
ték a mûfajbeli zene
kereskedelmét, és
csak másolva lehe-
tett nagyon sok a-
nyaghoz hozzáférni.
Ez a 90-es évek
közepére változott
meg teljesen.

Puerto Ricó-
ban is a szegény
rétegektõl szár-
mazott a zene, il-

letve õk is hallgatták azt. Mivel ezek az
emberek a reggaeton által a Puerto Ricó-
ban lévõ társadalmi problémákról, sze-
génységrõl beszéltek, a  kormány  kam-
pányt indított a reggaeton és minden
más hasonló jellegû zene ellen. A rend-
õrség hajtóvadászatot indított 1995 feb-
ruárjában és kivonták a zeneboltokból a
kazettákat. Csak San Juanban hat zene-
boltban razziáztak, ahonnan elvitték az
összes kazettát és a bevételt is. 

Ezeket mind a kormány által hozott
új törvények nevében tették, amik a
'trágárságot" büntették. Az iskolákban
betiltották a bõ ruhák viselését, ami a
reggaeton velejárója. Majd az összes
reggaeton zenészt elkezdték lejáratni a
rádióban, tévében, újságok-ban, azzal a
jelszóval, hogy õk megsértik a közrendet
és korruptak.

A 90-es években végig folytatódott
ez a reggaeton-ellenes kampány,
aminek egyik fõ szószólója Velda
González, a Népi Demokratikus Párt
szenátora volt. Azonban kampánya nem
hatott negatívan a Puerto Rico-i népre,
és ez nagy kényelmetlenséget okozott a
kormánynak, mivel támogatói, a felsõ
tízezer és a középosztály a raggaetont a
társadalomra veszélyesnek tartotta.

Végül a reggaeton olyan szinten ré-
szévé vált a Puerto Rico-i kultúrának,
hogy Velda Gonzálezéknek fel kellett
hagyni a mûfaj elleni kampányukkal, sõt
2003-ban maga González is arra
kényszerült, hogy reggaeton zenével
kampányoljon a választásokon, hogy el-
nyerje a fiatalok szavazatait, amire nagy
szüksége volt.n

Daddy Yankee

http://irodalom.elte.hu/ezredveg/



Október végéig a dél-amerikai Ecuador
népviseletét bemutató kiállítás látható
a Nyíregyháza melletti Sóstógyógy-
fürdõi Múzeumfaluban.

Páll István, az intézmény igazgatója el-
mondta: a skanzen három helyiségét meg-
töltõ tárlat Koncz László "Mamani" gyûjte-
ményébõl származik, aki az ezredforduló
óta négy expedíciót vezetett Dél-Ame-
rikába. A kutatóúton tanulmányozta az
ecuadori, perui és bolíviai magashegyi
népek kultúráját, végigfotózta a tájakat, az
embereket és gyûjtötte az ott jellemzõ tár-
gyakat. Az expedíciók felbecsülhetetlen ér-
tékû gyûjteményébõl Mezõkövesden a vá-
ros segítségével létrehozta az Andok
Népmûvészete Galériát, melyet az általa
alapított Jatari Indián Népmûvészeti
Egyesület gondoz.  

A nyírségi skanzenben a mezõkövesdi
galéria gyûjteményének egy része, vala-
mint fotók láthatók, amelyek Ecuador
indián õslakosainak, valamint a fehérekkel

keveredett mesztic
népességnek, továb-
bá a katolikusok egy-
velegének különleges
kultúráját mutatja
be.  A tárlaton meg-
tekinthetõ például a
férjének ebédet fõzõ,
népviseletbe öltözött
feleség, a díszes ö-
vet, európai ember
által soha nem látott
módon szövõ ember,
a varrógépen dolgozó
ecuadori szabó, a vá-
sáron banános dobo-
zokra kirakott árut
kínáló parasztember, vagy a birkáját pó-
rázon vezetõ falusi asszony figurája, vala-
mennyien az országukra, népcsoportjukra
jellemzõ viseletben.

Páll István hozzátette: a sóstógyógy-
fürdõi múzeumfalu kulturális céljai között
szerepel, hogy más tájegységek, népek,

népcsoportok sajátosságait is bemutassa a
látogatóknak. Így rendeztek már román,
ukrán és észt tárlatot, míg a hazai táj-
egységek közül a jász, a somogyi, a nyu-
gat-dunántúli és a kalocsai népi kultúra
jellegzetességeit láthatták a nézõk a
skanzen idõszakos kiállításain. n
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FERNANDO BOTERO BUDAPESTEN
Elsõ alkalommal nyílik kiállítás
Magyarországon a világhírû kolumbiai
festõ, Fernando Botero mûveibõl; az
53 festményt és 5 bronzszobrot
felvonultató tárlat már láto-gatható a
budapesti Szépmûvészeti Múzeum-
ban.

Dragon Zoltán, a tárlat kurátora el-
mondta, a többnyire az elmúlt húsz évben
keletkezett mûveket nem kronologikus,
hanem tematikus rendben helyezték el. A
kiállítás fõ egységei felvonultatják Botero
parafrázisait, az emberi gyarlósággal, bûn-
nel foglalkozó munkáit, a mindennapi
életet: a bikaviadalt, a cirkuszt ábrázoló
alkotásait, valamint portréit, csoportképeit.

A tárlat rendezõelve a játékosság -
hangsúlyozta a kurátor, hozzátéve: annak
köszönhetõen, hogy a Botero-mûvek a
Szépmûvészeti Régi Képtárában kaptak
helyet, és a termekben "ottfelejtették"
néhány korábbi festõ alkotását is, a kü-
lönbözõ korokból származó mûtárgyak
kapcsolatba léphetnek egymással. 

Botero azonban az egyéni hang fon-
tosságára is figyelmeztetett, hozzáfûzve: a

volumen, a tömeg festõjének tartja magát.
"A 20. század festészetébõl hiányzik a
tömeg, engem azonban éppen ez vonz, a
tájakban, csendéletekben is ezt keresem" -
vallott ars poeticájáról. Mint szob-
rairól a mûvész elmondta, sokáig
kísérletezett alakjainak plasztikus
megformálásával, míg a hetvenes
évek közepén kizárólag a szobrá-
szatra koncentrálva elsajátította a
mes-terséget. Leonardo és Miche-
langelo idején a festõk egyben
szobrászok is voltak - idézte fel elõ-
képeit a Firenzében éveket eltöltõ
Fernando Botero. A kiállítás maga
nem nagy: körülbelül hatvan kép
és öt darab szobor mutatja be ne-
künk Fernando Botero mûvészetét.
A négy teremben különbözõ témák
szerint vannak szétosztva a képek.
Az elsõben nagy helyet foglalnak el
Botero legismertebb festményei, a
nagy elõdök vásznai után készült
szórakoztató parafrázisok. 

Itt látható a vízfejû Mona Lisa,
Velázquez egyik infánsnõjének
együgyû testvére, a gömbölyû

Arnolfini házaspár, Rubens és felesége torz
portréja. "A mûvészek mindig ugyanazokat
a dolgokat mondják el - csak saját
eszközeikkel" - magyarázza Botero. n

Botero Muzsikusok címû képe
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MÉSZÁROS ISTVÁN

KÖNYVE MAGYARUL

Mészáros István, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külsõ tagja, a
Sussex-i Egyetem professor emeritusa
személyesen mutatta be A tõkén túl
címû könyvének negyedik kötetét a
Kossuth Klubban október 11-én.

A mû hat tanulmányt tartalmaz, amelyek az

1970-es évek elejétõl az 1990-es évek ele-

jéig terjedõ idõszakban keletkeztek, vala-

mint a függelékben egy interjút. Valamennyi

írás tanúsítja, hogy Mészáros a történé-

sekkel-változásokkal egyidejûleg, kezdettõl

fogva lényeglátón nézett szembe a tõke ko-

runkat meghatározó strukturális válságával

s ennek részeként az ún. létezõ szocia-

lizmus, vagyis a szovjet típusú posztkapi-

talista társadalmak fölerõsödõ csõdjével, azt

bizonyítva, hogy mindez nem a szocializmus

távlatának kiiktatását jelenti az emberiség

történetébõl, hanem ellenkezõleg: a tõke

mint globális társadalom-ellenõrzõ rendszer

elhúzódó csõdjének.

A mû a L'Harmattan Kiadó és az Eszmélet

gondozásában jelent meg. 

LATIN-AMERIKA HAVILAP
Folyóirat az antikapitalista és antiimperialista ellenállásért

Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Fõszerkesztõ: Kupi László

info@venezuelai-szolidaritas.org
internetcím: www.latin-amerika.hu
Kiadja: a Latin-Amerika Társaság

Megnyitó elõadások 2010. november 4., csütörtökön 14.30–tól
Lugosi Gyõzõ történész, egyetemi docens, Andor László közgazdász, az

Európai Bizottság foglalkoztatási, szociális ügyekért és társadalmi
befogadásért felelõs biztosa, Francis Wurtz, az Egységes Bal–Északi

Zöldek parlamenti csoport volt elnöke
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