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Nagy 
vállalkozásba kezd tünk, régi tervünket valósítjuk meg azzal,

hogy elindítjuk ezt a havilapot. Miután az újság
megjelenésével pont egy idõben egyesül két szolidaritási

Társaság, a Magyar-Kubai és a Magyar-V enezuelai,
elérkezettnek láttuk az idõt, hogy elkészít sük a

Latin-Amerika folyóirat próbaszámát. 
Októbertõl kezdve minden

hónapban, még a most aninál is
bõvebb terjedelemben fogjuk

megjelentetni újságunkat. 
Egyelõre csak interneten

lehet olvasni, de tervezzük a
konkrét újság formájú megje-

lenést is. 
Természetesen elsõsorban

Latin-Amerikával, a kontinens
mozgalmaival kívánunk foglal-

kozni, de nem hanyagolhatjuk a
világ, Európ a és fõként nem Ma-

gyarország eseményeit sem. A politika,
a forradalmi mozgalmak mellett foglal-

kozni fogunk a kontinens tudományos,
kulturális életével, komoly hangsúlyt fektet-

ve a környezetvédelemre is.
Be fogunk számolni filmekrõl, könyvekrõl,

kulturális eseményekrõl, amelyek akár Latin-
Amerikában, akár nálunk láthatóak, olvashatóak.  

Reméljük sok embernek megnyeri a tet szését az
újság! 
Természetesen minden javaslatot, kritikát örömmel

fogadunk, hisszük, hogy csak ezekkel tudjuk
folyamatosan javít ani az újságot. Várjuk mindazok

jelentkezését is, akik segíteni akarnak nekünk ebben a
projektben, akik szívesen írnának, fordít anának a Latin-

Amerika Társaság havilapjába. 
Tehát itt van az újság, mindenkinek szívbõl ajánljuk! Jó olvasást,

jó szórakozást kívánunk! 

A szerkesztõk

KÖSZÖNTÕ

LATIN-AMERIKA HAVILAP
Folyóirat az antikapit alist a és antiimperialist a ellenállásért

Szerkeszti a szerkesztõbizott ság
Fõszerkesztõ: Kupi László

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



A Madres del Barrio avagy a Környék-
beli Anyák egy nõknek szóló program
Venezuelában, amely család tervezési
tanácsadást, szakképzést és kölcsön-
folyósítást foglal magában. Mindezek
segít ségével a legszegényebb közös-
ségekben élõ anyák képesek megt alál-
ni a kiut at a nyomorból. A Nemzetközi
Nõnapot követõen az 55 éves Yovit a
Vera, akinek a program segített abban,
hogy létrehozza a varroda szövetke-
zetét, kifejezte abbéli reményét, hogy
egy napon a venezuelai nõk majd saját
magukért dolgozhatnak.

Egy andokbeli szegény faluban szü-
lettem 1954-ben. Munkát remélve hetve-
nes években költöztem Caracasba. A
város azonban csapdának bizonyult és
végül a barriókban (a városközpontot
övezõ hegyekben lévõ nyomornegyedek)
kötöttem ki. Az élet nagyon nehéz volt
ezen a szegény környéken, ahol egészen
az elmúlt évekig nem lehetett oktatáshoz
vagy munkához jutni. 
És miközben mindenhol érzõdött a kö-
zösségi szellem és a nagylelkûség, min-
den napunk az erõszaktól való féle-
lemben telt. 

A nyomornegyedekben teljes mérték-
ben el voltunk vágva az alattunk lévõ
városban élõ középosztálybeli emberek-
tõl. Õk pedig úgy tettek, mintha mi nem is
léteznénk. A korábbi kormányoknak
könnyebb volt életmentõ segélyeket osz-
tani, a nyomor körforgásában tartani min-
ket, ahelyett, hogy megkeresték volna a
probléma gyökerét. 

A nehézségeinket fokozta a Vene-
zuelában uralkodó "macsó" kultúra. Itt a
nõ feladata hagyományosan, hogy otthon

legyen, nevelje a gyerekeit, kényelmessé
tegye a férje életét, fõzzön és takarítson.

Nem lehetett arról szó, hogy egy nõ
megvalósítsa a saját elképzeléseit. Egy
nõ nem mehetett be, például, a bankba,
hogy kölcsönt kérjen a saját vállal-
kozásának a beindításához. Ez elképzel-
hetetlen volt. Fõleg egy szegény nõnek,
akinek a neve nem jelentett elõnyt. 

Amikor elõször hallottam a Madres
del Barrio programról nem hittem, hogy
segíteni tudnak rajtam. Nehezen volt
hihetõ, hogy van erõm valami jót tenni
magamért és a családomért. De nem
akartam csak úgy elfogadni pénzt az
államtól, és aztán nem csinálni semmi
többet, úgyhogy elkezdtem hinni magam-
ban és megtanultam, hogy emberileg
hogyan fejlõdjek. 

Most keményen, rengeteg energiával
dolgozom. Mindig is szerettem varrni, a
családom összes nõtagjához hasonlóan,
így hát tudtam, hogy ez lehet az esélyem. 

A Madres del Barrio adott nekem egy
kis kamatmentes kölcsönt, és így létre-
hozhattam a Guarayrapana Textil Szövet-
kezetet néhány más környékbeli asz-
szonnyal. Tanultam számvitelt is, és azt
is, hogy hogyan kell vezetni egy szövet-
kezetet. Erre azért volt szükségem, mert
ugyan mindig is tagja voltam a szom-
szédságom egyesületének, aktívan kivet-
tem a részemet a helyi döntéshozásból,

azt tapasztaltam, hogy egy szövet-
kezetben dolgozni azért más feladat. 

Itt a barriókban nincs hely egy mû-
helynek, úgyhogy a szövetkezet a há-
zamban mûködik. Nem zavar, hogy meg
kell osszam az otthonomat, mert
szeretem, hogy olyan emberek vesznek
körül, akik dolgoznak. Az egyik legfon-
tosabb dolog egy szövetkezet esetében,
hogy a tagjai együtt, egy közös célért
munkálkodnak. Néhányunknak erõs jelle-
me van, nem is mindig értünk egyet a te-
endõket illetõen, de tudjuk, hogy együtt,
egy csapatként kell dolgoznunk, hogy si-
kereket érhessünk el. 

Nagy izgalmat éreztem, amikor meg-
vettük a varrógépet és üzembe helyez-
tük. Ágynemûket, terítõket és függö-
nyöket kezdtünk készíteni, és eladtuk
õket a környéken. Elõször lemásoltuk a
boltokban és a magazinokban látott
modelleket, de persze használtuk a saját
kreativitásunkat is. Gyerekruhákat és
iskolai egyenruhákat is varrtunk, amelyek
nagy sikert arattak. 

Nagy akaraterõre van szükség a
szövetkezeti munkához, de nem tudtuk
volna mindezt létrehozni a Madres del
Barrio támogatása nélkül. Úgy érzem,
hogy ez a kormány végre megadta a nõk-
nek azt a státuszt, amit megérdemelnek.

A barriókban a családok többségének
élén asszonyok állnak, akik kevés vagy

A programban részt vevõ asszonyok

VENEZUELA ANYAGIAS LÁNYAI
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semmilyen segítséget sem kapnak a fér-
fiaktól. Éppen ezért különös érzékük van
a pénzügyek kezeléséhez.

Jelenleg varróleckéket adok más bar-
riókban élõ nõknek, hogy õk is megalapít-
hassák a saját szövetkezetüket. Jó érzés
megosztani a tudásomat másokkal, olyan
mintha magokat ültetnék a közösségbe.

A legnagyobb álmom, hogy tanár le-
hessek, és továbbvigyem a szövetkeze-
tet. Ez a vágy megerõsített abban, hogy
visszaüljek az iskolapadba és tovább dol-
gozzak annak érdekében, hogy megsze-

rezzem a tanári képesítést.
Olyan érzésem van, mintha egy ajtót

nyitottak volna ki elõttünk és ezáltal lehe-
tõségünk nyílt arra, hogy sikeressé tegyük
az életünket. 

Most a mi felelõsségünk, hogy meg-
becsüljük magunkat és akkor a lánya-
inknak már sokkal könnyebb lesz.  

Yovit a Vera Cheryl Gallaghernek
nyilatkozott Caracasban. Ez cikk

eredetileg a The Guardian W eekly
"Elsõ Ember" rovatában jelent meg.

4 PRÓBASZÁM

2010. SZEPTEMBER VENEZUELA

A "KÖRNYÉKBELI ANYÁK" MISSZIÓ

A Madres del Barrio (Környékbeli
Anyák) misszió egy olyan úttörõ
program, amelynek célja, hogy segít-
sen a szegény közösségekben élõ
egyedülálló anyáknak szerte V enezu-
elában, hogy megoldják gazdasági és
szociális problémáikat. 

A program idén márciusban ünnepelte
elindításának negyedik évfordulóját. A
misszió fõ célkitûzése, hogy olyan önfenn-
tartó projekteket finanszírozzon, például a
termelés, a szolgáltatások, a turizmus
vagy a mezõgazdaság területén, amelyek
hozzájárulnak a programban résztvevõk
pénzügyi stabilitásának megteremté-
séhez.

Josefa Blanco, a misszió egyik ked-
vezményezettje elmondta, hogy a prog-
ram pénzügyi hozzájárulása lehetõvé tet-
te számára, hogy létrehozzon egy mezõ-
gazdasági szövetkezetet, aminek révén
képes volt megélhetést biztosítani magá-
nak. "Most mezõgazdasági termelõk va-
gyunk; termesztünk céklát, sárgarépát,
brokkolit, õszibarackot és kávét. A progra-
mon keresztül fejlesztettük a vállalkozá-
sunkat, hogy a termékeink elfogadható á-
ron való értékesítésével az a közöss-
égünk javára váljék. Ez hatalmas vív-
mány, köszönet illeti érte Chávez elnököt
és Maria León,
Nõügyi minisz-
tert.

A program
célcsoportja a-
zokból a sze-
génységtõl súj-
tott régiókban
élõ alacsony jö-
vedelmû nõkbõl
áll, akiknek

rendszerint semmilyen forrásuk sincsen a
családjuk támogatására. Kezdetnek a
kormány 2006-ban fölkutatott 100 000 nõt
- egyedülálló anyákat -, akik nagyon sú-
lyos körülmények között élnek, hogy a
részvételükkel egy tesztprogramot in-
dítson el. Az asszonyok a havi minimálbér
75%-ának megfelelõ ösztöndíjat kaptak,
és beiskolázták õket írásolvasás tan-
folyamokra. Ezt követõen felajánlottak
számukra képességfejlesztõ és technikai
képzéseket, hogy bátorítsák õket és elõ-
segítsék munkaerõpiacra való belépé-
süket.

A program sikerességét venezuelai
nõk százezrei bizonyítják, akik ma képe-
sek létrehozni a saját szövetkezetüket
vagy kisvállalkozásukat. Ez pedig nem
csupán az õ személyes helyzetüket javít-
ja, de segítséget nyújt a közösségeiknek
és más hasonló körülmények között élõ
embereknek is.

A Madres del Barrio egyike azoknak a
szociális programoknak, amelyeket a
Chávez-kormány indított el az elmúlt tíz
év során azzal a céllal, hogy csökkentse a
szegénységet és megteremtse a szociális
és gazdasági igazságosságot. 

Correo del Orinoco

Annyi bizonyos: a következõ brazil
elnököt nem Luiz Inácio Lula de
Silvának fogják hívni. De ez csak azért
biztos, mivel az ország alkotmánya
tiltja az újraválasztást. 

Ami viszont biztos, hogy Lula még most
is, a második ciklusa végén is hatalmas
népszerûségnek örvend a brazilok
körében. Ez is biztosítja azt, hogy Lula
nyolcéves kormányzását követõ októberi
választások után is a "Lula-rendszer"
tovább mûködjön. 

A brazilok többsége valóban sokkal
jobban él, mint nyolc éve, mikor Lula meg-
kezdte hivatali idejét. Errõl viszont beszél-
jenek a konkrét számok: 2003 és 2008
között tíz és félmillió új munkahely létesült,
a munkanélküliségi ráta 12,3 százalékról
kevesebb mint 8 százalékra csökkent, 24
millió brazil kikerült a szegénynegyedbõl,
hatékonyan visszaszorították a mélysze-
génységben élõk számát, bevezették a
minimális nyugdíjat. 

De mi is az alapja ennek a sikernek? Az
ellenzék szerint az, hogy Lula gazdasági
stabilitást örökölt elõdjétõl, Fernando
Henrique Cardosótól, alapvetõen igaz. Az
is igaz, hogy a Lula-kormány, fõleg a kor-
mányzásának elsõ idõszakában hangsú-
lyozta, hogy fontosnak tartja a makrogaz-
dasági egyensúlyt és támogatta a közpon-
ti bank megszorító monetáris gazdaság-
politikát. Komolyan odafigyelt az infláció
alakulására és fenntartotta a magas ka-
matlábakat is. 

Milyen elemek jellemezték Lula gazda-
sági rendszerét? Elsõsorban a kormány
véget vetett a privatizációs hullámnak. A
nagyrészt állami kézben lévõ Petrobras
olajtársaság és az állami tulajdonú ban-
kok, mint a Banco do Brasil és a Caixa
Economica fontos piaci szereplõkké
váltak, a kormánynak köszönhetõen. 
Az állam aktív szerepet vállalt a beru-
házási programokban. A brazil fejlesztési
bank, a BNDES tõkeerõs bankká vált, és
ma a világ legnagyobb fejlesztési bankja a
kontinensen. Ezzel a kormány 

LULA MEGY, 
A RENDSZER

MARAD
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fontos célja volt, hogy könnyebbé tegye a
kis- és középvállalkozók hitelhez jutását.

Az infrastruktúra hatalmas mértékben
fejlõdött, különleges programokkal oldot-
ták meg a villamosítást, ami nagy szim-
pátiára talált a lakosság körében. Azt
sem szabad alábecsülni, hogy milyen ha-
tást gyakorolt a minimálbér rendszeres
növekedése, természetesen a társada-
lom széles rétegeinek támogatását vál-
totta ki. 

Az is biztos, hogy a brazil gazdasági
rendszer túlélte komolyabb megrázkód-
tatás nélkül a gazdasági válságot, sõt,
idén várhatóan öt százalék lesz a gaz-
dasági fejlõdés. 

Viszont hamis lenne csak gazdasági
eredményekkel megmagyarázni Lula
népszerûségének titkát. A kormány mû-
ködõképességének elengedhetetlen fel-
tétele volt, hogy a kormány képes volt
stratégiai szövetséget kötni a hagyomá-
nyos politikai és gazdasági elittel. 

Lula mindig is a rendszer alappilléré-
nek tartotta a mezõgazdaságot és ennek
fejlõdésérõl is szép számokat lehet látni.

A kormány megbízható szövetsége-
sei és partnerei voltak a szakszerveze-
tek, milliárdok kerültek be a társadalmi
megelõzési programokba, ezért az ér-
dekképviseletek részérõl alig volt tilta-
kozó megmozdulás az elmúlt években. 

A polgári ellenzék, élén a jobboldali
Szocialista Párttal, és mostani elnökje-

löltjével, José Serrával nagyon nehezen
tudja támadni a kormány eddigi politiká-
ját, de még nehezebben képes alternatí-
vát felvázolni. Azt ígérik, hogy még na-
gyobb szakértelemmel fogják a kérdése-
ket kezelni, de ez még kevés a sikerhez. 

A választáson az igazi kérdés, hogy új
irányt vesz-e Brazília, vagy halad az
eddigi úton. Lula utódjának, Dilma
Rousseffnek, a kormánypárt, a Brazil
Munkáspárt (PT) jelöltjének két kihívója

van. Az egyik egy jobboldali
technokrata, a másik egy radi-
kális zöld jelölt. Az érdekesség
az, hogy szavakban mindhárman
Lula politikáját akarják folytatni,
persze eltérõ hangsúlyokkal.  

A 62 éves politikus asszony,
Dilma Rousseff a közvélemény-
kutatások jelenlegi állása szerint
a legesélyesebb. A katonai dik-
tatúra évtizedei alatt a középis-
kolában kezdett politizálni, majd
kommunista ellenálló lett, elfoga-
tása után két évet ült börtönben,
ahol kegyetlen kínzásoknak ve-
tették alá. Politikai pályafutása
során már energiaügyi államtit-
kárként is vett részt Lula kor-
mányában, majd késõbb minisz-
terként bizonyított. Eredménye-
sen javította az ország áramellá-
tottságát, megszûntek a koráb-
ban rendszeres, hatalmas terü-
leteket sújtó áramszünetek.
Rousseff kampánya nem volt iz-
galmas, mivel Lula eddigi poli-

tikája éppen elegendõ hatást gyakorol a
lakosságra, hiszen a népesség többsége
a saját bõrén is érezhette hazájának
gyarapodását.

A jobboldali Brazil Szocialista Párt
jelöltjének, José Serránák nagy nehéz-
séget okoz, hogy meggyõzze a válasz-
tókat, hogy sikeresebben tudja tovább-
vinni Lula politikáját, mint Lula utódja
Rousseff. Támadni nem merik Lulát és a
politikáját, mivel tudják, hogy ezzel csak
szavazatokat veszítenének. Esélye iga-
zából nincsen az elnök poszt elnyeré-
sére, a kérdés az csak az, hogy sikerül-e
megakadályoznia azt, hogy Rouseff már
a választások elsõ fordulójában meg-
szerezze a szavazatok több mint felét,
vagy szükség lesz második fordulóra. 

A harmadik kihívó, Marina Silva, a
Zöld párt aspiránsa. Õ is Lula környeze-
tében kezdte a politizálást, 2008-ig kör-
nyezetvédelmi miniszter volt a Lula-
kormányban. 

Fokozatosan távolodott el Lulától,
mivel nem egyeztek elképzeléseik a
gazdasági növekedést elõtérbe helyezõ
kormánnyal. 2008 májusában lemondott
környezetvédelmi miniszteri posztjáról és
kilépett a Munkáspártból is és egy évre rá
lépett be a Zöld Pártba. 

A felmérések szerint népszerûsége 8-
10% körül mozog, ami a második
fordulóba jutáshoz sem lesz elegendõ,
ellenben ha Rousseff nem nyeri meg az
elnökválasztást már október harmadikán,
Silva szavazói jelenthetik a mérleg
nyelvét a második fordulóban. n

Dilma Rousseff, a jelölt és Lula, a leköszönõ elnök

BRAZÍLIA
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Francisco Chávez Abarcát akkor
fogták el, amikor hamis útlevéllel akart
belépni V enezuelába. Az El Salvador-i
férfi Luis Posada Carriles kubai terror-
ist a jobb kezeként ismert. Posada
Carriles bombatámadásokért és más,
az elmúlt negyven évben Kuba és
szövet ségesei ellen elkövetett terror-
cselekményekért felelõs.

Hugo Chávez venezuelai elnök jelen-
tette be a salvadori terrorista, Francisco
Chávez Abarca elfogását, miután július 1-
én, csütörtökön, hamis útlevéllel próbált
belépni Venezuela nemzetközi repülõ-
terére.

A salvadori bûnözõ, becenevén "El
Panzon", nemcsak robbantásokat hajtott
végre, amelyek során 1997-ben egy
olasz turista, Fabio di Celmo, életét vesz-
tette, de zsoldosokat is toborzott, képzett
ki és küldött Havannába. Õ maga is há-
romszor járt a szigeten, hogy támadá-
sokat vezessen kubai létesítmények
ellen.

Chávez elnök elmondta azt is, hogy
"El Panzon" július 1-i letartóztatása egy
hírszerzõ mûvelet keretében történt.
Abarcát Maiquetiában, a repülõtéren tar-
tóztatták le, miután egy kereskedelmi lé-
gitársaság gépével megérkezett Costa
Ricából és azonnal átszállították a Bo-
livári Hírszerzõ Szolgálat (Sebin) köz-
pontjába.

"Mit akart Chávez Abarca Venezu-
elában csinálni? Ki várt rá?" - tette fel a
kérdést a venezuelai elnök, mielõtt beje-
lentette, hogy a terroristát ki fogják adni
Kubának.

"Ez az úriember azért jött ide, hogy
megöljön engem, a szívem ezt súgja" -
mondta Chávez, utalva a salvadori a dél-
amerikai országbeli küldetésére.

"Posada Carriles most biztosan na-
gyon mérges, mert elfogtuk az egyik leg-
fõbb szövetségesét" - fogalmazott a ve-
nezuelai vezetõ. Venezuelának egy telje-
sítetlen kiadatási kérelme van Luis Posa-
da Carriles-re vonatkozólag, aki az Egye-
sült Államok kormányának védelmét él-
vezi azóta, mióta 2005 májusában ille-
gálisan lépett be Texas államba. Posada
Carriles, aki honosított venezuelai állam-
polgár, a venezuelai igazságügyi rend-
szer szökevénye, mivel 1985-ben meg-
szökött a dél-amerikai ország egyik bör-

tönébõl. Oda pedig azért került, mert le-
tartóztatták egy kubai utasszállító repü-
lõgép felrobbantásában játszott szerepe
miatt. Az 1976-ban elkövetett merénylet
során a fedélzeten utazó mind a 73 utas
meghalt.

A salvadori bûnözõ, akit Luis Posada
Carriles 1997-ben bérelt fel, egy bûn-
szervezet vezetõjeként volt ismert El
Salvadorban, aki törvénytelen tevékeny-
sége (többek között autólopás, kábító-
szer-kereskedelem, pénzmosás) miatt
került az újságok címlapjára.

Míg Posada, a kontinens legmeg-
rögzöttebb terroristája az Egyesült Álla-
mokban van, az Obama-adminisztráció
védelme alatt áll - egy olyan tárgyalásra
vár, amit láthatólag soha nem fognak
megtartani -, és a miami maffia hõse; ad-
dig Chávez Abarca két évet ült bör-
tönben El Salvadorban. Nem terroriz-
musért, hanem egy közép-amerikai autó-
tolvajbanda-hálózat vezetése miatt.

Bûnszervezet
A korai kilencvenes években, Guatema-
lában Francisco "El Panzon" Chávez
Abarca kábítószer- és fegyverkereskede-
lemben valamint pénzhamisításban vett
részt. Ezen törvénytelen cselekmények
során, amiket Posada Carriles ellen-
õrzött, Abarca végül a kubai bizalmasává
vált.

"El Panzon" a kilencvenes évek ele-
jén apja, a fegyverkereskedõ Antonio
Chávez Díaz révén került kapcsolatba
Posada Carriles-szel. 

Chávez Díaz az 1980-as éves alatt a
lázadókkal folytatott összecsapások so-
rán a salvadori hadsereg által zsákmá-
nyolt fegyverekkel üzletelt, miközben
Posada, az ügyfele, drog-ügyleteket bo-
nyolított és fegyvereket szállított az USA
által támogatott és pénzelt nicaraguai
kontráknak.

Terrorizmus
Az 1997-es havannai terrorcselekmény
ötlete az Egyesült Államok által finan-
szírozott Kubai-Amerikai Nemzeti Alapít-
vány (CANF) irodáiban fogant meg. Ezt a
szervezetet 1981 szeptemberében, a
Reagan-Bush adminisztráció vezetése
alatt alapították, és Jorge Mas Canosa
CIA-ügynök vezeti. 

Chávez Abarca köztudottan kapcso-
latban állt Carriles-szel: egy salvadori
zsoldos, Ernesto Cruz León, aki mikor le-
tartóztatták a kubai turisztikai létesítmé-
nyek elleni támadások után, amelyek ko-
moly anyagi kárt és egy olasz turista, Fa-
bio de Celmo halálát okozták Havanná-
ban, bevallotta, hogy Carriles irányítása
alatt dolgozott, és azt is elismerte, hogy
Chávez Abarca képezte ki robbanóanya-
gok elhelyezésére a szigetországban.

A terrorist a képe, ami elfogásakor készült róla

VENEZUELA ELFOGTA AZ EGYIK LEGKERESETTEBB

LATIN-AMERIKAI TERRORISTÁT
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A salvadori terrorista 1997 áprilisában
és májusában háromszor járt Kubában.
Mindhárom út nagyon rövid volt; ezek
során helyezte el az elsõ robbanószert,
amely elindította az 1997-es terrorkam-
pányt. Chávez Abarca egy 600 gramm C-
4-esbõl készített bombát rakott a Melia
Cohiba Hotel mosdójába, ami 1997. április
12-én fel is robbant, komoly anyagi kárt és
nagy rémületet okozva a spanyol tulajdo-
nú szálloda vendégei között.

Ezután, 1997. május 24-én, miközben
Chávez Abarca Mexikóban tartózkodott,
bomba robbant egy kubai utazási iroda, a
Cubacan irodájának bejárata elõtt.

Chávez Abarca más terroristák tobor-
zásában is együttmûködött Posada Carri-
les-szel Közép-Amerikában, olyanokéban,
mint a guatemalai Maria Elena Gonzalez,
Nader Kamal Musalam Barakat, más
néven Miguel Abraham Herrera Morales
és Jazid Ivan Fernandez Mendoza.
Mindannyiukat 1998 márciusában tartóz-
tatták le Havannában, amikor robbanó-
szereket próbáltak Kubába vinni.

A tárgyalásán Nader Kamal elmondta,
hogy Chávez Abarca adta neki a rob-
banóanyagokat és a detonátorokat, és
mutatta meg neki, hogy hogyan kell bom-
bát csinálni. Chávez Abarca szervezte be
Otto René Rodriguez Llerenát is, aki
1997. augusztus 3-án utazott Havannába

1519 kilogramm C-4-es robba-
nóanyag társaságában, és
bombát helyezett el a Melia
Cohiba Hotel elõcsarnokában.
1998. június 10-én tartóztatták
le, mikor Guatemalából Ha-
vannába érkezett.

Venezuela
A venezuelai hírszerzõ ügy-
nökség, a Sebin a napokig
tartó kihallgatása után Fran-
cisco Chávez Abarcát kiadták
Kubának. A salvadori felfedte
két venezuelaival tervezett ta-
lálkozójának részleteit, akik
utasításokkal látták volna el
arra vonatkozólag, hogy hol
helyezzen el bombákat a vene-
zuelai fõvárosban. A cél az
volt, hogy félelemmel teli lég-
kört és pánikhangulatot idéz-
zenek elõ a szeptemberi par-
lamenti választások kampá-
nya alatt.

Kiadatása elõtt Chávez
Abarca azt is bevallotta, hogy venezuelai
partnerei "sok pénzt" fizettek neki, amiért
õ segített volna nekik "politikai pártok
elleni támadásokat" tervezni, hogy ezzel
konfliktusokat és megosztottságot okoz-
zanak és megzavarják a választási proce-

dúrát. Országszerte  "utcákon égõ au-
tógumikról" és különbözõ létesítmények
elleni "robbantásokról" beszélt, valamint
"terrorhullámról", azért, hogy ez rossz hír-
be hozza a közelgõ választásokat és a ve-
nezuelai kormányt, aki "képtelen megvé-
deni az ország területét".

A közép-amerikai terrorista azt is hoz-
zátette, hogy fõnöke, Luis Posada Carriles
parancsait követte, aki jelenleg is szaba-
don él Miamiban, annak ellenére, hogy
eljárások folynak ellene, és Venezuela a
kiadatását kérte az Egyesült Államoktól.
Chávez Abarca egy "Daniel" fedõnevû
személyen keresztül kommunikált Posada
Carriles-szel; õ közvetítette azt az üze-
netet is, miszerint Venezuelába kell men-
nie, ahol találkozni fog "két két vene-
zuelaival, egy a repülõtér közelében lévõ
étteremben Catia la Mar-ban". 

Egy héttel korábban kapta meg a ve-
nezuelai kormány az USA Igazságügyi
Minisztériumának elsõ válaszát a Posada-
ügyben. Ebben azt kérik, hogy Venezuela
szolgáltasson további bizonyítékokat Po-
sada "terrorista tevékenységérõl". 

Titkosítás alól feloldott FBI doku-
mentumok a kubai születésû Posadát
"terroristaként" említik, de felfedik korábbi
munkáját is, amit a CIA-nak végzett. Ez
pedig magyarázat lehet az államokbeli
védett státuszára.

Jean-Guy Allard és Eva Golinger
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Kubai plakát kommentár nélkül

Gúnyrajz Posada Carriles-rõl



KOLUMBIAI POLGÁRHÁBORÚ : EGY KATONAÁLLAM LÉTREHOZÁSA

A mainstream média torz képet fest az
Egyesült Államok támogatását élvezõ
kolumbiai elnök, Álvaro Uribe álszent
kísérletérõl, amivel nyomást akar
gyakorolni a venezuelai elnökre, Hugo
Chávezre az országa területén lévõ
állítólagos F ARC (Kolumbiai Forra-
dalmi Fegyveres Erõk) bázisok miatt.
Ez a torzítás igazságt alan a kolumbiai
és venezuelai néppel szemben.

A kolumbiai kormányok mindegyike
élvezte az USA - erkölcsi, katonai és
pénzügyi - támogatását azért a politikáért
és stratégiáért, amely biztosította az
országban zajló polgárháború folytatását
és az illegális fegyveres csoportok létét.

Alfonso Cano FARC-vezetõ nemrégi-
ben bejelentette országa következõ el-
nökének, Juan Manuel Santosnak, hogy
szervezete az évtizedek óta tartó konf-
liktus tárgyalásos politikai megoldását
fogja keresni. 

A több mint 60 év során többször lett
volna mód a konfliktus politikai megoldá-
sára, de a kolumbiai uralkodó elit és az
Egyesült Államok kormánya a szociális
igazságosság helyett a polgárháborút
preferálta.

1948-1964: A dikt atúra és a F ARC
A jelenlegi konfliktus éppen 62 évvel ez-
elõtt kezdõdött az akkor volt két fõ párt, a
liberálisok és a konzervatívok közötti
hosszantartó, keserû rivalizálás eredmé-
nyeképpen.

1948. április 9-én, az 1950. évi elnök-
választás liberális jelöltjét, Jorge Eliecer
Gaitant meggyilkolták Bogotában. Õ volt
a választás esélyese, és népszerû volt a
szegények és munkásosztály tagjai kö-
rében. A merénylet hatására a bogotai
emberek fellázadtak. A konzervatívokat
vádolták a gyilkossággal és a két párt
közötti feszültségek robbanásig feszül-
tek. A 2008-ban elhunyt korábbi FARC
vezetõ Manuel Marulanda egyike volt
azoknak a vidéki munkásoknak, akik a
liberális párthoz kötõdõ fegyveres cso-
portokat hoztak létre, hogy megvédjék
magukat attól, hogy a konzervatív párt
milíciái erõszakosan kiszorítsák õket a
hatalomból. Õk voltak a mai baloldali
gerillák és a jobboldali félkatonai
csoportok elõfutárai.
1958-ban a két párt vezetése megálla-
podást kötött "Nemzeti Front" néven,
amit az Egyesült Államok akkori kor-
mánya is támogatott. Ez a lépés véget
vetett liberálisok és a konzervatívok
közötti harcnak. A pártok megegyeztek,
hogy váltani fogják egymást az ország
vezetésének élén.

Korrupt és elnyomó politikai diktatúra
vette kezdetét, ami egészen az 1980-as
évekig tartott. Mindkét pártnak hasonló
politikája volt - az ország erõforrásai, a
föld, az olaj, az ásványok és a kávé
továbbra is az elit és a multinacionális
vállalatok kezében maradt.

Nem létezett helyi demokrácia, és az
összes politikai pártot eltiltottak a vá-

lasztási részvételtõl. A kolumbiaiak több-
sége kénytelen volt nyomorban és
mindenféle politikai befolyás nélkül élni.

Ezek a körülmények vezettek oda,
hogy Marulanda és munkás- paraszt
társai 1966-ban megalakították a FARC-
ot, azért, hogy harcoljanak az oligarchia
és az imperializmus ellen, és küzdjenek a
demokrácia és szociális igazságosság
megvalósulásáért.

A FARC és progresszív követelései
népszerûek lettek a vidéki körzetekben,
és az 1980-as évekre beszivárogtak a
városi központokba is. A politikai elit
egyes csoportjai úgy érezték, hogy
egyezséget kell kötniük a baloldali
szervezettel.

Az 1980-as évek: a Hazafias Unió
kiirtása
1982-ben, Kolumbia új elnöke, Belisario
Betancur világossá tette, hogy politikai
megoldást keres a növekvõ felkelésre. A
FARC és a kisebb gerillaszervezet, az
ELN (Nemzeti Felszabadító Hadsereg)
belement a kormánnyal folytatott béke-
tárgyalásokba. 1984 végére meg is szü-
letett a tûzszüneti megállapodás.

A béketárgyalásoknak köszönhetõen
választási reformok is megvalósulhattak.
Létrejött egy új politikai párt, a Hazafias
Unió (UP). Az UP a baloldal átfogó pártja
volt, tagjainak zöme közösségekbõl,
szociális mozgalmakból és munkás
szakszervezetekbõl jött. A párt a FARC
katonáinak is eszköz volt arra, hogy
letegyék a fegyvereiket és a kilépjenek a
politikai színtérre.Alfonso Cano, a F ARC vezetõje
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Azonban a kolumbiai hadsereg veze-
tése és az uralkodó elitbõl sokan ellenez-
ték a békefolyamatot. A hadsereg és a
jobboldali félkatonai csoportok közremû-
ködésével véres megtorlást terveztek
mindazok ellen, akik csatlakoztak a
Hazafias Unióhoz.

A '80-as évek végére a Hazafias Unió
4 000 tagját és szakszervezetisek ezreit
gyilkolták meg, lelki sérülést okozva ezzel
a sok ezer áldozat családtagjainak is.

A kolumbiai elit nagy része nyilván-
valóvá tette, hogy ellene vannak annak,
hogy bármilyen demokratikus politikai
teret adjanak baloldali pártoknak vagy
eszméknek.

1987-ben a FARC kivonta a tagjait a
Hazafias Unióból és kivonult a békemeg-
egyezésbõl.

1990-es évek: a F ARC és a katonai
terjeszkedés

1998-ban, Andres Pastranát választot-
ták elnöknek, és ez reményt hozott konf-
liktus befejezésére, miután a béketárgya-
lásokat kezdett a FARC-cal. Azonban õ is
aláírta az Egyesült Államok kormányának
hadisegély-csomagját, a katasztrofális
Kolumbia Tervet.

A FARC és a félkatonai csoportok a
kokainiparba való bekapcsolódásuknak
köszönhetõen megerõsödtek. A FARC a
szokványos taktikát kezdte használni, a
hadsereggel frontálisan ütközött meg.
1998-ban, csupán egy héttel azelõtt, hogy
Pastrana béketárgyalásai megkezdõdtek,
háromnapos ostromot intéztek Mitu váro-
sa ellen, amely során 61 rendõr, 24 katona
és 10 civil halt meg. Ezenkívül 61 egyen-
ruhást raboltak el.

A félkatonai erõszak még rosszabb
volt. Az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága
szerint, a civilek ellen elkövetett para-
militáris katonai erõszak következtében
Kolumbia a második a világon az emberek
erõvel való eltávolításában.

Katonaállam
1994-ben a kormány polgárvédelmi cso-
portokat hozott létre, legalizálva ezzel a
félkatonai szervezeteket és beépítve azo-
kat a államrendszerbe. Ebben az idõben
Álvaro Uribe Antioquia kormányzója volt
és lelkesen támogatta a programot. 

A félkatonai csoportok Kolumbiában
mûködõ külföldi vállalatokat is védtek a
FARC támadásaitól és a munkások és a
helyi közösségek követeléseitõl.
Ezek a csoportok 4 000 szakszervezeti
tagot gyilkoltak meg 1986 és 2000 között,

valamint megcsonkítottak, kínoztak és
eltávolítottak ismeretlen számú aktivistát.

Az amerikai gyümölcsforgalmazó vál-
lalat, a Chiquita közel 2 millió dollárt fi-
zetett a félkatonai szervezeteknek a "vé-
delemért". Késõbb a Chiquitát egy ame-
rikai bíróság megbírságolta, miután az
elismerte a félkatonai csoportokkal való
kapcsolatát.

1997-ben a félkatonai csoportok meg-
alapították a Kolumbiai Egyesült Önvé-
delmi Erõket (AUC), hogy centralizálják a
mûveleteiket országszerte.

A béketárgyalások a FARC-cal 2002-
ben megegyezés nélkül összeomlottak.

Uribe idõszaka
Uribét 2002-ben választották Kolumbia

elnökévé, éppen idõben, hogy átvegye a
Kolumbia Terv pénzügyi alapjait és fel-
használja õket - Bush támogatásával - a
FARC elleni totális háborúra. Érdekes
módon ekkor már máshogyan közelített a
félkatonai csoportokhoz.

2005-ben Uribe bevezette az Orwelli
Törvényt az Igazságért és a Békéért, ami
érvelése szerint a félkatonai csoportok le-
szerelésén keresztül segíteni fog a
Kolumbiának a béke megteremtésében.

A törvény lehetõvé tette, hogy a fél-
katonai csoportok által elkövetett bûncse-
lekményeket politikainak minõsítsék, ami
azt jelentette, hogy elkerülhették a kiada-
tásukat az igazságszolgáltatásnak. A tör-
vény értelmében a félkatonai csoportok
tagjai megvallhatták szörnyû bûneiket és

amnesztiát vagy enyhe börtönbüntetést
kaphattak.

Állítólag eddig a félkatonai csoportok
több mint 30 000 tagja szerelt le, de szá-
mos helyi és nemzetközi emberi jogi szer-
vezet azt állítja, hogy a többségük más
csoportokhoz csatlakozott és a törvény
csak azt érte el, hogy a halálosztagok át-
szervezõdjenek ahelyett, hogy megszûn-
tek volna.

2006-ban úgynevezett "para-politika"
(a paramilitárisnak nevezett csoportok
után - a szerk.) botrány robbant ki, mert
nyilvánvalóvá vált a kapcsolat a félkatonai
csoportok és a kormány legfelsõ körei
között. 

A félkatonai vezetõ, Rodrigo Tovar
Pupo laptopjának lefoglalása bizonyíté-
kokkal szolgált a kongresszusi és a vég-
rehajtó ágazat kötelékeirõl a félkatonai
szervezetekhez. 

A bizonyítékok hatására a fegyveres
erõk 140 tagját, 209 politikust - köztük 120
polgármestert és 28 szenátort - tartóz-
tattak le; Uribe unokatestvérét is.

2000 óta az Egyesült Államok majd-
nem 10 milliárd dollárt adott Kolumbiának
katonai és biztonsági segély formájában
azért, hogy hozzájáruljon a "katonaállam"
konszolidációjához.

Tavaly az Amerikai Egyesült Államok
megállapodást kötött Uribével hét kolum-
biai katonai bázist amerikai haszná-
latáról.

Steven Mather

PRÓBASZÁM

2010. SZEPTEMBER 9KOLUMBIA
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Milyen szerep vár Latin-Amerikára a
21. században?

Hugo Chávez Frías elnök 2003. január
26-án a brazíliai Porto Alegrében, a
Szociális Világfórum egyik találkozóján
felidézve azt a történelmi pillanatot,
amely caracazo néven vonult be a
venezuelai történelembe, a következõket
mondta: "1989-ben ledõlt a Berlini Fal és
1991-ben összeomlott a Szovjetunió, ez-
zel egyidejûleg magasra emelték a neo-
liberalizmus gyõzelmes zászlaját, és
megszületett a történelem végérõl szóló
tétel: "Véget ért a történelem, gyõzött a
kapitalizmus"."  A caracasi nép l989-es
lázadását a Világbank neoliberális cso-
magterve ellen történelmi ellenpontnak
nevezi, a Bolivári Forradalom kezde-
tének. Az ezt követõ két évtized során
átalakult Latin-Amerika politikai térképe,
haladó kormányok jöttek létre számos
latin-amerikai országban, Venezuela,
Bolívia, Ecuador, Uruguay, Paraguay,
Nicaragua népmozgalmai azt jelzik, hogy
a latin-amerikai földrész igazi független-
ségének megszerzésére törekszik, és ez
a törekvés nem idegen Argentína,
Brazília számára sem. Ha az elkövetkezõ
évtizedekben Latin-Amerika országai
politikai és gazdasági függetlenségüket
megteremtve a bolivári álom, a latin-
amerikai egység létrehozói lesznek,
ennek jelentõsége átrajzolhatja a világ
politikai térképét. Mindenesetre tegyük
hozzá, és ez már nem jóslat, hanem
megélt múlt, hogy az 1989-es észak-
amerikai jóslatok nem váltak be, a szoci-
alizmus reményeinek "szertefoszlása"
után mindezidáig nem látott politikai
balratolódás következett be Latin-
Amerikában.

Hogyan kapcsolódik ez a fordulat a
huszadik század második felének
latin-amerikai eseményeihez?

Mindenekelõtt Kuba szerepérõl kell
szólni. Arról, hogy Kuba a Szovjetunió
összeomlása után is a latin-amerikai
forradalmi mozgalmak példája maradt,
megõrizve a kubai forradalom alapvetõ
vívmányait. Ezúttal az 1962-es év Októ-
beri Válság néven elhíresült eseményére

akarok utalni. Kevés hiteles dolgot tud-
tunk meg errõl akkoriban. A világsajtó
arról tudósított, hogy kivonták a szovjet
rakétákat Kubából, a Szovjetunió és az
Egyesült Államok megállapodott egymás-
sal. Hruscsov és Kennedy a világbéke
megmentõinek szerepében tetszelegtek.

Azóta publikálták Fidel Castro és
Hruscsov levelezését, és Ignacio Ra-
monet híres interjúkönyvében maga Fidel
Castro elemzi az Októberi Válság ese-
ményeit. A szovjet vezetés 1962-ben elu-
tasította azt, hogy katonai egyezményt
írjanak alá Kuba és a Szovjetunió között,
Kubát a szocialista tábor elidegenít-
hetetlen részének nyilvánítva, ehelyett
kalandor módon rakéták Kubába való
telepítésére kényszerítette rá a ve-
szélyhelyzetben levõ kubai vezetést. A
válság kirobbanása után a Szovjetunió
az Egyesült Államokkal, anélkül, hogy a
tárgyalásokba a kubai vezetést bevonta
volna, megállapodást kötött, kivonta a
szovjet rakétákat Kubából, és elfogadta a
Kuba körül létrehozott amerikai blokád
létezését. A késõbbi eseményekbõl az is
nyilvánvaló, hogy a Szovjetunió elfogadta
azt is, hogy Latin-Amerika az Egyesült
Államok érdekterülete. A felszínen
megmutatkozó "zavartalan" kapcsolatok
ellenére Kuba egyértelmûen támogatta a
latin-amerikai népek forradalmi mozgal-
mait, elvi és gyakorlati segítséget nyújtva
harcukhoz, miközben a szovjet irány-
vonalat elfogadó latin-amerikai kommu-
nista pártok szembefordultak a földrész
forradalmi törekvéseivel. Ne hallgassunk
arról se, hogy hasonló magatartást tanú-
sított azoknak a pártoknak a nagy része
is, amelyek a kínai irányvonal követõinek
vallották magukat. A dolgok lényegét
összegezve:
Kuba fennmaradása a latin-amerikai né-
pek számára a szocialista irányultság tör-
ténelmi lehetõségét igazolta a Szovjet-
unió megszûnése utáni periódusban is.

1967-ben, Ernesto Che Guevara halála
után tévútnak nevezték a gerilla-
mozgalmakat, ez ügyben a Kádár-
korszak is kitett magáért, hiszen a
világhírû Napló akkoriban meg sem
jelent magyarul, illetve a lefordított
szöveget csak a felsõ vezetés
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INTERJÚ SIMOR ANDRÁSSAL

Simor András (1938. július 5.)
magyar író, mûfordító, fõ-
szerkesztõ, t anár.
Íróként, költõként 1957-ben
jelentkezett elsõ írásaival az
irodalmi lapokban. Azóta fo-
lyamatosan publikál verses-
könyveket, prózai írásokat,
tanulmányköteteket, mûfor-
dításköteteket. 
Az Ezredvég címû irodalmi,
mûvészeti és társadalom-
kritikai havi folyóirat fõszer-
kesztõje, a Z-füzetek és Z-
könyvek címû könyvsorozat
szerkesztõje.
Eliseo Diego, David Cheri-
cián, Fayad Jamís költõkkel
spanyol nyelvû Petõfi- illetve
József Attila-kötetet készített,
melyek 1998-ban, majd 1999-
ben új kiadásban is megje-
lentek. Mindkét kötetnek
nagy sp anyolországi és latin-
amerikai visszhangja volt, a
József Attila-kötet S panyol-
országban, Kubában és V ene-
zuelában is megjelent. Kubai
és sp anyol költõkkel sp anyol
nyelvû Radnóti Miklós-kötetet
készített. 
Írói munkájáért 1991-ben
Nagy Lajos-díjat, 1998-ban
MSZOSZ-díjat kapott, 2005-
ben a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjével,
2006-ban Szalai Pál-díjjal
2007-ben Gábor Andor-díjjal
tüntették ki. A kubai Barát ság
Érdemrend és a chilei Lovag-
rend kitüntetettje. T anári
munkájáért 1989-ben kiváló
pedagógus címet, 1994-ben
Táncsics-gyûrût kapott.
A Magyar-Kubai Baráti Tár-
saság elnöke, a Magyar-V ene-
zuelai Szolidaritási Társaság
tiszteletbeli elnöke.



kivételezettjei ismerhették meg, se
forgalomba, se könyvtári elhelyezésre nem
került.  

2007-ben a bolíviai Valle Grande-ban részt
vehettem a Che Guevara Alapítvány szervezte
világtalálkozón, amelynek végén megjelent Evo
Morales is, Bolívia elnöke, és a helikopterbõl
kiszállva arról beszélt, hogy Che Guevara örök-
ségét a magénak vallja. Latin-Amerika forradal-
már vezetõi alkotmányos szabad választásokon,
népük akaratából alakíthattak kormányt, és
kezdhettek hozzá az alapvetõ, forradalmi
változtatások lehetõségeinek megteremtéséhez,
ez történt Venezuelában Hugo Chávez Frías,
Bolíviában Evo Morales, Ecuadorban Rafael
Correa irányításával. 
Ritka dolog a történelemben, hogy négy
évtizeddel egy meggyilkolt forradalmár vezetõ
halála után egy földrész népei és a népeket
vezetõ forradalmár politikusok ilyen egyértelmûen
igazolják a mártírhalált halt, eszméiért életét adó
vezetõt, miként ez Che Guevara esetében történt.
Hol vannak ma azok, akik a tévútról prédikáltak?
Ki emlegeti õket példaként? Che Guevara példa
egy földrész számára, és azon túl is. Bolíviában,
ahol nemcsak a pártok árulták el Che Guevarát,
hanem a megfélemlített indián parasztok is,
megmozdult az ország bennszülött indián népe,
az indián közösségek, a szakszervezeti
mozgalmak, és kormányt alakíthatott Evo
Morales, Bolívia és Latin-Amerika elsõ indián
elnöke. 2006. január 21-én, hivatalos La Paz-i
parlamenti beiktatása elõtt egy nappal,
Tivanakuban, a következõket mondta: "500 év
indián és népi ellenállási mozgalma eredményre
vezetett a belsõ gyarmatosítás elleni harcban. 
Ez a harc nem áll meg, ez a harc nem ér véget a
világon. Vagy a gazdagok, vagy a szegények
kormányoznak. Kötelességünk, hogy az egész
világon öntudatra ébresszük a népeket, hogy a
nemzeti többségek, a szegények vezessék
országaikat, megváltoztatva népeik gazdasági
helyzetét. Innen küldjük támogató szavunkat,
hogy a népek rendelkezzenek a kormányzás jogá-
val, azzal a joggal, hogy õk is elnökök legyenek."

Hogyan viszonyul ezekhez a változásokhoz az
Egyesült Államok?    

Mintha az Egyesült Államoknak a 21. században
sem volna új latin-amerikai politikája. Igaz, hogy
Obama elnök is elítélte a hondurasi katonai
puccsot, de az Egyesült Államok nem vetett véget
a Hondurasban levõ katonai jelenlétének, majd
újabb katonai támaszpontokat hozott létre
Kolumbiában. Az 1962-ben kialakított Kuba elleni
blokád mindmáig létezik. 
Megpróbálkoztak - sikertelenül ugyan - bolíviai
tartományok alkotmányellenes autonómiájának

ürügyén Bolíviában belsõ viszályt szítani a népe
által egyértelmûen támogatott Evo Morales
kormánya ellen. Simón Bolívar látnoki meg-
állapítása máig igaz: "…az Egyesült Államok
mintha arra volna  a Gondviselés által kijelölve,
hogy a Szabadság nevében nyomorúsággal
árassza el Amerikát."

Latin-Amerika képes lesz-e a 21. században a
Simón Bolívar vagy José Martí ált al igényelt
latin-amerikai egység megteremtésére?

Jósolni fölösleges. Egy azonban bizonyos: a latin-
amerikai országok elszigetelten nem arathatnak
végleges történelmi gyõzelmet hatalmas
ellenfelük, az Egyesült Államok ellen.
A jelenlegi események, az ALBA létrejötte, az
UNASUR szerepe azt jelzik, hogy az egység
szükségességének gondolata gyakorlati, gazda-
sági törekvésekkel párosul. És ne feledkezzünk el
arról sem, hogy a világ  politikai térképének át-
alakulásában egyre nagyobb szerepe lesz
Kínának. 
Én a magam részérõl bízom abban, hogy Kína
elképesztõ gazdasági fejlõdése egy történelmileg
hosszan tartó NEP-korszak, mely során a
gazdasági fejlõdés érdekében kapitalista esz-
közöket alkalmaznak, de nem mondanak le a
politikai hatalom megõrzésérõl, amely távlatilag a
szocialista irányultság folytatását is biztosíthatja. A
múlt század hatvanas évei óta a kínai politikai
irányvonallal értettem egyet a szovjet vezetõk
irányvonalát elutasítva, és Kínával kapcsolatos
reményeimrõl ma sem vagyok hajlandó le-
mondani.

Latin-Amerikában napjainkban sok szó esik az
úgynevezett 21. századi szocializmusról?

A szocialista irányultságú átmeneti korszakban az
dõl el, hogy a szocialista irányultság történelmi
gyõzelmet arat-e, vagy bekövetkezik a kapitalista
restauráció, ahogyan ez nálunk történt 1989-ben.
Ez az idõszak mindenütt bonyolult és hosszú harc:
az dõl el, hogy ki kit gyõz le, méghozzá igen
komplikált nemzetközi feltételek között. A politikai
hatalom megszerzése és megõrzése még nem
iktatja ki a tõke hatalmát, az átmeneti idõszakban
létrejövõ elitrétegek tudatos vagy öntudatlan
restaurációs törekvéseit. 
A latin-amerikai folyamatok, ezeken belül el-
sõdlegesen a Bolivári Forradalom új tapasz-
talatokkal szolgál, a hosszan tartó demokratikus
periódus harcai során talán jobban fog érvé-
nyesülni az átmenet egész idõszaka alatt a népi
részvétel a társadalom életének minden területén.
Sikerük nem pusztán Latin-Amerika érdeke,
hanem az egész emberiségé, hiszen a kapita-
lizmus barbársága ma már az emberi élet földi
fennmaradását veszélyezteti.n
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Az Új Antikapit alist a Pártot (NP A) azért
hozták létre Franciaországban, hogy
alternatívát nyújt son mind a kommu-
nist a, mind a szocialist a párt mellett. E
két párt vezetõi egyre inkább elhajla-
nak a piacorientált politika irányába. A
valóságban az NP A vezetõi is ugyan-
abban a betegségben szenvednek,
mint a hagyományos pártok. 

Úgy vélik, hogy annak érdekében,
hogy a választók szemében sikeresek le-
gyenek, enyhébb kommunista és forra-
dalmi politikát kell folytatniuk. Ez nem az,
amit a kommunisták vártak az NPA-tõl. 

Az NPA soraiban számosan vannak
azok a forradalmi aktivisták, akik ko-
molyan gondolják a tõkésosztály elleni
harcot, akik szeretnék megdönteni a ka-
pitalizmust. De ezek az emberek, egyre
inkább elszigetelõdnek saját pártjukon
belül is. Az NPA LCR-el szemben, (a
korábbi Forradalmi Kommunista Ligától,
amely más erõkkel együtt létrehozta az
Új Antikapitalista Pártot) heterogén
politikai mozgalom. 

Már az LCR hosszú feloszlatása ideje
alatt is sok vita volt a szervezet prog-
ramjáról és ideológiájáról. Bár voltak
viták, ennek ellenére a LCR tagjainak
többsége úgy látta, hogy ez egy forradal-
mi szervezet, amelynek célja a kapitaliz-
mus megdöntése és a szocializmus ki-

vívása. Azóta, az NPA-be, amely jelentõs
médiatámogatást kapott, több kispolgár
lépett be, akiket fõleg a pozíció érdekel,
amelyet a szervezet megszerzett. 

Az Új Antikapitalista Párt vezetése
úgy gondolja, hogy a lényeg, hogy minél
nagyobb befolyást szerezzen, bármi
áron. Megismételték azt, amit a PCF, a

Francia Kommunista Párt “régi vágású"
vezetése tett az elmúlt évtizedekben.
Nem lett az NPA "baloldali erõ a bal-
oldalon". 

A regionális választások eredményei
is ezt igazolták. Sehol nem értek el jobb
eredményt, mint korábban a Forradalmi
Kommunista Liga. 

Középen Olivier Besancenot az NP A egyik demonstrációján

FRANCIAORSZÁG : MERRE TART AZ ÚJ ANTIKAPITALISTA PÁRT? 
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A francia radikális baloldal legfõbb
pártja, a Forradalmi Kommunist a Liga
(LCR) 2009. januári kongresszusán
feloszlatt a magát és helyette szóvivõ-
jének, Franciaország egyik legnép-
szerûbb politikusának, Olivier Besan-
cenot-nak a vezetésével megalakul az
Új Antikapit alist a Párt (NPA). 

Az 1968-as diáklázadások után ala-
pított, s háromezer tagot számláló troc-
kista LCR helyébe lépõ antikapitalista
párt háromszor több, mint kilencezer
taggal alakult meg. A Le Monde címû
napilap beszámolója szerint az új párt
tagjai már nem elvtársaknak szólítják
egymást. Néhány szélsõbaloldali szerve-
zet és szakszervezet volt tagjai, környe-
zetvédõk és globalizációkritikus aktivisták
mellett a többség fiatal és újonc a
politikában.

"A közös pont az, hogy mindannyi-
uknak elege van Sarkozybõl, és hogy
Besancenot-ban látják az egyetlen igazi

baloldali személyiséget" - véli Alain
Krivine, a LCR egyik alapítója, a 68-as
diákmozgalom egyik vezetõje. Bár az
antikapitalista párt nem lesz tagja a Lev
Trockij által alapított IV. Internacionálé-
nak, s hivatalosan sem a trockizmusra,
sem a kommunizmusra nincsen semmi-
lyen utalás az alapító dokumentumokban,
ideológiájának két meghatározó eleme a
"kapitalizmussal való szakítás" és a
legnagyobb ellenzéki párttal, a "Szocialis-
ta Párttal szembeni teljes függetlenség".

Az új csoportosulás "a munkásmoz-
galom legjobb hagyományait kívánja
folytatni, függetlenül attól, hogy azok
trockisták, szocialisták, kommunisták
vagy guevaraisták" - nyilatkozta Be-
sancenot. Az NPA felvállalt célja az "igazi
baloldal" és a "legjobb ellenzék" kép-
viselete Nicolas Sarkozy politikájával
szemben.

Az új párt egyelõre elsõsorban
vezetõjének, a feloszló LCR szóvivõjé-

nek népszerûségében bízik. A történelem
szakot végzett, de félállású postásként
dolgozó 35 éves Besancenot a 2007-es
elnökválasztáson a  radikális baloldali
jelöltek közül messze a legtöbb voksot
kapta, a szavazatok 4 százalékával, s
azóta a francia média egyik "kedvelt
sztárja". 

Egy közelmúltban megjelent felmérés
szerint a franciák hatvan százaléka jó
véleménnyel van róla, a megosztott és
hangjukat hallatni képtelen szocialis-
tákkal szemben õt tartják a leghitelesebb
ellenzéki politikusnak, annak ellenére,
hogy nem parlamenti képviselõ.
. A Libération címû napilapnak adott
interjújában Besancenot azt nyilatkozata,
hogy az általa elképzelt társadalmi modell
"részben utópia". Az NPA egyetlen
egységes állami banki szolgáltatás
bevezetését, az elbocsátások betiltását,
a jelenleg bruttó 1321 eurós minimálbér
1500 euróra emelését szeretné. n



A kérdés, hogy ez hatással lesz-e az
NPA-re. Sokszor lehet hallani, hogy a sok-
színûség adja az NPA erejét. Ez nyil-
vánvalóan nem igaz! Minden azt bizonyít-
ja, hogy ahol különbözõ ideológiák van-
nak, ott radikálisan szembemennek egy-
mással. Most a legfontosabb kérdés, hogy
az NPA levonja-e a következtetést, hogy
az LCR-hez képest radikálisan szakított a
"radikalizmussal" és a "kommunista"
profillal. 

Valóban antikapitalista lesz-e ez a párt,
vagy teret nyernek a mérsékeltebb ötletek,
a homályos környezetvédelem, a burzsoá
feminizmus, stb., amelyet elõnyben része-
sítettek a választási kampányban. Azok-
nak az aktivistáknak, akik részt vesznek
az NPA küzdelmeiben, az a célja, hogy az
osztályharc irányába mozdítsák el a pár-
tot. A következõ hónapok kérdése, hogy
melyik tendencia fog megerõsödni. 

Ideológiai nyomás 
A Szovjetunió és a kelet-európai rendsze-
rek összeomlása után hatalmas ideológiai
offenzívát indítottak a kapitalizmus hívei.
Meggyõzõdésük szerint a szabadpiac
gyõzedelmeskedett a piacgazdaság felett
és a "szocializmus" végképp megbukott. 

Ekkortól datálódik egy újabb támadás
a munkavállalók jogai ellen az egész vilá-
gon. A baloldal fokozatosan visszaszorult
Franciaországban is. 
A Szocialista Párt vezetõsége végleg
lemondott a szocializmusról és hosszú
távú célként meghirdette az úgynevezett
"szabad piacgazdaságot". Robert Hue és
a kommunista párt vezetése odáig ment,
hogy támogatta a privatizációt és részt is

vett Lionel Jospin kormányában 1997 és
2002 között. 

Az LCR szintén nem volt mentes ettõl
a politikától. Az LCR vezetése alapvetõen
ugyanezen az úton haladt végig, csak
lassabban. Az volt az elképzelés, hogy
szakítani kell a "kommunista és forradal-
mi" hagyományokkal és valamiféle homá-
lyos "antikapitalista képet" kell magukról
kialakítani. Kezdetben a párt vezetõi azt
hangsúlyozták, hogy a kommunista és a
"trockista" örökség akadályozza a fejlõ-
dést és javítani kell a párt választási arcu-
latán. A hivatalos propagandájuk sosem
beszélt a szocializmusról, programjuk
nagyjából olyan volt, mint a PCF-é. 

A fõ szlogen, amit az NPA szórólapo-
kon, plakáton és a felhívásaiban minde-
nütt hirdetett, az a "a profit, a nyereség
megadóztatása" volt. Ez a javaslat minden

bizonnyal helyes, de mivel
kapitalista társadalomban
élünk, a logikus következ-
tetéseket is le kell vonni.
Lehet, hogy az NPA "anti-
kapitalista", de hogy mit
jelent ez a kifejezés, és
milyen alternatívát kí-
vánnak nyújtani a kapita-
lizmussal szemben, az
nem derül ki.  

"Szektások"
Az LCR a PCF-fel és a
Szocialista Párttal szem-
beni ellenséges, szektás
magatartásával folyama-
tosan inzultálta a pártja
aktivistáit. Például 2002-
es elnökválasztás máso-
dik fordulójában, mikor

Jacques Chirac volt a valódi ellenfél, az
LCR vezetõi tartózkodásra szólítottak fel a
Szocialista Párt jelöltjével szemben. Azt
mondták, hogy a PS és a PCF valójában
nem különbözik a jobboldaltól. Majd ami-
kor Chirac Le Pennel találta szemben ma-
gát, az LCR Chirac támogatását javasol-
ta. Ennek a viselkedésnek a mai napig
nagy szerepe van a Kommunista Párt akti-
vistái közt a trockizmussal szembeni elõ-
ítéletekben. Fel kell ismernünk azt a tényt,
hogy az ultrabaloldali szervezetek léte,
mint a Lutte Ouvri-re (Munkások Harca),
az LCR, és ma az NPA, a politikai elhajlás
és pártunk vezetõinek a sztálini éra óta
fennálló következetlenségének eredmé-
nye. A sztálinizmus elfordult a fiatalságtól
és a munkásságtól, vezetõink belebolon-
dultak a szabad piac ideájába Robert Hue
vezetésétõl kezdve. Senki sem akar
privatizáló kommunista minisztereket a
kapitalistákon kívül.

A kapitalizmus elbukott, és a marxiz-
mus semmit sem vesztett jelentõségébõl.
Ha a kommunista forradalmárok állhata-
tosan akarnak küzdeni a kapitalizmus el-
len, kénytelenek lesznek figyelembe venni
a marxizmus eszméjét és alapelveit.
Számos kommunista aktivista látja úgy,
hogy a PCF-nek vissza kell térnie ezekhez
az elvekhez. A La Riposta azonosul ezzel
a törekvéssel és jelentõsen hozzájárul a
megvalósításához a nyomtatott lapjával, a
weboldalával és minden nyilvános tevé-
kenységével. Bizonyosak vagyunk abban,
hogy az NPA õszinte, a forradalom iránt
elhivatott tagjai megtalálják azt az eszmét,
azokat az elvi megoldásokat és pers-
pektívákat, melyek megfelelnek a törek-
véseiknek.

Alan W oods
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A 2007-es elnökválasztások eredménye



Az imperialisták újból meg-
támadták a kubai forradalmat.
"Demokratikus jogokért" sírnak
és kiabálnak, de valójában ar-
ról van szó, hogy nagyon nyug-
talanítónak találják egy olyan
ország létét, ahol a termelõ-
eszközök nincsenek magántu-
lajdonban, ahol a forradalom él,
minden hiba és nehézség
ellenére, és ami továbbra is
viszonyítási pont Latin-Amerika
elnyomott népei számára. 

Éppen ezért a Nemzetközi
Marxista Tendencia határozot-
tan kiáll a kubai forradalom vé-
delme mellett az imperializmus táma-
dásaival szemben.

A kubai forradalomnak szembe kell
néznie a kapitalista erõk további támadá-
saival. Nemzetközi léptékû hisztérikus rá-
galmazó kampány folyik, újfent nyilván-
valóvá téve a burzsoázia a forradalom
iránti utálatát, amely a hibák és ne-
hézségek ellenére él, és továbbra is a
munkások és parasztok figyelmének
középpontjában áll Latin-Amerikában és
szerte a világon.

Orlando Zapata, akit eredetileg olyan
bûncselekményekért ítéltek el, mint
csalás, késelés, betörés és a közrend
megsértése, éhségsztrájkba kezdett,
hogy televíziót, tûzhelyet és telefont
követeljen a cellájába. A miami szék-
helyû ellenforradalmárok segítették és
használták fel õt, egészen a haláláig. Egy
elítélt halála kétségtelenül szomorú do-
log, de ez most egy újabb kampányhoz
vezetett a kubai forradalom ellen. 

Zapata halála után négy másik elítélt
kezdett éhségsztrájkba, bár õk rövid idõ
után feladták. Csak egyedül Guillermo
Farinas folytatta Santa Clara-i ottho-
nában, ahol házi õrizetben van.

A burzsoázia megmutatta, hogy
kettõs mércét használ. Az Egyesült
Államok börtöneiben 7 000 rab hal meg
minden évben. Sokat közülük meggyil-
kolnak vagy öngyilkosok lesznek, de ami-
kor egy elítélt meghal Kubában az im-
perialisták hirtelen aggódni kezdenek a
rabok emberi jogaiért. Ennek persze nem
az a célja, hogy az elítéltek életkörül-
ményeinek javítását szorgalmazzák,
hanem, sokkal inkább az, hogy zsarolják
a kubai forradalmat és lendületet vi-
gyenek a küzdelembe, amivel el akarják

pusztítani azt. Ezért használják ezt az
álszent nyelvezetet, amely teli van olyan
kifejezésekkel, mint "átmenet a demok-
ráciába", amely viszont nem jelent mást,
mint kísérletet a kapitalizmus vissza-
állítására.

A kapitalistákat nem morális elvek,
csak és kizárólag osztályérdekeik veze-
tik. Ezt tisztán megvilágítja az a 194
országot érintõ Emberi Jogi Értékelés,
amit az USA külügyminisztériuma készít
el minden évben. Ebben a jelentésben a
legrosszabb minõsítést Kuba és Vene-
zuela kapta. Miközben Honduras eseté-
ben, bár bírálnak néhány a Micheletti-
kormány alatt elkövetett bûncselek-
ményt, Porfirío Lobo kormányát demok-
ratikusnak ismerik el, nem említve a
kínzásokat, gyilkosságokat és a bebör-
tönzéseket, amelyektõl a munkások, a
parasztok és a diákok szenvednek. Errõl
a rezsimrõl nem hallunk semmit Barack
Obamától vagy az Európai Parlamenttõl,
de halljuk tõlük a kubai forradalom és
Venezuela bírálatát.

A kapitalisták és képviselõik az Egye-
sült Államok és Európa kormányaiban
nem korlátozzák magukat kizárólag
nyilatkozatokra Kubával kapcsolatban,
de akciókat szerveznek, mozgósítást
szorgalmaznak, például a "damas de
blanco"-két (Asszonyok Fehérben)
Havannában, amin egyesült államokbeli
és európai diplomaták, például a német
Volken Pellet is részt vettek. Miamiban is
tüntetéseket szerveztek a kubai forrada-
lom ellen, amin pedig olyan "tiszteletre
méltó" állampolgárok is részt vettek, mint
a terrorista Posada Carriles. Ezek az ak-
ciók olyan nagyobb demonstrációkkal ta-
lálkoztak szembe, mint amilyeneket a

FEU diákjai szerveztek Santiago De Cu-
bában és Havannában. A nemzetközi
színtéren is láthatunk fontos akciókat,
amelyek viszont az emberek támoga-
tását fejezik ki a kubai forradalom felé.

Az imperialisták nem az emberi jogok,
a szabadság vagy a demokrácia miatt
aggódnak. A forradalmat akarják szét-
zúzni. A latin-amerikai forradalmi hullám
közepette a kubai forradalom munkások,
parasztok és fiatalok milliói számára
jelent inspirációt. A kapitalizmus meg-
szüntetése és egy olyan gazdaság meg-
teremtése, amely mindenek felett az ok-
tatásnak, az egészségügynek és lakha-
tás biztosításának kedvez, már meg-
történt Kubában. A "demokratikus jogok",
amikre az Európai Parlament és nem-
zetközi burzsoá média hivatkozik, nem
mások, mint "jog" mások munkájának
kizsákmányolásához, "jog" az utcán való
élethez, amihez az bérletidíj-hátralék
vezet, "jog" az írástudatlansághoz, nem
lévén megfelelõ oktatás, "jog" a gyógyít-
ható betegségek általi halálhoz, mivel a
mindenki számára elérhetõ közegész-
ségügyi szolgáltatás nem termel profitot,
"jog" a munkanélküliséghez és a sze-
génységhez stb. Latin-Amerika tömegei
jól ismerik ezeket a "demokratikus jo-
gokat". 

Ebben a küzdelemben, a Nemzetközi
Marxista Tendencia feltétel nélkül a kubai
forradalom mellett áll, az imperializmus
és a "demokratikus" burzsoá közvéle-
mény sirámaival szemben. A kubai
emberek hatalmas nyomásnak állnak
ellen a Szovjetunió megszûnése óta, és a
forradalmat életben tartják. Egy kis sziget
elszigetelõdése 90 mérföldre az Egyesült
Államok partjaitól kétségtelenül komoly
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problémákhoz vezet. Még Fidel is óva
intett a bürokrácia és a korrupció térnye-
résétõl. Kuba és a kapitalista világpiac
kapcsolata teljesen egyenlõtlen. 

Ez Kubában párbeszédet kezdemé-
nyezett a forradalom jövõjét illetõen.
Vannak, akik piaci reformot sürgetnek,
reformokat "á la Kína" (vagy pedig a
"vietnami modell" átvételét). El kell
mondanunk, hogy egy ilyen döntés
katasztrofális lenne, mert megnyitná az
utat a kapitalizmus gyors restaurációja
elõtt. De hallatszanak ebben a pár-
beszédben más hangok is, akik azt
mondják, hogy azokat a problémákat,
amikkel a forradalom kénytelen szembe-
nézni, az emberek a gazdaság és az
állam mûködtetésébe, a forradalom vé-
delmébe való fokozottabb bevonásával
kellene megoldani, nem pedig kapitalista
módszerekkel.

Számunkra a kubai forradalom meg-
védésének legjobb útja a legszélesebb
munkásdemokrácia, a gazdaság és az
állam munkásellenõrzése munkástaná-
csokon keresztül, ahogyan ezt tette Lenin

a forradalmi Oroszországban 1917-ben. 
De mindenekelõtt a kubai forradalom

túlélésének és továbbvitelének legfonto-
sabb feltétele a kapitalizmus megdöntése
a latin-amerikai országokban, és egy
racionális és demokratikus, a népesség
többségének javát szolgáló gazdasági
rendszer kijelölése. Nincs, és nem is lehet
szocializmus egy országban, ahogyan ezt
a marxisták mindig is mondták, és amit jól
mutatott a kapitalizmus visszarendezõ-
dése a Szovjetunióban és Kelet-Európá-
ban, de Kínában és Vietnamban is, annak
a tömegeket sújtó minden katasztrofális
következményével együtt. A szocializmus
gyõzelme nem lehet teljes a bankok és a
nagy üzletek kisajátítása nélkül a fejlett
kapitalista országokban, illetve mondhat-
juk úgy is, hogy a termelõeszközök
magántulajdoni rendszerének megszünte-
tése és a gazdaság a munkásosztály
demokratikus és kollektív kontrolljának
megteremtése nélkül. A végén hangsú-
lyozzuk egy igazi antikapitalista és for-
radalmi szocialista internacionálé megte-
remtésének fontosságát. Hogy megvédjük

a kubai forradalmat, és mélyítsük a
venezuelai forradalmat a Nemzetközi
Marxista Tendencia minden erejével
támogatja Hugo Chávez elvtárs felhívását
az Ötödik Internacionáléra, ami elhozhatja
a kapitalizmus végét az egész bolygón-
kon.

International Marxist T endency
www.marxist.com
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A Pew Research Centre közvélemény-
kutató intézet legutóbbi, Egyesült Államok-
beli felmérése meglepõ eredményt mut atott.
1500, véletlenszerûen kiválasztott észak-
amerikainak kellett választ aniuk, véleményt
alkotniuk olyan kifejezésekrõl, mint "kapit a-
lizmus" vagy "szocializmus". 

A Pew így foglalta össze felmérésének az
eredményeit: "A szocializmus már nem olyan
negatív, a kapitalizmus pedig nem annyira
pozitív kifejezések, mint korábban."

Csak enyhe többség, az amerikaiak 52%-a
reagált pozitívan a "kapitalizmusra", 37 szá-
zalékukban negatív érzelmeket vált ki a szó, a
maradék nem tudott dönteni. 

Az úgynevezett "millenniumi generáció",
azaz a jelenlegi 18-30 évesek körében csak 43
százalék nevezte pozitívnak a "kapitalizmust" és
ami meglepõ, pont ugyanekkor százalékuk, 43
százalék nevezte a "szocializmust" is jó ki-
fejezésnek. 

Ha a Demokrata Párt tagjait és támogatóit
nézzük, 47 százalékuk szerint a kapitalizmus,
míg 44 százalékuk szerint a szocializmus pozitív
kifejezés. 

Azt természetesen nem lehet tudni, hogy az
emberek pontosan mit értenek e két kifejezés
alatt, de azt látni lehet, hogy jelentõsen nõtt az
érdeklõdés a szocializmus iránt. 

Charles Derber, Boston College pro-
fesszora így kommentálta a felmérés eredmé-
nyét: "Szinte minden fontos kérdésben meg-
szûnt az emberek beleszólása a saját életük
alakulásába. Legyen szó a minimálbérrõl, a
szakszervezetekrõl, a háború kérdésérõl. Látni
lehet, hogy nagyon sokakat tölt el mély aggo-
dalommal a környezetvédelem kérdése, az,
hogy diplomácia helyett a kormány csak az
erõszakot ismeri, az, hogy sérül a demokrácia a
nagyvállalatok befolyása miatt. Ami korábban
világos és viszonylag szilárd volt, mint például a
szociális biztonság és az egészségügyi ellátás,
komolyan leromlott. Sokan úgy gondolják: ha a
"szocializmus" a megoldás ezekre az aggodal-
makra, akkor azt támogatom. Ha a "szocializ-
mus" egy valódi alternatívát nyújt erre a rend-
szerre, akkor én azt szeretném. Igaz ez fõleg a
fiatalok, a szociáldemokrata érzelmû emberek-
re, azokra, akik egy összefüggõ, zöld, békés és
társadalmilag igazságos társadalmat képzelnek
el. 

A felméréssel egy idõben a média kutatásai
is azt mutatták, hogy komoly csalódottság és
tiltakozás várható az USA-ban. Sokan lehetsé-
gesnek tartják, hogy felgyülemlett elégedet-
lenség elmozduláshoz vezethet balra. Persze
azt senki nem tudja megmondani, hogy mi fog
történni pontosan a közeljövõben. nA felmérés eredménye

A "SZOCIALIZMUS" - MÁR NEM NEGATÍV SZÓ AZ USA-BAN



LUIS CORVALÁN EMLÉKÉRE
Augusztusban hunyt el Luis Corva-
lán, Chile, Latin-Amerika, de nyu-
god tan lehet mondani, hogy az egész
világ kommunist a mozgalmának
egyik legkiemelkedõbb, legharco-
sabb és legbátrabb képviselõje. Éle-
trajzának felidézésével, néhány be-
szédrészletével és képekkel szeret-
nénk tisztelegni halhat atlan emléke
elõtt. 

Luis Corvalán 1916. szeptember 14-én
született Puerto Monttban, Chile déli
részén, a Csendes-óceán partján. 

Anyja nincstelen és analfabéta
parasztcsaládból származott, apja
általános iskolai tanár volt, aki Luis
ötéves korában elhagyta a családját.
Ettõl kezdve anyjának kellett eltartani
egyedül õt és öt testvérét. 

Luis Corvalán kitûnt az iskolában,
mint kiváló tanuló és ez tette lehetõvé
számára, hogy továbbtanuljon az állami
tanárképzõ fõiskolán. 1934-ben diplo-
mázott le és tanárként dolgozott az
elsõ idõkben.

1932-ben az akkor még illegális
Chilei Kommunista Párthoz. 1940-ben,
miután forradalmi tevékenysége miatt
eltanácsolták a tanári pályától Corvalán
az "El Siglo" (Az Évszázad) címû újság,
a Chilei Kommunista Párt lapjának a
fõszerkesztõje lett. 

A második világháború után létrejött
baloldali egység, a szocialisták, a radi-
kálisok és a kommunisták összefogása
nem bizonyult sikeresnek, a földreform
megvalósítása miatt.

Az 1947-es általános sztrájk után,
az USA nyomására betiltották a kom-
munista pártot, sokakat letartóztattak,
koncentrációs táborba vittek. Ekkor
Corvalán volt az illegális sajtótermékek
kiadásáért, a röplapokért felelõs vezet-
õje a pártnak. 

1950-ben, miután beválasztották a
Központi Bizottságba, a rendõrség
letartóztatta.

1956-ban az illegalitás körülményei
között tartották meg a Chilei Kom-
munista Párt 10. kongresszusát. Cor-
valánt itt a párt titkárságának vezetõ-
jének választották meg, majd két évvel
késõbb, amikor a párt akkori fõtitkára
Galo meghalt, Luis Corvalánt egyhan-
gúlag választották meg utódjául, a
kommunista párt vezetõjének. Chilei ifjúkommunisták díszõrséget állnak Corvalán ravat alánál
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“ A Salvador Allende elvtárs vezette kormány létrejötte
elsõsorban a munkásosztály gyõzelme. Ez a kormány ,
társadalmi összetételénél, programjánál fogva reális
lehetõséget nyújt a szocializmus felé való haladásra, s így
megszûnhet az ember ember ált al történõ kizsákmányolása.
Indokolt tehát, hogy a munkásosztály és a dolgozó nép többi
rétege mindent megtegyen a kormány sikeréért. 
Népünk gyõzelme a Latin-Amerikában kialakuló új helyzet, a
haladó erõk elõretörésének körülményei közepette valósult
meg. Latin-Amerika nem megdermed t világ, hanem forrásban
lévõ földrész, mely egy jobb jövõ felé halad. Az új történelmi
kor kapuit ebben a világban a kubai forradalom tárt a ki, és

többé nem is tud ták bezárni az imperialisták.“

Ma a legforradalmibb tett: harcolni a népi kormány sikeréért (1970)

Az utolsó kép Luis Corvalánról



Három évtizedig állt a párt é-
lén.1958-ban és 1964-ben - miután a
párt ismét legális lett - a kommunista
párt a Népi Egység népszerû jelöltjét
Salvador Allendét támogatta. 

1970-ben Allende elnyerte az el-
nöki pozíciót, többek közt a kommu-
nista pártnak is köszönhetõen, amely
17%-ot szerzett a választásokon. Miu-
tán a Népi Egység kormánya monopó-
liumellenes és antiimperialista prog-
rammal meghirdette Chile szocializ-
mushoz vezetõ útját, az USA által
támogatott Pinochet féle fasiszta puccs
végett vetett a demokratikusan megvá-
lasztott Allende-kormánynak. 

Corvalánt bírósági ítélet nélkül
Dawson szigetére, egy koncentrációs
táborba vitték, és sok más társával
együtt kínzásoknak vetették alá. A

Szovjetunió és a világ kommunista
mozgalma azonban kiáll mellette.
1973-ban megkapja a Lenin Békedíjat.

1976-ban a szovjet kormány kicse-
réli a szocializmus ellenes tevékenysé-
géért börtönbe zárt szovjet ellenzékire,
Vlagyimir Bukovszkijra. Corvalán a
Szovjetunióban kap menedékjogot. Ké-
sõbb visszatér Chilébe, és aktív har-
cosa az ország demokratizálásának. 

Életének utolsó percéig részt vett a
párt munkájában. n
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Luis Corvalán, Salvador Allende és Fidel Castro Kubában

“- Figyelembe véve az ön meghatározását a
Chilében kibontakozott forradalmi folyamat
jelenlegi szakaszáról, milyennek látja Corvalán
elvtárs az ország szocialista úton való fejlõdé-
sének lehetõségeit?
- Az imperializmus az oligarchia
nagyvállalat ainak államosítása, valamint a
földbirtokrendszerben történt változások meg-
teremtik a szocializmus felé történõ haladás
anyagi elõfeltételeit. Ezek önmagukban azonban
még nem garantálják ezt a fejlõdést. Ebben a
vonatkozásban döntõ tényezõ a munkásosztály
vezetõ szerepe, a többi társadalmi réteggel
együtt folyt atott harca e lehetõségeknek, a
kormány politikai irányvonalának
megvalósításáért. (...) 
- Az idõleges nehézségekre spekulálva a reakció
újból és újból ellentámadásba igyekszik átmenni.
Mint mondhatna Ön Chile politikai harcainak a fõ
irányáról?
- Amint pártunk már nem egy alkalommal
kijelentette, az 1970-es elnökválasztáson aratott
gyõzelem a politikai hat alom csak egy részének a
megszerzését jelentette. Az ellenség arra akar
kényszeríteni bennünket, hogy vonuljunk vissza
hadállásainkból. Mi pedig igyekszünk mege

rõsíteni a pozícióinkat, s fokozni a támadást. Ez azt jelenti,
hogy az osztályharc a forradalom alapkérdése, a hat alom

kérdése körül bont akozik ki.“

Mi történik Chilében? Interjú (El Siglo, 1973. május 27.)

A leghíresebb kép Corvalánról



Az olajcsúcs, akár riogatásként, akár
komoly számításokkal alátámasztva, már
elég ismert tény , a következményeit, az arra
való felkészülést sokan tárgyalják. Ahhoz
nem kell különösen nagy képzelõerõ, hogy
az olaj(kitermelési) csúcs mindenképpen
elkövetkezik egyszer , ha még esetleg nem
következett be, és hogy ez a nem is olyan
távoli jövõben lesz. 

Ez az oka annak, hogy reális forgatókönyv-
ként fel kell rá készülnünk, és át kell térnünk egy
alacsony energiaigényû életvitelre. A teendõkre
vonatkozóan Kuba, mint esettanulmány, na-
gyon jó szolgálatot tehet az emberiségnek, hi-
szen õk már átélték a fosszilis erõforrások
drasztikus csökkenését, felvették a kesztyût, és
nemzeti összefogással úgy tûnik úrrá lettek a
legnagyobb problémákon.

Kuba Magyarországhoz hasonló népessé-
gû, 11 millió körüli lakossal rendelkezõ, és a
fõvárosának, Havannának Budapesthez ha-
sonlóan kb. 2 millió lakosa van. Kuba 1961-ben
nehéz helyzetbe került, amikor Kennedy elnök
hirdetett az ország ellen embargót, és a hagyo-
mányos, több, mint 70%-os részesedéssel bíró
kereske-delmi partner hirtelen eltûnt. Ez kisebb
törést okozott, de ott volt a Szovjetunió, illetve a
keleti blokk, akik azonnal a helyébe léptek, és
átvették a fõ kereskedelmi partner szerepét.
1989-ig az ország kereskedelmének több, mint
80%-a ezekkel az országokkal zajlott (Enoch et
al., 2004). A Szovjetunió felbomlását követõ
helyzetet azonban már nem tudták ilyen
könnyen feloldani. Az olajellátás az 1988-as 12-
13 millió tonnával szemben 1991-re 6 millió
tonnára csökkent, és így az importra (illetve
ebbõl exportra) alapozott gazdaságuk megállt.
Az export és az import közel 80%-kal esett
vissza, a GDP 35%-kal csökkent. Havannában
52 gyárból mindössze 4 maradt, a mezõgaz-
daságban a növényvédõszerekre, mûtrágyákra
alapozott ún. "zöld forradalom" is megállt, hiszen
ezek is importból származtak.

Komoly akarati, kormányzati, lakossági erõ
kellett minden szinten a talpra álláshoz, az 1990-
2000 közötti túlélõ gazdaság bevezetésével
amit "special period"-nak hívnak. 

A mai helyzet szerint a talpra állásuk sike-
resnek mondható. Maal-Bared (2006) szerint a
környezettel való harmonikus viszonyuk az
1992-es Rió-i konferenciának volt köszönhetõ,
mivel ezután hozták a környezettel kapcsolatos
intézkedéseiket az intézményrendszerben, az
oktatásban és a védett területek kezelésével
kapcsolatban. Azért már korábban is volt

annyira környezettudatos Kuba, hogy 1987-
ben (az újraerdõsítési programmal) erõsen
korlátozták és ellenõrízék a fák és a bokrok
tüzelési célra történõ kivágását. 

Amennyiben az országok boldog-
ságindexét nézzük , akkor ezen a listán Ku-
ba hatodik, míg Magyarország a 121-ik, és
az USAcsak a 150-ik helyen van. Ez azon-
ban egy összetett mutató, amely azt nézi,
hogy a szubjektív jólétet milyen környezeti
ráfordítással érik el. Maga a szubjektív jólét
az USA-ban a rangsor 23-ik helyére, míg
Kubában csak a 83-ik helyre elegendõ
(Magyarország a 107-ik). Az USA ehhez a
jóléthez viszont lényegesen több erõforrást
használ fel. Kuba HDI-értéke 2006-ban 0,855
volt, ezzel 48-ik (USA (15-ik): 0,95, Magyar-
ország (38-ik): 0.877). Az egy fõre jutó ökológiai
lábnyoma viszont csak 1,76 globális hektár
(USA: 9,42, Magyarország: 3,55), ami az 1,8-es
világszinten 1 fõre rendelkezésre álló érték alatt
van (bár meghaladja a saját országának ren-
delkezésére álló 1,05 gha-t). Ebben a világon
egyedülálló: 0,8 feletti HDI érték megfelelõ kör-
nyezeti hatással . A CIA factbook adatai szerint
a munkanélküliségi ráta 1,8%, 2006-ban a GDP
növekedési rátája 12,1%-os volt (azóta csök-
ken: 7,3% és 4,3% 2007 és 2008-ban). A vár-
ható élettartam 77,45 év (Magyarországon
73,44 év, az USA-ban 78,11 év).

A legfontosabb tényezõ a szellemi, és az
akarati tényezõ volt, amely kormányzati szinten
és lakossági szinten is pozitív hozzáállásban
jelentkezett. Avezetés nem akadályozta az em-
berek tenni akarását, sõt segítette azt össze-
hangolt kormányzati intézkedésekkel. A termé-
szetet sem akadályozta: Roberto Sanchez, a
kubai túlélõ gazdaság egyik irányítója szerint a
természeti ciklusokat követve a természetet
bérelik fel, hogy dolgozzon, és nem õk dol-
goznak a természet ellen, mivel a természet el-
len végzett munka hatalmas energiákat emészt
fel. A legnagyobb probléma az élelmezés kér-
dése volt. Az élelmiszerellátás (kalóriában) a
harmadával esett vissza. A probléma megoldá-
sában a kulcstényezõ a föld kérdése volt, hiszen
az élelmiszerellátás megteremtéséhez földre,
vízre és dolgozókra volt szükség. A földek
jelentõs része állami tulajdonban volt (és van ),
ezért a kormány azonnal tudott élni azzal a
lehetõséggel, hogy földet adott élelmiszerterme-
lésre. Létrehozta a városi mezõgazdaságot (ami
gyakorlatilag Kubának a jellegzetessége), tehát
a városon belül termelik meg az
élelmiszerszükségletük jelentõs részét. Ha

valaki - akár személy, akár csoport - rendel-
kezett olyan egyszerû és ésszerû üzleti tervvel,
hogy mit fog termelni és hogyan, akkor meg-
kapta a földet, hogy termeljen. Állami szinten
elsõ szintû prioritást kapott az új típusú agro-
technikai fejlesztés. A környezeti nevelés, az
organikus gazdálkodás, a megújuló energiák és
energiahatékonysági módszerek terjesztése
mind a jól megalapozott oktatási rendszerük se-
gítségével történt. 

Az oktatási rendszerük a nehézségek
ellenére még mindig kiváló, és kiterjed a vidéki
területekre is.Nem lehet kimutatni szignifikáns
különbséget a vidéki és városi területeken élõk
tanulmányi eredményei között 
. A decentralizáltság nem jelent magáraha-
gyottságot, vagy tetszés szerinti oktatást
Kubában, ahol a kimagasló eredményeket a
megfelelõ szociális háttér, a pedagógusok
magas fokú felkészült-sége (tudatos, tervezett
felkészítése), és az oktatás ellenõrzése bizto-
sítja.

Amásodik legfontosabb elem a lelki, közös-
ségi tényezõ, ahol az emberek közötti össze-
tartást, az emberek fejlõdését és egészségét
biztosították. Aközlekedés megoldatlansága kö-
vetkeztében az ellátást decentralizálták: vidékre
települt az orvosi ellátás és a felsõoktatás is;
fenntartották az ingyenes oktatást és egészség-
ügyi ellátást, ezzel segítették a túlélést, növelték
az emberek biztonságérzetét, és biztosították az
alapvetõ orvosi ellátást. 

A vidék önkormányzatainak tulajdonában
van az egészségügyi intézmények 93%-a. Egy
orvosra kevesebb beteg jut, mint az USA-ban
(161 vs. 188). 

Az egészségügy is komoly válságba került,
hiszen nem volt lehetõség az eszközpark kar-
bantartására, korszerûsítésére. Az orvosok a
gyógyszerhiány miatt a gyógyfüvek felé fordul-

A megújuló energia nép szerûsítése Kubában

ALKALMAZKODÁS A CSÖKKENTETT FOSSZILIS
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tak. A szociális háló kiterjed a lakhatásra és az
olcsó élelmezésre is, így egyre nehezebb a nö-
vekvõ lakosság számára ennek biztosítása. A
2008-as becslések szerint Kuba államadóssága
a GDP 32,8%-a (még Magyarországé 73,8%).
A két fentebb ismertetett meghatározó tényezõ
birtokában lehet értékelni a tényleges gazdasá-
gi, társadalmi fejleményeket.

A mezõgazdaság - ipar - szolgáltatás ará-
nya 2008-ban 4,4 - 22,8 - 72,8 % volt . A jöve-
delemtermelés kényszere és a nem megfelelõ
anyagi háttér két erõsen környezetszennyezõ
ágazat, a turizmus és a bányászat intenzív
fejlesztésére kényszerítette az országot.
Különösen a turizmus esetén komolyabb
befektetésekkel meg lehetett volna elõzni az
okozott környezeti károk jelentõs részét. Az
1990-tõl 1996-ig terjedõ idõszakban a
tengerparti létesítmények számát 167-rõl 237-re
növelték anélkül, hogy a hozzátartozó infrastruk-
túrát megfelelõen telepítették volna.  A bányá-
szat kiterjesztése is erdõirtással és a talajminõ-
ség romlásával járt. A turizmus 2,6 milliárd dollár
körüli összeggel járult hozzá 2005-ben a GDP-
hez. Nikkelbõl Kubában van a világ második
legnagyobb készlete. Az ország 2005-ös 2,7
milliárd dolláros exportbevételbõl a nikkel 1,2
milliárd, cukor és melléktermékei 168 millió,
dohánytermékek 243 millió, gyógyszerek 130
millió dollár. A három legnagyobb export cél-
ország 2004-ben Hollandia, Kanada és Vene-
zuela volt. Az orvosi ellátás a turizmus mellett a
másik nagy szolgáltatása Kubának, ami jelentõs
bevételt biztosít. Venezuela a legjelentõsebb ex-
portõr (olaj), miért cserébe Kuba orvosi ellátást
biztosít. Az ország importját ezután Spanyol-
ország és Kína biztosítja, és a negyedik helyen
az embargó ellenére az USAvan. Külön kieme-
lést érdemel a már 1981-ben elkezdett bio-
technológia-ipar fejlesztése, ahol eredetileg az
inter-feron termelése volt az elsõdleges cél, két
okból is: ez kívánt sokoldalú szakmai tudást, és
a fejlõdõ országokban jellemzõ náthaláz és he-
patitisz ellen hatásos ellenszer. A kiváló oktatási
háttérnek köszönhetõen a biotechnológiai ipar-
ág azóta is virágzik, és nemzetközileg elismert.

Az ország mezõgazdasága az élelmiszerel-
látást jelentõs részben a már említett, egyedül-
álló városi agrártermeléssel oldotta meg. ahol
2004-ben az ország friss zöldségeinek 46%-a, a
gumós és gyökértermésûeknek 13%-a, és a
nem citrusféle gyümölcsöknek 38%-a a városi
agrártermelésbõl származott, több, mint
326.000 kubainak adva ezzel munkát (Kost,
2004). 

A lokális mezõgazdasági termelésben a
permakultúra alkalmazása során fejlõdött sokat
a közösségalkotási készségük, ahol megtanul-
ták, hogy hol és hogyan segíthetnek a közösség
tagjain.  A növényvédõszerek és a mûtrágya hi-

ányát biogazdálkodással hidalták át. Kuba több
mint 95%-kal csökkentette a növényvédõszer-
felhasználását, biotrágyát használ, elsõsorban
vidéken. A jelenlegi tervük a városi organikus
hulladék komposztálása, és felhasználása. A
farmereket biodiverzitásra, mint termelési stra-
tégiára tanítják.. Olyan legeltetési rendszert ve-
zettek be, amely megelõzte a terület felélését,
és még a trágyázást is biztosította. Az ener-
giaigény csökkentésének egyszerû módja a
traktorok ökrökkel való felváltása, ami azon kí-
vül, hogy kényszerû lépés üzemanyag- és alkat-
részhiány esetén, egészségesebb is, és trágyát
is biztosít. Kuba az egyike azon keveseknek,
akik támogatják nemzeti szinten az alternatív
mezõgazdaságot.

A közlekedés kényszerû leállása az üzem-
anyag, akkumulátorok és a tartalék-alkatrészek
hiánya miatt különös kihívást jelentett Kuba szá-
mára. Havannában 1990 és 1993 között a 2200
buszból 500 maradt, 1992-re a fõvároson kívüli
buszjáratok száma 80%-kal esett vissza.  Az
egy fõre jutó tömegközlekedési kilométer az
1986-os 3000 km/fõ/évrõl 1995-re 744 km
/fõ/évre esett vissza. A gyaloglók aránya 6%-ról
43%-ra, a biciklisták száma az elhanyagolható
mennyiségrõl 13,5%-ra emelkedett, még a bu-
szok száma 84,5%-ról 9,5-ra esett vissza.

Kubát Floridával lehet igazán összehason-
lítani, hiszen az 1961-es blokádig párhuzamo-
san fejlõdtek, és méretben is összehasonlítha-
tóak. Az 1000 fõre jutó autók száma Kubában
32, Floridában 688. 2001-ben az 1 fõre jutó
üzemanyag--fogyasztás 45 l/ fõ volt, ami kb. 0,5
t CO2-kibocsátást jelent fejenként. Floridában
1999-ben 1850 l/fõ volt a fogyasztás, ami 5,1 t
CO2-kibocsátást jelent (Warren, Enoch, 2006).
Kubában 10 évrõl 15 évre tolták ki az útjavítások
idejét, ami nem arányos, fokozott költségnöve-
kedést jelentett. A vasutakon az utasszám 12
millió, de igény lenne két és fél, háromszorosára
is. Az állam támogatta a lakóhelyhez közelebbi
munkavállalást úgy is, hogy kiegészítette a fi-
zetést az eredeti összegre akkor, ha valaki
kisebb jövedelemhez jutott a váltás következ-
tében, hiszen társadalmi szinten gazdaságo-
sabbnak bizonyult így is a munkahelyváltás.
Ezen kívül támogatta az új közlekedési formákat
(pl. Camillo-k, kamionvázra épített buszok, 220
fõ szállítására alkalmasak; állati erõvel vontatott
buszok), az autóstoppolást ("amarillók" segítik
ezt a nagyobb keresztezõdésekben), és az al-
ternatív üzemanyagok használatát.

Energiaellátását tekintve Kuba a karibi tér-
ségben élenjáró a megújuló energiák hasz-
nálatában. Néhány példa: a független napele-
mes rendszerek száma már több, mint 8000, és
tervezik a maradék 100 000 ellátatlan lakás e-
lektromos energiával történõ ellátását; 2009-ben
tervezik további 300 biogáz-telep létesítését. Kü-

lönféle irányelvek, szabályozások, támogatások
útján támogatják a vidéki megújulóenergia-
használatot, ezért nagy figyelmet szentelnek a
sziget-rendszerû megújulóenergia-termelésnek.

Nagyon fontos, hogy az energiaellátás
megteremtése magában nem elégséges, fel-
tétlenül szükséges a karbantartás, üzemeltetés
megoldása, és az ehhez szükséges pénzügyi
háttér. 1993-ban kezdtek hozzá helyi energia-
termelés bõvítéséhez, az iskolák, kórházak, or-
vosi rendelõk és közösségi központok villamos
energiával történõ ellátásához, különösen a leg-
szegényebb, legizoláltabb helyeken. Vízi ener-
giát, szélenergiát, napelemeket, és biogázzal
termelt energiát használtak ott, ahol nem volt
lehetõség rácsatlakozni a hálózatra. A profitori-
entált szemlélet elõnyben részesíti a környezet-
szennyezõbb, kisebb beruházási és nagyobb
fenntartási költséggel járó beruházásokat, de ezt
a hatást kiegyenlítheti egy olyan erõs irányító
testület, amely megfelelõ környezettudatosság-
gal és hatalommal rendelkezik. 

Tisztában vannak azzal, hogy a klímaválto-
zás várható hatásait is a megújuló, helyi energi-
ák használatával tudják enyhíteni, ellensúlyozni.

A szubjektív jólét függ az olyan tényezõktõl,
mint elegendõ ivóvíz és öntözésre használható
víz, a jó egészségügyi és oktatási ellátás a tele-
pülési és önkormányzati rendszereken keresz-
tül, és ezt a hatást erõsítheti a megfelelõ villa-
mosenergia-ellátás. Kuba 1990-ben már átlé-
pett a poszt-fosszilis korszakba. A megélhetés,
és a jövedelemtermelés minimális szintjének
biztosítása érdekében a környezeti szempontok
háttérbe szorításával a turizmus és a bányászat
intenzív fejlesztésébe kezdett, ismét meg-
erõsítette a cukornád és a dohányültetvényeit,
de ezzel párhuzamosan a kisléptékû, munka-
erõ-igényes, lokális gazdaságfejlesztést támo-
gatta. Különösen jelentõs a városi mezõgazda-
ság megvalósítása, amely a szállítási lehe-
tõségek ellehetetlenülésekor nagy segítséget
jelentett az éhezés leküzdésében. Atechnológia
és az intézményrendszer együttesen biztosítja a
vidéki területeken, az igen alacsony jövedelem-
szint ellenére, az egészségügyi ellátást, a lak-
hatási lehetõségeket, az oktatási rendszert és
az energiaellátást. Jó példa arra, hogy nem csak
a pénzügyi, vagy egyéb, kizárólagosan szakmai
szempontok, hanem komplex társadalmi és
környezeti programok alapján lehet olyan
döntéseket hozni, amelyek alkalmasak a jólét
valóságos és érzékelhetõ növelésére. 

Amennyiben Kuba hozzájuthatna fejlett
technológiákhoz, és hasonló szellemben fejlõd-
ne a gazdaság és társadalom, akkor nagyobb
jólétet kisebb környezeti terheléssel tudnának
elérni, és a klímaváltozást elõidézõ tényezõket
még radikálisabban csökkenthetnék.

Kiss T ibor , PTE KTK
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70 éve gyilkolták meg Lev Davidovics
Trockijt, az orosz és a nemzetközi
munkásmozgalom egyik kiemelkedõ
alakját. Rá emlékezve, az õ tiszteletére
közlünk részleteket Irving Hove
Trockijról szóló írásából. A cikk a The
Basic W ritigns of T rot sky , Mecury
Books London kiadásában jelent meg.

Van-e még olyan nagy alakja a XX.
századnak, aki gondolatainak és ta-
pasztalatainak olyan részletes feljegyzé-
sét hagyta volna ránk, mint Leo Trockij?
Talán Churcill, talán De Gaulle. De
egyikül sem egyesítette magában olyan
kiemelkedõen és olyan teljességében a
történelmi szereplõt, a történészt, a
politikai vezért, az elméleti embert, a
karizmatikus szónokot és az elszigetelt
kritikust. Trockij történelmet csinált és
rajta tartotta szemét a történelmen. 

Heroikus formátumú ember volt,
életét teljesen a cselekvésnek szentelte,
ugyanakkor entellektüel volt, aki hitt a
szó erejében és tisztaságában. 

Pályájának egyetlen szakaszában
sem engedte meg magának, hogy távol
maradjon az íróasztaltól: sem az emig-
rációban, sem a forradalmi hadsereg
parancsnokaként. Nem akadályozhatta
ebben sem társadalmi tevékenysége,
sem pedig személyes helyzete. 

"Az én szememben - írta egyszer - a

szerzõk, az újságírók és a mûvészek
mindig olyan világban éltek, amely von-
zóbb volt, mint egy másik és amely csak
a kiválasztottak számára állt nyitva." 

Szibériai számûzetése idején írt az
1905-ös forradalomról, a 19. század
nagy orosz íróiról, a szabadkõmûvesség
kialakulásáról. Európai számûzetése
idején foglalkozott a marxizmus körüli vi-

tákkal, az orosz társadalom sajátossá-
gaival és a "permanens forradalom"
elméletével, amelyet õ dolgozott ki. Mint
a bolsevik rendszer vezetõje írt a katonai
kérdésekrõl, irodalmi vitákról, a gazda-
ságról, a viselkedésrõl és az erkölcsrõl a
proletár államban, a sztálinista bürok-
rácia felemelkedésérõl. Török, francia,
norvég és végül mexikói számûzetése

Trockij mexikói számûzetésében

IRVIN HOVE: TROCKIJ

20 PRÓBASZÁM

2010. SZEPTEMBER MUNKÁSMOZGALOM

Lev Davidovics Trockij; eredeti nevén Bronstein (Janovka,
Oroszország, 1879. november 7. - Mexikóváros, 1940.
augusztus 21.) zsidó származású orosz-szovjet marxista
politikus, forradalmár, az 1905-ös oroszországi forradalom,
majd a Nagy Októberi Szocialista Forradalom egyik vezéralakja,
a Vörös Hadsereg megalapítója.

Lev Davidovics Trockij 1879-ben született Ukrajnában, a
herszoni kormányzóság jelizavetgrádi járásának egy kis
falujában, Janovkán. Apja, David Leontyijevics Bronstein
jómódú, zsidó származású, de vallását nem gyakorló
gazdálkodó volt. Két testvére is volt Trockijnak. 

1888-ban szülei Odesszába küldték tanulni, ahol egy liberális
ellenzéki beállítottságú, nagy mûveltségû távoli rokonnál lakott,
itt került szoros kapcsolatba a könyvekkel, a kultúrával. A
numerus clausus miatt gimnázium helyett a Szt. Pál
reáliskolában folytatta tanulmányait. A 7. osztályt már
Nyikolajevben végezte, itt került elõször kapcsolatba forradalmi
eszmékkel. Kezdetben a számára radikálisabbnak tûnõ na-
rodnyikizmus volt rá hatással, és  a marxizmus ellenfelének
tekintette magát.

1897-tõl részt vett a késõbbi bolsevik forradalmár, Ivan
Andrejevics Muhin által vezetett munkásszervezetben, amely
késõbb a Délorosz Munkásszövetség nevet vette fel. Itteni
tevékenységében egyre inkább szociáldemokrata hatás
érvényesült. 

1898-ban letartóztatták, több évig börtönben ült, majd négy évi

kelet-szibériai számûzetésre ítélték, amit 1900-ban kezdett
meg. A számûzetésben vált marxistává, itt ismerkedett meg
Dzerzsinszkijjel és Urickijjel.

1902-ben úgy érezte, kinõtte a forradalmi szervezkedés helyi
kereteit, és még ebben az évben megszökött számûzetésbõl.
Hamis útlevelét volt börtönõre, egy bizonyos Trockij nevére
állította ki, és ez a név egy életen át elkísérte.

1902 õszén Párizson keresztül Londonba érkezett, ahol
találkozott Leninnel, Zaszuliccsal és Martovval. Legnagyobb
hatással Lenin volt rá, és Lenin is felismerte a 23 éves fiatal-
ember nem mindennapi tehetségét, intelligenciáját. 

Mindezek ellenére Trockij nem rokonszenvezett Lenin
centralizáló szervezeti elveivel, elutasította a "hivatásos
forradalmárokból" álló élcsapatpárt gondolatát.  

A bolsevikok és mensevikek közti szakadás megtörténtekor
habozás nélkül a mensevikek oldalára állt, és Lenint többször
durván támadta. 1904-ben a mensevikekkel is szakított, és
1917-ig "frakción kívülinek" tekintette magát. Az 1905-ös
forradalom híre Genfben érte, az októberi nagy sztrájkok idején
már Szentpétervárott volt.    

A Szovjet tagjait 52 napos tevékenység után letartóztatták,
Trockij több börtönt megjárt, majd 1907-ben életfogytiglani
számûzetésbe indult, de végcéljához nem érkezett meg. 

Rendkívül rendkívül kalandos úton megszökött és hamarosan
Londonba telepedett le. Az elsõ világháború kitörésekor távozni
kényszerült Londonból, Bécsben, majd Franciaországban élt.



idején írta meg monumentális mûvét, az
"Orosz forradalom történetét", a politikai
önéletrajzát, Leninnel és Sztálinnal foglal-
kozó tanulmányát, egy sor esszét, cikket
írt a húszas évek végének kínai forradal-
máról, a német baloldal Hitler elleni takti-
kájáról az új oroszországi despotizmus
anatómiájáról, a Népfront európai kudar-
cának okairól, a politika erkölcsi kérdése-

irõl, a marxizmus re-
konstrukciójáról. 

Amikor 1940-ben egy
GPU (szovjet politikai
rendõrség orosz rö-
vidítése - a szerk.)
ügynök baltával meg-
ölte, a gyilkos olyan
indokkal juthatott a dol-
gozószobájába, hogy
egy cikket akar meg-
vitatni vele.

Trockij teljes, szinte
naiv meggyõzõdéssel
hitt a szó kreatív lehe-
tõségeiben. De nem
úgy hitt, mint a legtöbb
nyugati intelektüell:
vagyis nem valami iro-
nikus, elmélkedõ vagy
szimbolikus értelem-
ben. A szavak és a tet-
tek egységének hiá-
nyát Trockij nyárspol-
gáriasságként ítélte el,
amely - tehette volna
hozzá - a liberális

professzorok és a dilettáns firkászok
jellemzõ vonása. Õ úgy tekintett briliáns
fogalmazványainak folyamára, mint ami a
gondolkodó ember privilégiuma, de még
inkább, mint ami annak a marxista veze-
tõnek a kötelessége, aki életét a
szocializmusnak szentelte. 

Írásaiban a 19. század orosz klasz-
szikusainak öröksége tükrözõdik. Tõlük

vette át azt a meggyõzõdést, hogy az írás
- komoly politikai tevékenység. Tett az
emberi méltóság visszaállítására. 

Trockij élete annyira át van szõve a
XX. század bonyodalmaival és tragédiá-
ival, hogy abszurditás lenne azt feltételez-
ni, hogy egy válogatás írásaiból vissza-
adhatja teljes történelmi és intellektuális
portréját. Ehhez õ túlságosan is összetett. 

A marxista elmélet munkása, a ke-
gyetlen vitázó, a nagy történész, a bol-
sevikok hatalomra jutásának szervezõje, a
Vörös Hadsereg vezetõje, az orosz
klasszikusok nagy tisztelõje, de aki éberen
figyeli a kortárs francia prózát, a sztálini
diktatúra által félreállított, de annak meg
nem alkuvó kritikusa, aki tollal próbál
szembeszegülni a világméretû terrorral és
hazugsággal, a Negyedik Internacionálé
alapítója, aki hiába próbálkozik élete
végéig kiépíteni egy új forradalmi moz-
galmat - mindez csak hiányos felsorolása
társadalmi tevékenységének. n
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Trockij legyõzi az ellenforradalmat (plakát 1918-ból)

1916 szeptemberében kiutasították Franciaországból, és
miután egyetlen európai demokrácia sem adott számára
beutazási lehetõséget, az Egyesült Államokba ment. A februári
forradalom hírére azonnal elhagyta Amerikát, de útközben az
angol hatóságok internálták, az Ideiglenes Kormány inter-
venciójával 1917. április végén érkezhetett haza. Petrográdban
a mensevik-eszer több-ségû szovjet, melynek 1905-ben elnöke
volt, tanácskozási joggal kooptálta. Szoros kapcsolatot épített ki
a Petrográdi Szovjet Forradalmi Katonai Bizottságával, melynek
az októberi eseményekben fontos szerepe lett. Egyetértett
Lenin áprilisi téziseivel, a proletárforradalom napirendre tûzését
vallotta. 

Politikai és katonai szervezõként egyaránt kiemelkedõ
szerepet játszott a fegyveres felkelés elõkészítésében.
Gyakorlatilag õ irányította a Szovjet 29 tagú Forradalmi Katonai
Bizottságának tevékenységét. A Központi Bi-zottság ülésein a
felkelés mellett szavazott, tagja lett a hatalomátvétel politikai
irányítására létrehozott ad hoc Politikai Bizottságnak. Lenin után
a forradalom második legtekintélyesebb vezetõje lett, valóságos
néptribun, sziporkázó szónok volt. Az októberi fordulat után
megalakult elsõ szovjet kormányban külügyi népbiztos,
tulajdonképpen külügyminiszter lett. E minõségében elsõsorban
a breszti béketárgyalásokon játszott szerepe révén vált ismertté.
Tagja lett a legfelsõ politikai irányító testületnek, a Politikai
Irodának. 1920 folyamán alapvetõ szerepe volt a polgárháború

során tönkretett közlekedési hálózat, a vasút helyreállításában,
ami alapfeltétele volt az egész romokban heverõ gazdaság újra
felépítésének. Lenin halála után, a "lenini örökség" fölött
kialakult marakodás kapcsán a XIII. pártkongresszuson
Krupszkaja egyre sürgette, hogy Lenin "politikai végrendeletét" -
mely súlyosan bírálta Sztálint - ismertessék meg a küldöttekkel.
Trockij, bár érdeke lett volna Sztálin gyengítése, nem foglalt
állást, és a szöveg itt nem került nyilvánosságra. 

1924 folyamán a Sztálin, Zinovjev és Buharin vezette pártbeli
többség Trockijt politikailag elszigetelte. 

A "trockizmus" elleni kampányban vezéri aspirációkkal,
"bonapartizmussal" vádolták. Elméleti vitáiban az általa
képviselt "permanens forradalom" elmélete állt szemben a
"szocializmus egy országban" doktrínájával. 

1928 januárjában a GPU határozatára számûzték az
Oroszországi SzSzSzK területérõl. Ezután Alma-Atában élt
1929-ig. Januárban a GPU Trockijt "szovjetellenes
tevékenység" miatt a Szovjetunió elhagyására kötelezte.
Februárban érkezett meg Konstantinápolyba lakott, majd
Prinkipóban telepedett le. 

1933-ban Franciaországban, Barbizonban, 1935-tõl
Norvégiában, majd 1937-tõl Mexikóvárosban élt. 1940.
augusztus 20-án egy Ramón Mercader nevû NKVD-ügynök
otthonában jégcsákánnyal agyonverte. Coyo-acánban,
Mexikóban temették el.

Lenin és T rockij
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EVO MORALES: AZ USA A DROGELLENES POLITIKÁJÁT

HASZNÁLJA , HOGY IGAZOLJA A KATONAI BÁZISOKA T

Evo Morales, Bolívia elnöke július 27-én,
kedden kijelentette, hogy az Egyesült
Államok által támogatott drogellenes
politika az ürügye az új katonai bázisok
telepítésének Kolumbiában.

"Az illegális drogkereskedelem nem-
csak gazdasági és szociális kérdés, de
politikai ügy is, amit az Egyesült Államok
arra használ, hogy igazolja vele a latin-
amerikai államokban lévõ katonai bázisa-
it, amelyekkel kockáztatja a térség béké-
jét", figyelmeztetett Morales.

A Cesar Guedes Morales-szel, a
Drogkereskedelem és Bûnözés Elleni
Országok Szervezetének képviselõjével
együtt tartott elõadásán Morales elnök
világossá tette, hogy Bolívia, az Egyesült
Államok narkotikumok elleni politikájával
szemben, "szuverenitással és méltóság-
gal" harcol a kábítószerek ellen.

Morales megerõsítette elhatározását,
hogy küzd a drogok ellen, de azt mondta,
hogy az Amerikai Egyesült Államoknak
és más iparosított nemzeteknek vállal-
niuk kellene a felelõsséget a tiltott drog-
piac komoly növekedéséért az országa-
ikban. Arra is figyelmeztetett, hogy az
Egyesült Államok ezt a kérdést arra

használja, hogy igazolja a térség feletti
kontrollját.

A bolíviai elnök elmondta, hogy a 80-
as évek óta, amikor õ Cochabamba
trópusi régiójában szakszervezeti vezetõ
volt, "az Egyesült Államok gyakran hozza
hírbe a szakszervezeti vezetõket; meg-
vádolja õket, hogy vörösök vagy kom-
munisták, azért, hogy igazolja az elnyo-
másukat".

Morales elnök rávilágított, hogy Bolí-
viában a kábítószer-kereskedõknek jobb
technikai hátterük van, mint a rend-
õrségnek, és több felszerelésük, mint a
fegyveres erõknek. Segítséget kért a
nemzetközi közösségtõl, hogy ezt hát-
rányt kompenzálni tudja és hatékonyan
tudjon harcolni eme probléma ellen.

A bolíviai államfõ, aki korábban a
bolíviai kokalevél-termesztõk szakszer-
vezetének vezetõje volt, megígérte, hogy
a technikai és pénzügyi korlátai ellenére
az országa komoly erõfeszítéseket tesz a
kábítószer-kereskedelem elleni harcban.
"A nemzetközi közösségnek ezért kellene
segítenie minket, hogy megállítsuk az
illegális drogkereskedelmet."

"A legnagyobb gyengeségünk a

szükséges felszerelés, technológia és
radarok hiánya", mondta.

Bolívia, a világ harmadik legnagyobb
kokalevél-termesztõje Peru és Kolumbia
után, 113 tonna koka elõállítására is
képes évente. Kokatermesztés 30 900
hektáron történik, de ebbõl csak 12 000
hektár számít legálisnak. Ennyi az
õslakosok hagyományos fogyasztása.

Venezuelan News Agency

Evo Morales

A NYUGDÍJASOK IS PROFITÁLNAK A FORRADALOMBÓL

Hugo Chávez venezuelai elnök július
18-án, vasárnap nyilvánosságra hozt a
azokat a számokat, amelyek azt mut at-
ják, hogy a bolivári forradalom nagy
fejlõdést hozott az idõs emberek egész-
ségének és jólétének védelmében és
javításában.

Vasárnapi beszédében Chávez el-
mondta, hogy az elmúlt 10 évben a kor-
mány egymillió nyugdíjat utalt ki nyug-
díjas munkásoknak összesen 67,8 milliárd
bolivár értékben, ami körülbelül 678 millió
bolivárt jelent évente. 

Az elnök szerint ez komoly fejlõdés az
ország történetének legprogresszívebb al-
kotmányának 1999-es megalkotása elõtti
22 éves idõszakhoz (az ún. Negyedik
Köztársaság idõszakához) képest.

"A Negyedik Köztársaság 22 évében
csu-pán 582 millió bolivárt fektettek ebbe,
kevesebbet, mint 30 millió bolivárt éven-
te. Nyilvánvaló a különbség. A bolivári kor-

mány egy év alatt is többet fizet ki, mint a
Negyedik Köztársaság tette az utolsó
négy kormányzati ciklusa [22 év] alatt."

Chávez a kapitalizmust és a korábbi
kormányzatokat azzal vádolta, hogy poli-
tikájukban a szegények helyett a gazda-
goknak kedveztek. 

"Az emberek nézõpontjából a burzsoá
állam felelõtlen és önzõ. Ezzel szemben a
burzsoáziának mindent megad. A korábbi
kormányok nem foglalkoztak az emberek-
kel, megtagadták tõlük a szociális bizton-
ságot, a korrekt fizetést, a nyugdíjat. Most,
szocializmussal egyenlõbbé tesszük a
dolgokat. Kevesebbet juttatunk azoknak,
akinek már van elég és többet az em-
bereknek, szükségleteik szerint" - mondta
az elnök.

A szociális biztonság privatizálásnak
megállítása
Július 19-én, hétfõn Chávez elnök

nyugdíjhiteleket bocsátott ki a Szociális
Biztonság Venezuelai Intézetébõl (IVSS)
állampolgárok egy csoportjának. Ennek
kapcsán emlékeztetett arra, hogy a
kormányának 1998-as hatalomra jutá-
sakor az egyik elsõ intézkedése volt az
IVSS tervezett privatizálásának leállítása.
Chávez kifejtette, hogy akkoriban tervben
volt a petrokémiai ipar, az acélipar és az
olajipar magánkézbe adása is.

"Éppen azon voltak, hogy nagyon ala-
csony áron privatizálják ezeket az ipar-
ágakat. Már túl voltak Viasa légitársaság
és a Venezuelai Nemzeti Telefontársaság
(Cantv) eladásán" - idézte Chávez.

Hugo Chávez, a venezuelai elnök fi-
gyelmeztetett arra is, hogy abban az eset-
ben, ha a jelenlegi ellenzék visszatérne a
hatalomba újabb tömeges privatizáció
valósulna meg.

Steven Mather



Alagut at talált ak a Nap és a Hold pira-
misáról nevezetes mexikói T eotihuacan
mûemlékegyüttes romjai alatt, és a
régészek azt feltételezik, hogy a föld
alatti folyosóból nyíló kamrák rejthetik
az egykori város uralkodóinak temet-
kezési helyét. 

Szakértõk szerint egyetlen sír felfede-
zése is rendkívül jelentõs lenne, mert
Teothuacan társadalmi struktúrája, ural-
kodóinak kiléte még százévnyi régészeti
feltárás után is rejtély. Mindeddig ugyanis
semmilyen ábrázolást nem találtak sem az
uralkodókról, sem sírjaikról. E tekintetben
a város különbözik a spanyol hódítás elõtti
korok többi amerikai kultúrájától, amelyek
istenként tisztelték uralkodóikat.

A régészek már 2003 óta gyanították
egy rejtett alagút létét, miután egy heves
esõzés nyomán megsüllyedt a talaj a
Mexikóvárostól nem messze északra
található Quetzacóatl templom lábazata
alatt. (A Quetzacóatl, azaz Tollaskígyó az
azték mitológiában a tudás és a tanulás
istene, az elsõ istenpár fia volt. A hiedelem
szerint õ teremtette az emberiséget.) A
tavaly kezdõdött ásatási munkálatok
nyomán idén júliusban 12 méterrel a
földfelszín alatt rábukkantak az alagút
tetejére. Sergio Gomez régész úgy véli,
hogy az alagút lehetett a templom fõ
eleme, e köré épült a szertartási tér.

A kutatók leeresztettek egy kamerát a
négy méter széles, sziklába vájt folyosó-
ba. Nem jutottak messzire, mert az alagu-
tat feltehetõen i. e. 200-250 körül befalaz-
ták, csupán egy 34 méteres szakasz jár-
ható. Geofizikai módszerekkel azonban ki-
derítették, hogy az alagút az elzárás mö-
gött folytatódik, és egy kilenc méter oldal-
szélességû, négyszögletes teremben vég-
zõdik, majdnem pontosan a templom alatt.
A durván kivájt folyosó mindkét oldalából
egy-egy kisebb helyiség nyílik.

A régészek szerint itt lehetett az ural-
kodó sírja. Erre utal ugyanis, hogy renge-
teg, majdnem ötvenezer darab áldozati
tárgyat találtak bennük, kagylókat, jáde-,
kõ és agyagtárgyakat, cserépedényeket,
köztük olyan kerámiaserlegeket, amilye-
nek korábban még soha, sehonnan nem
kerültek elõ.

A piramisok, közterek, templomok és
utak együttese valamikor egy több mint
százezer lakosú város központja volt, alig-
hanem a felfedezések kora elõtti Észak-
Amerika legjelentõsebb településévé. A
várost egy viszonylag kevéssé ismert civi-
lizáció építette, amely i. sz. 100 és i. sz.
750 között élhette fénykorát. A terület az
aztékok érkezésekor - 1300 körül - azon-
ban már elhagyatott volt, õk adták neki a
Teotihuacan nevet, amelynek jelentése: "a
hely, ahol az emberek jobbá lesznek".

Luis Barba, a Mexikói Nemzeti Auto-
nóm Egyetem Régészeti Kutató Intézete
munkatársa elmondja, hogy mivel a
falfestmények és a sziklába vésett képek
gaz-dag leletei ellenére sem állnak rendel-
kezésükre sem képek, sem nevek, sem
más utalások az uralkodóra, egyes szak-
értõk úgy vélik, a városban megosztott
hatalom lehetett, ahol a négy kerület
vezetõi felváltva uralkodtak.

De ez csak egy a hipotézisek közül. A
tény az, hogy mintegy 2500 évvel a város
alapítása és 2100 évvel a Teotihuacan-
kultúra virágzásának kezdete után az
uralkodók kiléte még mindig rejtély. A
régészek szerint azonban már nem
sokáig.n

PRÓBASZÁM

2010. SZEPTEMBER 23KULTÚRA

ALAGÚT A NAP ÉS A HOLD PIRAMISA KÖZÖTT

TANGÓVILÁGBAJNOKSÁG
405 pár részvételével t angó világ-
bajnokság kezdõdött az argentínai
Buenos Airesben. A több tízezer
érdeklõdõt vonzó több mint egy
hetes eseményre a világ minden
részérõl jelentkeztek versenyzõk.

Õk két kategóriában: a moder-
nebb, tánclépéseket balettelemekkel
ötvözõ színpadi tangóban, illetve a
hagyományos szalontangóban mérik
össze tudásukat.

A tangó az 1800-as évek végérõl
Argentína és Uruguay határvidékérõl
származik. Tavaly a világörökség ré-
szének választották.

Az augusztus 13. és 31. között
megtartott, fesztivállal kísért világbaj-
nokságon egy 18 éves pár, Sebastián
Ariel Jiménez és María Inés Bogado
szalontangó kategóriában nyert. A
Buenos Aires-i döntõben ebben a

kategóriában negyven páros mérte
össze tudását. A színpadi kategóri-
ában húsz pár közül az argentin-japán
Diego Ortega-Kuvamoto Csizuko ket-
tõs bizonyult a legjobbnak. A tangó
nyolcadik világbajnokságán 18 or-
szágból 405 páros vett részt, a gyõz-
tesek húsz-húszezer pesóval gazda-
godtak.n



E jelszó jegyében sztrájkokat és demon-
strációkat tartanak Európa szerte 2010.
szeptember 29-én, így tiltakozva az Euró-
pai Unió és az IMF megszorító politikája
ellen. Az Európai Szakaszervezeti Szövet-
ség (ETUC) kezdeményezését tevõlegesen
támogatják a valóban baloldali európai
pártok, az Európai Baloldali Párt és a sok-
sok ezer civilszervezetet egyesítõ Európai
Szociális Fórum. 

Alulírott szervezetek, a magyar baloldal
hiteles képviselõiként csatlakozunk az eu-
rópai megmozdulásokhoz. A brüsszeli
központi demonstrációval egy idõben, 

2010. szeptember 29-én, 
szerdán 13 órakor , 

tilt akozó és szolidaritási demonstrációt
szervezünk az IMF magyarországi
irodája elõtt (Szabadság tér 7, a

Bankcenter elõtt, a Metró Arany János
utcai megállójától 200 méter).

Minden baloldali érzelmû embert oda-
várunk, aki fel akarja emelni a szavát a kapi-
talizmus igazságtalanságai, a neoliberális
diktátum, a megszorító politika ellen.

A következõkkel indokoljuk csatlako-
zásunkat a nemzetközi akciónaphoz: 

Ez a válság a kapitalizmus válsága.
Annak a rendszernek a súlyos betegsége,
amely a válság ellenére is meghatározó
gazdasági és társadalmi tényezõ világszer-
te. 

Európát  különösen hátrányosan érin-
tette a pénzügyi és általános világgazdasági
válság. Évtizedeken át hirdették országa-
inkban is a szabadpiacinak mondott ver-
seny neoliberális dogmáját, a beígért har-
monizáció egységesítés és felzárkóztatás
helyett azonban erõsebb lett a megosz-
tottság. A válság az EU minden tagállamára
kiterjed, de a gazdaságilag kevésbé fejlett
országok, Dél-Európa, valamint Közép és
Kelet-Európa nemrég csatlakozott országa-
iban a munkanélküliség és a szegénység
kiáltóan súlyossá vált. Az elmúlt évek ku-
darcai bizonyítják, hogy a megszorítások
nem oldják meg a  felmerült problémákat, a
fizetési mérlegek hiánya a megszorítások
ellenére újra és újra kialakul. Mégis minden
korábbinál nagyobb hatalmat kaptak azok a

nemzetközi pénzügyi körök, amelyek
egyértelmûen okozói voltak a válságnak. 

Ez a politika csak további visszaesés-
hez vezet, rontja az amúgy is rendkívül
rossz foglalkoztatási helyzetet, szûkíti a
piacot éppen olyankor, amikor annak ha-
tékony bõvítésére volna szükség. Az
európai emberek minden országban tilta-
koznak a megszorítások miatt. A kormá-
nyok a növekvõ ellenállás ellenére, a de-
mokrácia korlátozása árán is végigviszik
akaratukat, aminek célja a jóléti rendszerek
drasztikus leépítése. Értelmetlen és hazug
logikával azt mondják, hogy az állami költ-
ségvetésekre nehezedõ pénzügyi nyomás
csak tömeges leépítésekkel, a kiadások
lefaragásával enyhíthetõ. 

A megszorítások sorozatának véget kell
vetni! Valódi megoldásokra van szükség!
Másként, igazságosan kell elosztani a
társadalmi javakat. A ma üres köz- és szo-
ciális kasszák akkor lesznek újra feltöltve,
amikor az állam erõs gazdasági szerepe
révén nagyobb lesz a költségvetés bevé-
tele, a munkanélküliség megszûnik, a bé-
rek magasabbak lesznek és keresletet
generálnak, a részvényesek és a bankárok
extraproftjának jelentõs része visszajut a
társadalomhoz. 

Igazságos adórendszerre van szükség
Európa minden országában! A gazdaság-
politikai célokat a közérdek és nem a "piac"
érdeke alapján kell meghatározni. 

Mire van szükség? A pénzügyi szek-tor
segítése helyett a lakosság igényeit
figyelembe vevõ fejlesztések kellenek a
közszolgáltatások területén és a gazda-
ságok modernizálását, a környezet vé-
delmét szolgáló ágazatokban. Az Európai
Központi Bankot meg kell erõsíteni annak
érdekében, hogy a kormányoknak ala-
csony kamatlábú kölcsönt nyújthasson, így
országaink felszabadulhatnak a pénzügyi
körök nyomása alól. Meg kell adóztatni a
nemzetközi pénzügyi tranzakciókat a
spekuláció visszaszorítása és a termelés
jobb fnanszírozhatósága érdekében. A
banki szektort át kell alakítani oly módon,
hogy tevékenységével ne egy személy-
telen, emberellenes rendszert teremtsen,

hanem alapvetõ célja szerint szolgálja a
termelés bõvítését és a társadalmaink
nyugodt fejlõdését.
Szolidáris és demokratikus Európát! 

Az osztálykonfiktus fordulópontján va-
gyunk Európában. 

A tõke nem változtatja meg arcát - min-
den, amit képvisel, az egy front az emberek-
kel szemben. Az erõszak, amit alkalmaz
módszereiben, megmutatja, mennyire
elszánt.  

Minden, amit társadalmi kontroll nélkül
képvisel, ellenére van az emberiség nyu-
godt jövõjének. Európa kormányai ma nem
az állampolgárok oldalán állnak. Csökkentik
demokratikus és szociális jogainkat. Új
összefogásra van szükség a társadalma-
inkat fenyegetõ veszélyekkel szemben! Fel
kell építenünk az európai szolidaritás front-
ját, amely természetes alternatívákat nyújt a
jelen társadalmi rend embertelenségével
szemben. Meg kell vívni a harcot minden
ország minden városban, minden vállalat-
ban és intézményben, mert minden apró
gyõzelem közös gyõzelmünkhöz visz köze-
lebb! A megszorítások elleni harc Európa
országaiban egyre hevesebb. Ezt a küzdel-
met a mi közös európai szintû fellépésünk is
segíti. Célunk a tömeges és nemzetközi
ellenállás erõsítése és egy közös alternatív
emberközpontú európai stratégia megalko-
tása. Fel kell építsünk egy modern szociális
modellt, ami garantálhatja a valódi, na-
gyobb gazdasági és szociális egyenlõséget
biztosító demokrácia erõsödését Euró-
pában.

Attac Magyarország, Európ ai Baloldali 
Párt,  Magyar Egyesült Baloldal,

Magyarországi Munkáspárt 2006, Magyar
Szociális Fórum Hálózat, Zöld Baloldal

NEM A MEGSZORÍTÁSOKRA
DEMONSTRÁCIÓ 2010. SZEPTEMBER 29. 

Nem a megszorításokra! 
Növekedést és munkahelyeket!
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