
II. ÉVFOLYAM III. SZÁM  

2011. MÁRCIUS

FOLYÓIRAT AZ ANTIKAPITALISTA ÉS ANTIIMPERIALISTA ELLENÁLLÁSÉRT

100 ÉVES A
NEMZETKÖZI NÕNAP



2 LATIN-AMERIKA TÁRSASÁG

ELINDULT A BALPART.HU
Kedves Olvasónk!

Közel egy éves elõkészület után, többek

erõfeszítésének és a Szabad Sajtó Ala-

pítvány kezdeményezésének, támogatá-

sának köszönhetõen útjára indul honla-

punk. Teszi ezt azzal a céllal, hogy

segítse az igényes és kritikus érdeklõdõt

a tájékozódásban. Ezért közös teret te-

remtünk a magukat baloldali szellemisé-

gûnek vagy kritikainak valló magyar

tudományos, társadalomelméleti és

kulturális folyóiratok számára. 

Többségük eddig is elérhetõ volt a

neten, de a mai nappal lehetõségeik –

reményeink szerint – jócskán kibõ-

vülnek. 

Mostantól kezdve hétrõl-hétre új

írások, cikkek és tanulmányok sokasága

lesz elérhetõ a Balparton a velünk

együttmûködõ szellemi mûhelyeknek

köszönhetõen. 

Több pozitív változást remélünk ettõl.

Elõször is azt, hogy már az új meg-

jelenési lehetõség is inspirálni fogja az

orgánumokat és a szerzõket, szerkesz-

tõket arra, hogy felkeltsék gondolataik,

témáik, új számaik iránt az érdeklõdést.

Másodszor azt, hogy párbeszédek, viták

indulnak a magyar társadalom, a szel-

lemi és kulturális élet fontos kérdéseirõl,

a minket körülvevõ világról. Kezdésnek

már az is jó lenne, ha az írások – ha tet-

szik, válaszoló, ha tetszik, továbbgon-

doló vagy éppen vitatkozó – újabb írá-

sokban kapnának visszhangot. Késõbb,

ha a Balpart jó fogadtatást kap, azt is

megfontoljuk, ne bõvítsük-e az inter-

akció lehetõségeit.

Ezen túl szeretnénk azt is, ha iro-

dalmi mûvekre, zenei, színházi esemé-

nyekre, filmekre, fontos szakkönyvekre,

tanulmányokra is felhívhatnák egymás

figyelmét. Ezzel egyúttal azt is jelezni

akarjuk: a Balpart csak „közös mûként”

lehet sikeres. Csak akkor, ha sok kis

mikrovilágból egy újra törekvõ, laza

szövetû közösség tagjai akarunk lenni.

Elég oka lehet mindenkinek, hogy

kimaradjon, hogy ne vállaljon szerepet

ebben a nehéznek tûnõ vállalkozásban.

Szerintünk azonban még több oka van

arra, hogy belakja az új teret. Küszkö-

dés, erõfeszítés nélkül nincs igazi,

maradandó siker sem a szellemi, sem a

szélesebb közéletben. Erre tanít minket

a közelmúlt, az idõ. Az elsõ lépés elõre,

ha „vesszük az adást”, ha értékeljük

egymás teljesítményét, ha nem hagyjuk,

hogy csak a „magunkét hajtogassuk”.

Miért ne éppen itt a Balparton fordí-

tanánk egymás felé is a tekintetünket,

miért ne itt keresnénk barátot, társat

hosszabb utunkhoz?

Földes György, a Szabad Sajtó Ala-

pítvány elnöke
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100 ÉVES A NEMZETKÖZI NÕNAP - 
MIT IS ÜNNEPLÜNK MÁRCIUS 8-ÁN?

Március 8-án tartják a Nemzetközi
Nõnapot annak emlékére, hogy
1857-ben ezen a napon New York-
ban mintegy negyvenezer munkásnõ
sztrájkolt egyenlõ bérért, mun-
kaidõ-csökkentésért. 

A nõk jogai és a nemzetközi béke napját

1977-ben tette hivatalos ünneppé az

ENSZ-közgyûlés.

Politikai, feminista és szakszervezeti

mozgalmak küzdelmeinek eredménye-

képpen a múlt század elején valósult

meg az az ötlet, hogy az év egy napja

legyen jelképesen a nõké. 1909-ben az

Amerikai Szocialista Párt február 28-át

tette meg nemzeti nõnappá, s 1913-ig e

napon tartották az ünnepet. Az 1910-

ben Koppenhágában megtartott II. Nem-

zetközi Szocialista Nõkongresszuson a

német Clara Zetkin javasolta, hogy

évente rendezzenek világszerte nõna-

pot.

A Nemzetközi Nõnapot 1914-ben

tették március 8-ra a New York-i

textilmunkásnõk 1857-es sztrájkjának -

más források szerint egy New York-i

gyárban 1908-ban e napon bekövet-

kezett tûzben elpusztult 129 munkásnõ -

emlékére. A legtöbb országban ekkortájt

erõsödtek föl a nõk követelései szociális-

gazdasági jogaik kiszélesítésére, a fog-

lalkoztatásban, a bérezésben érvénye-

sülõ hátrányos megkülönböztetésük

megszüntetésére.

Magyarország a nõnapi felhí-

váshoz elõször 1913-ban csatla-

kozott, amikor az Országos Nõ-

szervezõ Bizottság röplapokat

osztott. A következõ évben,

1914-ben már országszerte ren-

dezvényeket szerveztek.

A Nemzetközi Nõnapot elõször

1911. március 19-én ünnepelték

meg Ausztriában, Dániában,

Németországban és Svájcban. A

tüntetéseken, felvonulásokon

sok férfi is részt vett, s akkori-

ban a nõk választójogának meg-

szerzése kapott hangsúlyt.

(Finnországban a nõk már 1906-

tól szavazhattak, Oroszország-

ban 1917-tõl, Németországban

1919-tõl, a franciaországi és az

olaszországi nõk azonban csak a

II. világháború végétõl, a bel-

gák 1958-tól, a svájciak 1971-

tõl, a portugálok 1976-tól, liech-

tensteini nõk csupán 1984-tõl.

Sok helyütt e napon civil szervezetek

a nõk elleni erõszakkal szemben emelik

fel szavukat: a nõket érõ családon belüli

erõszak, a munkahelyi szexuális zakla-

tás, a prostitúció és a nõk elleni erõszak

egyéb formáinak áldozataira, akiket a

jog sem véd kellõen, s e cselekmények

elkövetõi továbbra is jórészt büntetlenül

maradnak.

Sok országban hoztak törvényt a

nemek azonos fizetésérõl, de a férfiak

még ma is lényegesebben jobban keres-

nek, mint a nõk: amíg átlagban egy férfi

1 dollárnak  megfelelõ összeget keres,

kolléganõje ugyanazért a munkáért

átlagosan 78 centet kap. A nemek között

az Európai Unióban is mutatkozik bér-

különbség, noha 1975-ben irányelv

tiltott meg minden díjazásbeli megkü-

lönböztetést. 

Magyarországon az azonos felké-

szültségû, azonos munkakörben dolgozó

nõk 8 százalékkal kapnak kevesebb

fizetést, s ez a különbség annál na-

gyobbra nõ, minél több gyermekük van,

egy háromgyerekes nõ már 25 szá-

zalékkal kevesebbet keres, mint egy

azonos beosztásban dolgozó férfi.

A nemzetközi nõnapot az ENSZ is a

világnapok közt tartja számon.n

Középen Clara Zetkin
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NÕK VILÁGKONFERENCIÁJA VENEZUELÁBAN
A venezuelai fõváros, Caracas zajos
autópályái mellett állnak az egykori
Exxon-Mobil olajcég magas épületei.
Ma ezek az épületek adnak otthon a
Bolivári Egyetemnek, ahol a mun-
kásosztály és a szegények és hát-
rányos helyzetûek gyerekei kaptak
lehetõséget az ingyenes felsõok-
tatásra, továbbképzésre. 

Itt az oktatás középpontjában a kö-

zösségfejlesztés és a közösségi aktivitás

fejlesztése áll. A Bolivári Egyetem csak

egy a számos innovatív kormányzati

fejlesztés közül, amelyet az elmúlt

években hoztak létre. Az egyetem által

támogatott projektek sora rendkívül

hosszú, többek között a nõk esély-

egyenlõségének a támogatása is. Ezért

nem rendkívüli, hogy a nemzetközi

nõnap 100-ik évfordulója alkalmából

rendezett világtalálkozónak ez az egye-

tem adott otthont. 

A nõnap centenáriumára a világ

minden tájáról érkeztek, hogy megvi-

tassák, megtárgyalják a nõk helyzetét,

az elmúlt száz évben elért ered-

ményeket, valamint, hogy megvizsgálják

a venezuelai demokratikus folyamat

helyzetét. 

A konferenciára számtalan párt,

szervezet érkezezett a világ minden

részébõl, sok venezuelai civil kezde-

ményezés is csatlakozott hozzájuk. A cél

egy volt: ugyan különbözõ nyelveken

beszélõ, de igazából egy nyelvet, a harc

és a szolidaritás nyelvét igazán tudó és

ismerõ nõk összefogásának erõsítése. 

Az ecuadori Szövetség a Nõkért és a

Változásért nevû szervezet 150 tagja

joggal énekelhette a szervezet him-

nuszát szerte Caracasba: " Bella, bella,

bella, que cosa mas Bonita, las Mujeres

organizadas luchando por la vida”

„Milyen szép, milyen szép, milyen

csodálatos látvány ahogy a szervezett

nõk küzdenek a jogaikért”. Csak ilyen

környezetben, ilyen politikai légkörben

képzelhetõ el, hogy összeölelkeznek

latin-amerikai asszonyok török nõkkel,

ázsiai lányokkal és énekelnek, dalolnak,

közösen járják a másik nép táncát. 

A konferencia megnyitójára a Nuevo

Circo stadionban került sor, ahol elsõ-

ként tisztelegtek a hõs szocialista forra-

dalmár, Clara Zetkin emlékének, aki

pont száz évvel ezelõtt kezdeményezte a

nõnapot. Az ezt követõ években több

millió férfi és nõ vonult az utcára, hogy

küzdjenek a nõk jogaiért, a szavazati jo-

gukért, a nõk teljes, politikai és gazda-

sági egyenlõségéért. 

A március 5-tõl 7-ig tartó konferencia

12 témát dolgozott fel mûhelyenként. A

témák között szerepelt a nõk kettõs

elnyomása, a szexuális elnyomás és

zaklatás, a feminizmus kérdése, a nõi

munkavállalók és a vidéki nõ helyzete,

az éhezés, az alultápláltság, a háború,

az imperialista agresszió, a környezet

védelme és az aktív politikai szerep-

vállalás. 

Ezekrõl a témákról alakultak munka-

csoportok és így vitatták meg a javas-

latokat 3 napon keresztül. 

Abban az elsöprõ többség egyetértett

a konferencián, hogy mind a nõk, mind a

világ legnagyobb problémája a kapita-

lizmus, amely újra és újra megteremti aEgy közös plakát a konferencián



szegénységet és a nyomort. Az úgyne-
vezett harmadik világ asszonyainak és
lányainak szembe kell szállni az impe-
rializmussal, amely valamennyi alapvetõ
szuverenitást el akar taposni, és ezáltal
a nõknek semmi esélye sincs semmilyen
jogot kiharcolni. 

Azt is pontosan lehet látni, hogy a
jelenlegi globális gazdasági válság
továbbra is aránytalan mértékben sújtja
a nõket. Gertrudes Ranjoli Ban, a fülöp-
szigeteki Gabriella szervezet képviselõje
elmondta, hogy szervezete majd
150.000 ezer nõt képvisel és 200
csoportja van az országban. „Ha fel-
merül a családon belüli erõszak, azt is
meg kell vizsgálni, hogy milyen anyagi
körülmények között él a család. Ha
szegények, akkor ezt még csak tovább
tudja fokozni az erõszak.” Véleménye
szerint a legfontosabb feladat, hogy a
nõket bevonják az aktív politizálásba,
hogy õk emeljék fel a hangúkat a
külföldi gazdasági és politikai beavat-
kozás ellen. Ez azért is fontos, mert
tapasztalható a neoliberális politika
szörnyû hatása a Fülöp-szigetekre és
ennek a közvetlen kedvezõtlen hatása a
nõk életére. Persze ez nem csak náluk,
hanem az egész világon tapasztalható. 

Egy kolumbiai felszólaló elmondta:
„A nõk legsúlyosabb problémája Ko-
lumbiában a 40 éve tartó polgárháború.
A nõknek kellett fenntartaniuk a ház-
tartást, szembenézni a kettõs, a
kapitalista és a patriarchális elnyomás-
sal, szembesülni az alacsony bérekkel és
az elszegényedéssel.” 

Az imperializmus és militarizmus
mellett komoly probléma a multinaci-
onális cégek gazdasági és környezeti
kizsákmányolása. Erica Carcano, a
Universidad Nacional Autónoma de
México egyik diákja elmondta: „Az olyan
országok, mint például az enyém, nap,
mint nap szembesül a vállalatok kör-
nyezetszennyezésével, amely miatt
folyamatosan csökken a tiszta víz
mennyisége, súlyosbodik a levegõszeny-
nyezés. Mi azon vagyunk, hogy olyan
megoldásokat találjunk, amelyben
egyensúlyba kerül az õsi tudás és a
modern tudás, ami a nõknél rendkívül
fontos és alapvetõ.” 

A vidéki, falusi nõk helyzetérõl szól
workshop összefoglalójában kijelen-
tette: a kapitalizmus és az imperi-
alizmus a fõ vétkes abban, hogy még
mindig jelen van a földön az éhezés, a
szegénység és az alultápláltság. Ahe-

lyett, hogy ezek ellen küzdene, tovább
növeli az írástudatlanságot, elpusztítja a
termõföldeket, nem biztosít hozzáférést
az alapvetõ közszolgáltatásokhoz, szét-
zúzza mindazt, amit méltóságteljes
életet jelent a vidéki területeken
élõknek. 

Németország, az Egyesült Államok,
Banglades és egész Latin-Amerika kül-
dötteinek közös tapasztalata, hogy a sok
éves harc ellenére nem sikerült bizto-
sítani a nemek egyenlõ bérezését, sõt,
gazdasági cselszövéssel növekszik a
férfiak és a nõk közötti fizetéskülönbség,
ugyanolyan munkakörökben. 

Az abortusz kérdése különösképpen
fontos volt az egész konferencián.  An-
nak ellenére, hogy történtek ugyan
elõrelépések, sok országban még mindig
korlátozni kívánják a terhességmeg-
szakítást. Latin-Amerikában Kuba az
egyetlen olyan ország, amely egyetemes
hozzáférést biztosít a nõknek a szabad
és biztonságos abortuszra. Peru és
Argentína küldötte részletesen ismer-
tették a küzdelmüket hazájukban az
abortuszhoz való jogért. Az argentin nõi
szervezet 27 éve küzd ezért, önszervezõ
és önfinanszírozó központokat, kliniká-
kat, tanácsadó-irodákat létesítette. Ezt
viszont – mint mondták – csak olyan
országban lehet megvalósítani, ahol
erõs nõmozgalom van. Külön foglal-
koztak a szexuális felvilágosítás, a
szexuális oktatás kérdésével, mivel ez
az egyetlen egy lehetõség, hogy
csökkenjen az abortuszok száma. 

Gloria Jilambe, dél-afrikai küldött el-
mondta: „Azért akarjuk felébreszteni a
nõket, hogy közösen vívjuk meg a
harcunkat. Eredményt csak akkor érhe-
tünk el. Nekünk közösen kell fellépnünk
az elnyomás, a munkanélküliség ellen,
harcolni az AIDS ellen. Nálunk nagyon
sokakat diszkriminálnak. Vannak olya-
nok, akiket azért mert nõ, vannak
akiket, mert szegény és vannak, akiket
azért mert fekete. Rengetek olyan nõ
van, akit mindháromért.” 

Venezuelában hatalmas lépést tettek
a nõk tényleges és valóságos egyen-
lõsége felé. Az 1999-es bolivári al-
kotmány minden törvényes garanciát,
jogot megadott a nõknek, a leg-
szigorúbban tiltja a megkülönböztetés
tilalmát, beleértve a nemi, a mun-
kahelyi, a kereseti, a társadalombiz-
tosítási megkülönböztetést, az elsõ
alkotmány, amely következetesen anti-
szexista nyelvezetet használ. Hasonlóról

számoltak be a hölgyek Ecuadorból is.
Ott a 2008-as új alkotmány, amely
megtiltja a diszkrimináció minden
formáját és fajtáját. Persze mindezek
ellenére a valóság még nem mindig
rózsás. De – mind mondják – az alapok
már le vannak rakva.. 

Mujeres Por La Vida kollekíva, amely
utcaszínházat szervezet a konferencia
idejére, itt mutatta be darabját, „A
patriarchátuson belül” címmel. Marija
Morales, a kollektíva egyik színésze
elmagyarázta a darab céljait. „Mi azt
szeretnénk vizsgálni, hogyan élnek
tovább a patriarchátus eszméi az
intézményi rendszerben, a közösségi
szervezetekben, vagy akár a közép-
iskolában. Lehet, hogy valaki vörös pólót
hord, de továbbra is szexista marad. Ha
a forradalom megõrzi a patriarchátust és
nem tudja a nõk valódi egyenlõségét
kiharcolni, nem lehet szocializmus.”

Számtalan javaslattal, remek él-
ménnyel távoztak a Nõk Világkon-
ferenciájának küldöttei. Információcsere
alakult ki, erõsebbé vált a szolidaritás és
még távoli országok résztvevõi között is
kialakulhat szoros barátság, mégha ez
„csak” web-barátság is lesz. 

Fontos, hogy a jövõben is minél töb-
ben hangoztassák, képviseljék a kon-
ferencia mottóját: „Nõk, egyesüljetek és
szervezkedjetek. n
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Clara Zetkint festik a transzparensre
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ITT AZ IDEJE, HOGY ÚJRA FELKELÉST SZERVEZZEN A NEMZETKÖZI NÕMOZGALOM!

FELHÍVÁS A 2011-ES VENEZUELAI NÕK
VILÁGKONFERENCIÁJÁRA!

A világ asszonyainak milliói saját kezük-
be veszik jövõjük irányítását és kiállnak
gazdasági, társadalmi, kulturális és
politikai jogaikért. Mi, nõk, szervezke-
dünk és közösen harcolunk, néhányan
közülünk azonban teljesen egyedül. Mi,
nõk, már régóta kénytelenek vagyunk fo-
lyamatosan küzdeni mostoha körülmé-
nyeink ellen emancipációnk érdekében. 

Napjainkban az emberiségnek szük-
sége van a világ asszonyainak eme
kiállására, - a dolgozó, a munkanélküli,
a kizsákmányolt és diszkriminált nõk
kiállására - a szolidaritás, az egyenlõség
és a boldogulás megvalósítása érdeké-
ben. Elsõsorban a kapitalista rendszer
kizsákmányoló jellege és válságai miatt
szenvedünk mi nõk a világ minden
részén. Emberek milliói éheznek Afri-
kában, Ázsiában, Óceániában és Európá-
ban, nem elérhetõ számukra a mûve-
lõdéshez, egészségügyi ellátáshoz, lak-
hatáshoz, munkához, szociális bizton-
sághoz, a pihenéshez való jog, azaz a
méltó élet joga. 

Az utóbbi évek nagy átalakulási fo-
lyamatai nem eredményezték az embe-
rek életfeltételeinek javulását, problé-
máik megoldását. Éppen ellenkezõleg:
kihasználták õket annak érdekében,
hogy a gazdagság és a hatalom kevesek
kezében összpontosuljon. A kapitalizmus
ellentmondásai kiélezõdtek. A nagy mo-
nopóliumok behatoltak a világ minden
szegletébe, ami egyet jelent a dolgozó
emberek kizsákmányolásával, az orszá-
gok és népek jelentõs részének szolga-
sorsba való taszításával. A dolgozó

emberek alkotó erejébõl táplál-
kozó mûszaki-tudományos fejlõ-
dés csak az imperialista hatalmak
újabb piacokért, politikai és ka-
tonai uralomért folyó küzdelmét
szolgálja. Az imperialista orszá-
gok egyre gátlástalanabbul foglal-
nak el természeti kincsekben gaz-
dag és stratégiai fontosságú terü-
leteket. Nem vonakodnak viszályt
kelteni, nemzeteket lerohanni és
háborús konfliktust szítani más
népek között. Õk okozzák a kör-
nyezeti károkat és pusztításokat

is. Mindezek alapján nyilvánvaló az
imperializmus rabló jellege. 

Nõk milliói világszerte közvetlen kö-
zelrõl tapasztalják meg a szegénységet,
a munkanélküliséget, a minimális bérért
végzett munkát és a nem kevésbé mini-
mális jogokat. Háborúktól kell szenved-
niük, tömegesen kényszerítik õket szám-
ûzetésbe. Gyakori az ivóvíz, a tiszta
levegõ hiánya, nincs mindenre kiterjedõ
egészségügyi ellátás, lakás, lehetõség a
tanulásra, a mûvelõdésre, a szabad idõ
eltöltésére. Nõk elképesztõen nagy
számban duplán szenvednek a kapita-
lista rendszer kizsákmányolásától és
elnyomásától, hiszen a dolgozó osztály
részét képezik, s ugyanakkor a nemük
miatt is diszkriminálják õket! Széles
tömegeket nyomnak el azért is, mert
függetlenségüktõl megfosztott országok-
ban élnek és leigázott népekhez,
kultúrákhoz tartoznak. 

Az imperializmus a táptalaja a nõk, a
gyerekek és a fiatalok elleni erõszaknak.
A szexkereskedelem, a pornográfia és a
szervkereskedelem rendkívül virágzó
üzletnek számítanak manapság. Mindez
azt bizonyítja, hogy az emberi élet
ebben a társadalmi rendszerben nagyon
keveset ér. A világ jövõjét jelentõ
kétmilliárd gyereket nõk gondoznak és
nevelnek. Ugyanakkor mi, nõk, sehol a
világon nem dönthetünk szabadon saját
testünkrõl és nemi életünkrõl. Az
uralkodó kultúra által terjesztett nemi
erõszak, patriarchális viszonyok és szo-
kások, divatirányzatok és klisék közvet-
lenül korlátozzák életünket. A kommu-

nikáció modern médiái elõsegítik a pros-
titúció, a pornográfia terjedését. 

A világ ma ismét megtapasztalhatja
a dolgozó nõk és férfiak harcát a
kapitalista kizsákmányolás ellen. Sok
ország és nép újult erõvel harcol
felszabadulásáért és függetlenségéért. 

Számos ország lázad függõ viszonya
és a neokolonializmus ellen. A nõk
világmozgalma új erõre kapott és harcol
követeléseiért, a legtöbb országban
vállvetve a munkás-, a népi és a
felszabadító mozgalmakkal. 

A nõk világmozgalma megtapasz-
talhatta, hogy a kizárólag nemi alapokon
nyugvó harc nem jelent megoldást, mint
ahogy az állami apparátusba való integ-
rálódás sem. Ugyanez vonatkozik az ún.
nem kormányzati szervek akcióira is,
amelyeket reakciós politikai pártok,
alapítványok, egyházak vagy egyéb
nemzetközi szervezetek finanszíroznak a
hatalmi központokból. Ezek a stratégiák
hozzájárultak a nõmozgalmak szétfor-
gácsolódásához és dezorientálódásához.

Napjainkban nõk tömegei ébrednek
tudatára annak, hogy a nõi egyenlõséget
nem lehet kivívni csupán a formális jogi
egyenjogúság eszközével. Egyre inkább
megértik a világméretû tapasztalat-
csere, az együttmûködés, a közös szoli-
daritási akciók kezdeményezésének
szükségességét. Egyre inkább megértik,
hogy a nõk felszabadításáért csak egy
elnyomástól és kizsákmányolástól telje-
sen mentes világban érdemes harcolni. 

Ezért mondjuk mi, hogy itt az ideje
annak, hogy elõre tekintsünk és újra fel-
vegyük a harcot a nõk igazi emanci-
pációjáért. Itt az ideje annak, hogy
együtt hallassuk hangunkat és együtt
lázadjunk, összefogjunk azért a perspek-
tíváért, hogy felépülhessen egy kizsák-
mányolóktól és kizsákmányoltaktól
mentes társadalom. 

Mi, asszonyok és férfiak az egész
világon, saját alkotó erõnk haszonél-
vezõi szeretnénk lenni - tiszteletben
tartva a különbözõ kultúrákat és né-
peket, akiknek a történelme egy és
ugyanazon világ részét képezi. Meg-
érdemeltünk egy boldogabb jövõt! n
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NÕK A CIVIL SZERVEZÕDÉSEK

ÉLÉN EL SALVADORBAN
A nõk vezetõ szerepet játszanak
azokban az erõs civil mozgalmak-
ban, amelyek célja a természeti
erõforrások védelme, a klímavál-
tozáshoz való alkalmazkodás és a
vállalatok elszámoltathatóságáért
folytatott küzdelem El Salvador eme
tengerparti városában, Ciudad Ro-
meróban.

Cristina Reyes (jobbra a képen) most
tölti a második ciklusát a Csendes-óceán
mellett, Usulután tartományban fekvõ
Ciudad Romero helyi közösségi taná-
csának elnöki posztján.

A munkájának köszönhetõen a kör-
zetében bevezették az áramot, az ivó-
vizet, utakat építettek és szolgáltatá-
sokat létesítettek nõknek. Ez segítette
hozzá, hogy megválasszák a közösségi
tanács fejévé.

Az élete – és sok más ebben a tér-
ségben elõ emberé – ezt megelõzõen
egy kalandokkal, túléléssel és ellen-
állással teli vadregényes történetre
hasonlított.

Reyesnek és családjának el kellett
menekülnie a faluból, ahol addig éltek,
az 1980 és 1992 közötti, 75.000 életet
követelõ polgárháborút megelõzõ poli-
tikai erõszak alatt.

Azt követõen, hogy az Egyesült Álla-
mok által támogatott ellenforradalmi e-
rõk elõl való menekülés során nõvérével
a dzsungelben és barlangokban élt,
végül a szomszédos Hondurasban talált
menedéket.

„De 1980-ban vissza kellett térnünk
El Salvadorba, mert a hondurasi hadse-
reg elnyomó kampányt kezdett a civil
társadalom ellen, ami éppen olyan volt,
mint amilyen El Salvadorban folyt”
mondta Reyes az IPS-nek Ciudad
Romero-i otthonában. „Azonban itt, El
Salvadorban, a hadsereg még mindig
ugyanezt tette.”

Reyes eme brutális kampány kapcsán
házfelgyújtásokról, letartóztatásokról és
olyan katolikus papok elnyomásáról
beszélt, akik védték az emberi jogokat.

A falut, ahol most él, az egyikük tisz-
teletére nevezték el. Óscar Arnulfo Ro-
mero érseket 1980-ban egy orvlövész
lõtte le, miközben a tömeg ünnepelte.

„Mire hazajöttem nem maradt itt
semmi, még egy kutya sem” folytatta
Reyes. „Gerillák lettünk azoknak a mé-
szárlásoknak a hatására, amiknek tanúi
voltunk.”

Addigra különbözõ baloldali csopor-
tok a Farabundo Martí Nemzeti Fel-
szabadítási Frontban (FMLN) egyesültek.
Õ és a nõvére egy a gerillák által mû-
ködtetett rádióállomáson dolgoztak, és
eközben azon is munkálkodtak, hogy se-
gítsenek az olyan nõknek, akik elvesz-
tették a férjeiket és gyerekeiket a
háborúban.

Ez vezetett a El Salvador fõvárosá-
ban nõi szervezetekben végzett munká-
jához, azt megelõzõen, hogy az Usulu-
tánban található alsó Lempa folyó régió-
jába költözött, ahol a háború után az
országba visszatérõ egykori felkelõk és
menekültek felépítették Ciudad Romerót
és más közösségeket.

„Élelmiszerprogramok beindításában
segédkeztünk, és most azon dolgozunk,
hogy növeljük az elektromos áramhoz
való hozzáférést” mondja Reyes. „Olyan
terveink is vannak, hogy egy kórházat
építsünk ide.”

Reyes egy szélesebb szociális mozga-
lom tagja, aminek a neve La Coordi-
nadora de Bajo Lempa y Bahía de Jiqui-
lisco. Ez a szervezet annak a régiónak
több mint száz közösségében aktív,
alulról szervezõdõ csoportok koalíciója,

amit az UNESCO 2007-ben a Xiriu-
altique-Jiquilisco Bioszféra Rezervátum-
nak nyilvánított.

Ez a tengerparti terület, amin a
Lempa folyó folyik keresztül, ad otthont
az ország legnagyobb kiterjedésû man-
grove mocsarának.

A helyi falvakban a közösségi taná-
csok hozzák a politikai döntéseket.

A Mangrove Egyesület, ami a La
Coordinadora része, civil válasz a klí-
maváltozás okozta gyakori válságokra, a
túláradó folyókra és az árvizekre.

A szociális mozgalom céljai között
szerepel a diverzifikált fenntartható
gazdálkodás, az organikus mezõgaz-
daság, az élelmiszerbiztonság és az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
növelése.

„A mi szociális mozgalmunkban a
közösségek rendelkeznek a saját forrá-
saik fölött” mondja az irodájában az IPS-
nek Estela Hernández, a Mangrove
Egyesület vezetõ testületének a tagja.

„És ugyanakkor azon is dolgozunk,
hogy az új nemzeti kormány politikája
foglalja magába a mi, élelmiszerbi-
ztonságra, a környezeti menedzsmentre,
a vízre és a helyi döntéshozásra vo-
natkozó akcióinkat és stratégiáinkat”
tette hozzá.

A kormány most az FMLN kezében
van, ami az 1992-es békemegállapodás
után letette a fegyvert, és ezt követõen
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a legnagyobb ellenzéki párttá vált, és
végül a 2009-es választási gyõzelme a
baloldalt segítette hatalomba a hatmillió
lakosú, kis közép-amerikai ország törté-
netében elõször.

María Elena Vigil, aki szintén benne
van a Mangrove Egyesület vezetõ tes-
tületében, azon dolgozik, hogy segítsen
a közösségeknek, hogy szervezõdjenek
az állami irányítású Lempa Folyó Víz-
erõmû Bizottság (CEL) ellen, ami négy
gát fölött rendelkezik.

Az esõs évszakban a vizet az egyik,
Szeptember 15. névre hallgató gát
ereszti át, amit néha anélkül nyitnak
meg, hogy errõl megfelelõen figyelmez-
tetnék az ártérben gazdálkodó közössé-
geket és ez terménykárokat okoz, sõt,
életeket követel” mondja.

„Az érintett közösségeknek el kell
menniük ezek miatt az áradások miatt”
mondta Vigil az IPS-nek. „Úgyhogy most
aktívan szervezõdünk a vízerõmû vál-
latok ellen.”

Vigil a helyi közösségek azon harcát
is vezeti, amit azért folytatnak, hogy a
cukornádipar hagyjon fel a mérgezõ
gyomirtó szerek és mûtrágyák hasz-
nálatával, amik betegségeket, többek
között veseelégtelenségeket okoznak.

„Egyre több és több megbetegedés
történik a körzetben” mondta, és arra
panaszkodott, hogy „ezeket a vegysze-
reket a levegõbe permetezik, amik ezu-
tán az élelmiszereinkbe és vizünkbe ke-
rülnek, sõt, még a part menti mangrove
mo-csarakba is belemosódnak.”

Dolores Esperanza Maravilla, aki a La
Coordinadora-val dolgozik, helyi ellen-
állást szervez a CEL ellen, mert azt okol-
ja a termények és a helyi közösségek
elárasztása miatt.

Egy a múlt nyári áradás által ketté-
tört csatorna szélén állva Maravilla ezt
mondta az IPS-nek: „A vízerõmû válla-
latok a felelõsek ezért, és más ehhez ha-
sonló törések is vannak a csatornában.”

Õ volt az elsõ emberek egyike, akik
ott voltak, amikor a csatorna eltörött, és
fotókat készített a katasztrófáról a
mobiltelefonjával, hogy ezekkel gyako-
roljon nyomást a Mezõgazdasági Minisz-
tériumra, hogy jöjjenek ki, végezzenek
méréseket és kezdjék meg a megfelelõ
válaszlépés elõkészítését.

Amellett, hogy részt vesznek az alul-
ról szervezõdõ közösségek szervezõdési
erõfeszítéseiben, sok nõ El Salvadorban
vállalta azt is, hogy továbbképzi magát
egy nemzeti felnõtt írás-olvasás prog-
ramban.

El Carmen falu egy írás-olvasás köré-
ben három asszony forgatja a munkafü-
zetet és gyakorolja a tanáruk által ki-
jelölt matematikai problémákat és pénz-
váltási feladatokat.

„Régóta várunk erre” mondta a diá-
kok egyike, María Concepción Ortillo, az
IPS-nek. „A háború miatt nem tudtunk
tanulni, és a legtöbbünk gerilla vagy
katona volt. Most boldog vagyok, hogy
itt lehetek, és mi, nõk folytathatjuk
ennek a társadalomnak az elõrevitelét.”

Reyes elmondta, hogy a nõi szer-

vezõmunka egyik legfontosabb vívmá-
nya az elmúlt években az az „önbizalom,
amit egymásnak adtunk”.

Segédkezett egy a közössége által
fenntartott menedék létrehozásában,
ahol a nõk olyan szolgáltatásokat kap-
hatnak, mint a pszichológiai tanácsadás,
és módjuk van arra, hogy bizalmas
beszámolókat tegyenek a családon belüli
erõszakról vagy szexuális zaklatásról, és
segítséget kapjanak.

Reyes mozgalmas élete jelzi a nõk az
El Salvador-i alulról szervezõdõ szociális
mozgalmakban játszott egyre növekvõ
fontosságú és kiemelt szerepét.

Azon vagyunk, hogy próbáljuk kita-
lálni, hogy még mit tehetünk, hogy se-
gítsünk a nõknek” mondta Reyes. „A
jövõbe tekintünk és többet dolgozunk.”

Dahr Jamail írása



II. ÉVFOLYAM III. SZÁM
2011. MÁRCIUS 9EGYIPTOM

A NÕK SZEREPE AZ EGYIPTOMI FORRADALOMBAN
„Biztos vagyok benne, hogy a for-
radalom megváltoztatott bennün-
ket. Az emberek már másként vi-
selkednek egymással.” Ezek az öt-
ven éves Kamel asszony szavai, aki
egyike azoknak a nõknek, akik aktí-
van részt vettek az egyiptomi forra-
dalomban, ott voltak végig a Tahrir
téren. 

Az arab nõk újra bebizonyították, hogy a
lányok, az asszonyok szerepe a forra-
dalmi folyamatokban elengedhetetlen.
És az arab nõk a forradalmi folyamat fõ-
szereplõi is voltak. De nem csak most;
az elmúlt években is aktívan részt vettek
a sztrájkokban, ott voltak az utcán,
minden megmozduláson.

Persze az is igaz, hogy miközben a
korábbi tiltakozásokon csak mintegy 10
százalék volt nõ, de a Tahrir téren, a
Mubarak elleni tüntetéseken a napi til-
takozások 40-50 százalékát tették ki a
nõk. 

Fátyollal, fátyol nélkül, de részt
vettek a barikádok építésében, a védel-
mi részek kialakításában, õk voltak a
legállhatatosabbak a jelszavak skandá-
lásában, a férfiakat megszégyenítve az

életüket is kockáztatták Egyiptom és a
nép szabadságáért. 

De mikor nem így volt ez….
Az emberek alapvetõ törekvése, hogy
kivívják maguknak a tiszteletet és a
méltó bánásmódot. A diktatórikus

rendszerek, a hatalom, a rendõrség, a
tõkések soha sem kezelték embernek az
embert, hanem állatoknak tekintették
õket. Így volt minden szegénnyel, mun-
kással, de különösképpen a nõkkel. Vi-
szont érdemes megnézni a nõk szerepét
a forradalmi mozgalmakban. Mennyivel
többet küzdöttek õk, mint a férfiak. Cla-
ra Zetkint, Rosa Luxemburg… Ez csak
néhány név. Nézzük csak meg a nõk sze-
repét az orosz bolsevik forradalomban,
vagy az 1968-as németországi, francia-
országi mozgalmakban. 

A nõk felfogása saját magukról
változott meg a küzdelmek miatt. „Mi is
ugyanúgy elszenvedtük a könnygázt, de
azt mondtuk magunknak, hogy nem
szabad félni. Nálunk a nõk félnek,
sokszor még attól is, hogy elhagyják a
házukat, hogy férfiak lássanak minket.
Most azonban bátorságot merítettünk a
harchoz” – mondta Riham Muntazer, 25
éves angol tanárnõ. 

A forradalom idején kiderült, hogy a
férfiak és nõk nem különbözõek, mondta
Mozn Hassan, a kairói feminista intézet
igazgatója. „Senki sem látott különb-
séget egy férfi és egy nõ között. Min-
denki már csak egy embert látott,
akiknek egyesültek a vágyaik a demok-
rácia és a szabadság iránt.” Hassan el-
magyarázta, hogy a nõk nagy része
visszatért a Tahrir térre és egy idõ után
magával hozta a barátnõjét, nõvérét,
anyját is. Mozn Hassan, a kairói feminista intézet igazgatója
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”A forradalom megváltoztatta a

nemek közti viszonyt. (...) A Tahrir tér

volt az a hely, ahol a különbözõ osz-

tályokból származó emberek, férfiak és

nõk keveredtek egymással, beszélgettek

és megbeszélték a problémájukat. A

férfiak látták, hogy a nõk erõsek,

képesek kiállni a jogaikért. Ez kiváltotta

a tiszteletet a nõk iránt.” – mondta

Hassan. A szexuális zaklatás nagyon ko-

moly probléma Egyiptomban. Tíz nõbõl

ötöt biztosan zaklatták már életében. De

ez a Tahrir téren, a Mubarak-rendszer

elleni harcban abszolút nem volt jelen. 

A nõk felszabadulása az osztály-
harcon keresztül vezet
Az arab nõk most úttörõk.

Korábban a jobboldali pár-

tok felhasználták politiká-

jukban a nõk elnyomását.

Elfogadtatták másokkal a

„muszlim világ” koncepci-

óját, ahol ez teljesen elfo-

gadott. Ez a történelmi tra-

díció, ezt kell elfogadni. Az

arab országok forradalma is

azt bizonyítja be, hogy a

marxistáknak van igaza:

ragaszkodnunk kell ahhoz,

hogy a nõk jogainak ki-

harcolása az osztályharcon

keresztül megy csak és ez a

kettõ egymástól elvá-

laszthatatlan. Ha nem lesz

sikeres az osztályharc, ak-

kor a nõk sem 

Az arab tömegek harca

is azt mutatja, hogy az

osztálykérdés döntõ ebben

a küzdelemben. A tömegek

most egyesültek a harcban,

sem vallási, sem nemi, sem

faji különbségek és elõíté-

letek nem játszottak, nem

játszanak szerepet. Ez adta

meg az egyiptomi forra-

dalom nagyszerûségét. Marx Károly

kifejtette, hogy a társadalmi tudat a

társadalmi lét tükrözõdése a szellemi

életben. 

Ha az anyagi feltételek a túlnyomó

többség számára már nem elfogadhatóak,

akkor a tömegek kénytelenné válnak

harcolni a jobb életkörülményeikért, ezzel

együtt drámaian megváltozik a harcban a

tudatuk.

Szabadság, de miért is?
Az egyiptomi nõk, akik nagyszámban ki-

vonultak az utcára, nem egy absztrakt nõi

felszabadulásért harcoltak. Kimentek az

utcára, saját maguk és családjuk jobb

megélhetéséért. 

Az angol tanárnõ, Muntazer elma-

gyarázza, hogy mennyit kell küszködnie,

hogy kijöjjön a fizetésébõl. „400 egyiptomi

fontot kapok egy hónapban, de nincs

egészségbiztosításom. 

Ha mûtétre szorulnék, akkor azért

magamnak kellene fizetni. Nincs munka-

szerzõdésem se, ezért nem is biztos a

munkahelyem. Szeretnék magamnak és a

gyermekeimnek egy jobb életet és ezt a

jobb életet meg is érdemeljük…”

Az arab tömegek küzdelme még csak

most kezdõdött. Az arab nõk hatalmas

bátorsága és harca is megmutatta, hogy

nem lehetséges a nõk felszabadítása,

csak ha a dolgozó nép felkel az általános

felszabadításért. Rá fog mindenki jönni,

hogy a nõknél nem lehetséges a felsza-

badítás egy formálisan szabad társada-

lomban vagy egy formális demokrá-

ciában, hanem csakis akkor, ha gyõz egy

valódi társadalmi forradalom. nwww.eszmelet.hu
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BEMUTATKOZOTT VENEZUELA
A Venezuelai Bolivári Köztársaság
Nagykövetsége sajtóbeszélgetésre
hívta meg a MUOSZ Turisztikai és
Gasztronómiai Szakosztályának tag-
jait, akik a dél-amerikai ország ide-
genforgalmi nevezetességeirõl kap-
tak szóban, írásban és képben rész-
letes tájékoztatást. 

László Gyula szakosztályi titkár üdvözlõ
szavai után, Adriana A. Gottberg Gil ide-
iglenes ügyvivõ elmondta, hogy Ko-
lumbusz Kristóf harmadik útja során,
1498-ban fedezte fel Venezuelát, amit
„Földi paradicsomnak” nevezett.

A nép õrzi a nagy dél-amerikai sza-
badsághõs, Simon Bolivar emlékét, neve
az ország nevében és pénznemének
elnevezésében is szerepel. Venezuelá-
ban az idén ünneplik a függetlenség
kikiáltásának 200. évfordulóját, ami a
spanyol hódítás végét jelentette. A meg-
szállók az õslakosság 80 százalékát ki- irtották, akiknek aránya napjainkban

egy százalékra csökkent. A 26 milliós
népesség 65 százaléka harminc év
alatti. Az ország gazdaságában meg-
határozó szerepet játszik a kõolajipar,
ami a GDP egyharmadát és az export
80 százalékát jelenti. 

Fontos gazdasági ágazatok a halá-
szat, a bányászat és a mezõgazdaság
is.

Venezuela a legurbanizáltabb állam
Dél-Amerikában. A turizmus fellendü-
lõben van. Az ügyvivõ asszony el-
mondta, hogy a bankok kötelesek
hitelállományuk 2,5 százalékát ide-
genforgalmi célokra fordítani, amelyek
három évig kamatmentesek. 

A belföldi idegenforgalom tavaly 17
millió fõ volt, ami az elõzõ évhez ké-
pest 13 százalékos növekedést jelent.

Évente mintegy ötszázezer külföldi
turista látogat az országba, ahol 43
nemzeti park található.

Legmagasabb pont az Andokban
fekvõ 4979 méteres Bolivar-csúcs. Az
Atlanti-óceán illetve a Karib-tenger
mellett Venezuelának 2800 km hosszú
tengerpartja van. Két évszak, esõs és
esõmentes váltja egymást. A közbiz-
tonságról szólva Adriana A. Gottberg
Gil hangsúlyozta, hogy az ötmillió
lakosúra növekedett Caracast néhány
körzetét és egy-két nagyvárost leszá-
mítva a turisták teljes biztonsággal
közlekedhetnek az országban.

Papp Orsolya, a nagykövetség mun-
katársa elmondta, hogy Venezuela egész
évben várja a látogatókat. Az Európai
Unió tagállamaiból érkezõ turisták ki-
lencven napos vízummentességet élvez-
nek. 

A spanyol mellett, 31 indián nyelv
használatát is biztosítja az alkotmány. 

Az ország jelképes virága az orchi-
dea, amit 1951-ben nyilvánítottak a
„nemzet virágává”. A „nemzet madara”
a nagytestû trupiál, amelynek hasa és
fehér csíkkal díszített szárnya fekete, a
farka viszont narancssárga. A nemzeti
zászlóban a sárga sáv az aranyat, a kék
az eget és a vörös a forradalmat jelké-
pezi.

Az elõadásokat filmbemutató követ-
te, ami az ország természeti szépségeit,
köztük a Zulia államban lévõ Sinamaica
lagúnát, a 10 km hosszú Guacharo
barlangrendszert, a 980 méter magas
Angel vízesést és más tájakat mutatott
be.

Hazánkból jelenleg nincs szervezett
turizmus Venezuelába. Az utazási iro-
dáknak sincs közvetlen kapcsolatuk a
dél-amerikai országban mûködõ partne-
reikkel, ezért csak egyéni utak lehet-
ségesek. Sajnálatos, hogy a két ország
közötti, korábban élénkebb gazdasági és
kulturális kapcsolatok most csak taka-
réklángon mûködnek. 

Mintegy harminc újságíró vett részt a
sajtóbeszélgetésen. n

Adriana A. Gottberg Gil ideiglenes ügyvivõ
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A SAN JOSÉ DE APARTADÓ BÉKEKÖZÖSSÉG

A SZABADSÁG, MINT ÉLETÖSZTÖN
Menny és pokol helyet cserélt, az
szakadék széle felé utazva, egymás
ellentéteibe fordultak át: egy
borzalmas háború egy békés kö-
zösséggel; kétségbeesés remény-
nyel; élet és haláltánc hihetetlen
révületben. Ez Kolumbia. 

Ahol a háborúban megfáradt parasztok a
békébe menekülnek, hogy tovább élhes-
senek. Ez egy a közösségben tett láto-
gatás története egy velük rokonszenvezõ
fotós nézõpontjából.

„A San José de Apartadó Béke-
közösség, más hasonló elképzelésû kö-
zösségekkel együtt, a bátorság fi-
gyelemre méltó kinyilvánítása, a béke és
az igazság értékei felé való elk-
ötelezõdés egy olyan környezetben, ahol
a kegyetlenség és a szörnyû pusztítás
uralkodik. 

Az erõszakmentes küzdelemnek és a
reménynek nincs jobb szimbóluma egy
erõszakkal és elnyomással megkínzott
világban” – írta Noam Chomsky az
uruguayi fotósnak, Augustín Fernández
Gabardnak, amikor visszatért Kolum-
biából, amelynek erõszak sújtotta tér-
ségében egy hónapot töltött.

„Számos oka volt az utazásnak. Elsõ-
sorban az embereknek azon csoportja
miatt volt, akik alternatív életmódot
folytatnak ott tizennégy éve egy halálos
konfliktus közepén” – fogalmazott a fo-
tós. „A békeközösség léte bonyolítja a

konfliktust, amióta egy-
részrõl ’droggerillákról’
beszélnek, másrészrõl
pedig ’forradalomról’, és
mindenki tudja, hogy
minden oldalban van
közös dolog: mindegyik
erõszakos, és mindegyik
drogkereskedelembõl él.
Vannak olyan családok,
amelyeknek egyik tagja
a FARC, egy másik pedig
a hadsereg vagy a fél-
katonai alakulatok tagja,
és ez az emberi kapcso-
latokat még sokkal
összetettebbé teszi. Itt
van például Samir esete.
Õ a FARC gerillája volt,
mára leszerelt, és most a
hadseregnek dolgozik.
Amikor gerilla volt, azzal
vádolta a közösséget, hogy összejátszik
a hadsereggel, most pedig, hogy katona
lett, most azzal vádolja õket, hogy a
gerillákat támogatják. Ez a skizofrén
helyzet okozza a háborút”.

Míg Chomsky elragadtatással írt a
békeközösségrõl, a félkatonai egységek
fenyegettek és gyilkoltak. [2010] No-
vember 30-án, Playa Larga körzetében a
félkatonai csoportok közölték a közös-
séggel, hogy vagy elhagyják a területet
vagy megölik õket. November 21-én,
meggyilkolták Yuly Pérez Durangót, és

azt mondták, hogy
bárki, aki nem veti
alá magát az irá-
nyításuknak ugyan-
így jár. Ezután tar-
tósan berendezked-
tek a szomszédos
körzetekben, köztük
a Békeközösségben
is, együttmûködve
a rendõrséggel.

A San José de
Apartadó Békekö-
zösség szokatlan
tapasztalata meg-
kerülhetetlen hivat-
kozási ponttá vált a
pacifisták számára,
és legalább annyira

azok számára is, akik etikai meg-
okolással politizálnak. Megközelítõen
ezerötszáz ember él, hat körzetben
(’vereda’-ban) vagy vidéki közösségben,
katonákkal, félkatonai egységekkel és
gerillákkal körülvéve. Az elmúlt tizen-
négy év során ezek a fegyveres szer-
vezetek a közösség 180 tagját gyilkolták
meg, ami a békeközösség lakosságának
12 százaléka. Minden család több ko-
porsót is vitt a vállán.

Ragaszkodás a földhöz
„San José közösségét alapították meg
elõször a különbözõ körzetekbõl szárma-
zó parasztok. A 2005. február 21-i
mészárlás után elhagyták a térséget és
megalapították San Josecitót” magya-
rázza Augustín. Azon a napon nyolc
embert gyilkoltak meg, köztük a ve-
zetõjüket, Luis Eduardo Guerrát, annak
feleségét és 11 éves fiukat. Ugyanaznap
egy másik vezetõt, Alfonso Tuberquiát is
megölték, feleségével, 6 éves lányukkal
és 18 hónapos fiukkal együtt. Mind-
annyiukat agyonverték. A mészárlás
napokkal azután történt, hogy az elnök,
Álvaro Uribe azt állította, hogy San José
de Apartadó vezetõi kapcsolatban állnak
a FARC lázadóival.

Az eseményt követõ nyomozás
során, a körzet ügyészi hivatala 84A San José de Apartadó Békeközösség területe



katonát hozott összefüggésbe a mészár-
lással, akik az Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) elnevezésû félkatonai
csoporthoz kötõdtek. 2005 februárjában
az Amerikaközi Emberi Jogi Bíróság azt
a döntést hozta, hogy Kolumbiának meg
kell védenie Apartadó közösségét és
kérte, hogy fedjék fel a mészárlásban
résztvevõ katonák neveit. 2008-ban,
Guillermo Armando Gordillo, a hadsereg
századosa elismerte katonák részvételét
a bûncselekményben, amint errõl
akkoriban az El Tiempo címû újság hírt
adott.

„A rendõrség hatalmas tábort vert fel
San Joséban, nagyobbat, mint a város
maga” – mondja Augustín. A gigantikus
barakkok építése az elnök, Álvaro Uribe
döntése volt, aki elrendelte, hogy a
rendõrség telepedjen meg a városban,
költöztesse egy kilométerrel arrébb a
közösséget, ahol megalapították San
Josecitót, és kényszerítsék õket, hogy
hagyjanak ott mindent, amit közel egy
évtizedig építettek.

Az Apartadó (ami a térség õslakos
nyelvén „banánfolyót” jelent) önkor-
mányzatnak, ami Antioquia északi
részén, a panamai határ közelében
fekszik, körülbelül százötvenezer lakosa
van és eredetileg az 1948 utáni liberális
rendszer üldöztetésének nyomán népe-
sült be, a vezetõjük, Jorge Eliécer Gaitán
meggyilkolását követõen. Lehet, hogy
ez az oka, hogy az afrikai leszár-

mazottak, az õslakosok és a „pais”-ák
(ez a „paisano” szó rövid alakja, ami
honfitársat jelent, maguk között így
hívják egymást az Antioquiában szü-
letettek) ebbe a karibi térségbe áram-
lottak, ahol kiterjedt banán- és kaka-
óültetvények olvadnak egybe a dzsungel
zöldjével.

A tartományi fõvárostól, Apartadótól
tizenkét kilométerre egy San Josénak
nevezett kis közösség épült. Azok hoz-
ták létre, akiket más területekrõl elûz-
tek. Ez egy stratégiai körzet az Abibe
hegység lábánál, Córdoba, Chocó és
Antioquia országrészek közötti területen
fekszik, ahol különbözõ fegyveres cso-
portok harcolnak a fennhatóságért. A

háború elõtt San Josénak háromezer
lakosa volt, de a fenyegetések és a tö-
meggyilkosságok arra kényszerítették a
népesség felét, hogy a városi körzetek-
be költözzenek és otthagyják a föld-
jeiket, amelyekre a fegyveres csoportok
annyira áhítoztak.

Az 1980-as években megjelent a
Kommunista Párthoz kötõdõ a Hazafias
Unió (Unión Patriótica), amin keresztül a
parasztok képesek voltak megvalósítani
„iskolák és orvosi rendelõk építését; ta-
nárok érkezését, a körzetek fejlesztését,
a környék útjainak javítását” – ahogyan
errõl a közösségi kézikönyv tanúskodik.
Mindazonáltal „a regionális hatóságok
bátorították a gerillákat és visszaélé-
seket és gyilkosságokat követtek el, át-
lépve a parasztok autonóm területének
határát. A hadsereg „behatolt [a kö-
zösség területére], hogy rajtaüssön egy
olyan népességen, ami, szerintük,
szimpatizál a gerillákkal.”

1997 márciusára egy elkezdõdött
egy folyamat, amit aktivisták kezde-
ményeztek az egyházzal együtt, ami
engedélyezte tizenhét körzet lakóinak,
hogy létrehozzák a Békeközösséget egy
területen, „ahonnan az állam kivonul”,
ahogyan ezt meghatározták. Két, 1996
szeptemberében és 1997 februárjában
történt mészárlásra való reakcióként a
lakók elhagyták San José városi
körzeteit.

A második, 1997-es mészárlást
egykori EPL gerillák követték el, akik
visszaintegrálódtak a társadalomba a
békefolyamat során. Összehívták a
telepeseket a térre, megfenyegették
õket, aztán pedig „több embert meg-
kötöztek, akiket másnap holtan találtak
az Apartadóba menõ országúton.” A

II. ÉVFOLYAM III. SZÁM
2011. MÁRCIUS 13KOLUMBIA

A közösség bejárata

Egy iskola San Josecitóban
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félkatonai szervezetek tartották kezük-
ben az irányítást. Úttorlaszokat állítottak
fel az országutakon, ahol „listákat és
dokumentumokat ellenõriztek és meg-
ölték azt, akinek a neve egyezett.” 

Három napot adtak az ott lakóknak,
hogy hagyják el a földjeiket, miközben
helikopterekrõl figyelték a mozgásukat.
„Azok közülünk, akik távozni tudtak, a
San José-i telepre mentek, és ott el-
keztük az ellenállást” – hangzik a kö-
zösség „hivatalos” történetében.

Az apartadói egyházmegye szellemi
mûhelyek létrehozását javasolta, amiken
keresztül a parasztok semlegesnek nyil-
váníthatták magukat. 1997-ben körül-
belül ötszázan írták alá a nyilatkozatot,
és, lépésrõl-lépésre, más parasztok is
csatlakoztak hozzájuk különbözõ körze-
tekbõl, akiket elûztek az otthonaikból,
de nem akartak vándorolni vagy állami
segélyen élni. 

Az elsõ lépések óriási nehézséget
okoztak: éjszakánként, azon kevesek,
akik nem mentek el, fölmentek a he-
gyekbe aludni. 

Kis csoportokban tértek vissza a
közösségeikbe, úgy, mint például az az
ötven család, akik 1998 márciusában
tértek vissza a La Unión körzetbe.
Elõször kis csoportokban dolgoztak,
amelyekben hét-tíz paraszt volt, hogy
így biztonságban érezzék magukat, de
néhány hónapon belül már szomszédok
százai dolgoztak együtt a földeken.

Puska vagy talár
„1999. április 4-én, este 11 órakor tíz jól
felfegyverzett férfi, köztük a térség
félkatonai csoportjainak ismert tagjai,
behatoltak a San José-i telepre, végig-
vonultak az utcán, zaklatták az ott lakó-
kat, és végül megérkeztek Aníbal Jimé-
nez házához, aki békeközösség belsõ ta-
nácsának volt a tagja, emellett oktató,
mûvész és a közösség himnuszának
szerzõje volt, és a kisgyerekei szeme
láttára meggyilkolták õt.”

Ez a Fusil o toga, toga y fusil (Puska
vagy talár, talár és puska) címû könyv
részlete, amit egy jezsuita pap, Javier
Giraldo írt, és ami a San José de
Apartadó-i békeközösség ellen 13 év
alatt elkövetett bûncselekményekrõl
számol be. Giraldo szerint, aki az emberi
jogok elkötelezett védelmezõje, az volt
az oka, hogy dokumentálta ezeket a
tényeket, hogy tegyen valamit a büntet-
lenség kultúrája ellen. „Aki a könyv
bármelyik oldalát elolvassa, láthatja
azokat a visszaéléseket, amiket heti
rendszerességgel követtek el a közösség
ellen: mészárlásokat, törvénytelen ki-
végzéseket, erõszakos eltûnéseket,
szexuális visszaéléseket, házfelégeté-
seket, robbantásokat, tömeges kitele-
pítéseket, háziállatok elrablását, ter-
ményelpusztításokat” – mondja Giraldo
atya.

San José de Apartadó békeközössége
Cali érsekének, Monseigneur Isaías

Duarte Cancinónak javaslata volt.
Giraldo elmondja, hogy Monseigneur
Duarte elõadta az ötletét a terület
lakóinak, úgyhogy „nem telepítenek ki
több parasztot és nem veszik el a
földjeiket, ahogyan ez azóta ment, mióta
csak háborús övezetben éltek, õk pedig
békeközösségnek nyilvánították magu-
kat és követelték a fegyveres konfliktus
közepén élõ polgári lakosság jogait.” A
jezsuita szerzetes szerint a San José-i
közösség elleni erõszak oka abban a
döntésben keresendõ, hogy távoltartják
magukat a konfliktustól.

„Hiszek abban, hogy az ország fel
fogja ismerni ezt és megkeresi a
megoldást. Ennek érdekében eljuttatjuk
a könyvet bírókhoz, újságírókhoz és
országgyûlési képviselõkhöz, ugyan-
akkor még a kolumbiai emberek sem
tudnak ezekrõl a tényekrõl” mondja.

A könyv példányainak eladásából
befolyt pénzt arra fogják költeni, hogy
megépítsék a San José de Apartadó
Békeközösség Áldozatai Emlékének Em-
lékmû Parkját.

A mindennapi élet
„Dzsungel és hegység, pára, ragadós
ruha, föld és még több föld, egy dolog
állandó: a hegymászás és bujkálás”
mondja Augustín, félig csukott szemmel.
„Mindennap esik az esõ, az áradás
növekszik, és lehetetlenné válik az
átkelés és a kommunikáció is problémás
lesz. Apartadó pedig egy félkatonai
csoportokkal tömött város.”

„Írtam egy javaslatot, amiben
felajánlottam nekik egy tanfolyamot,
amely során digitális fotózásra oktatnám
õket, hogy ezáltal tudnák fejleszteni a
közösség honlapját, mivel eddig csak
kevés fotót csináltak arról, hogy hogyan
töltötték az elmúlt éveket. Hoztam nekik
fényképezõgépeket, úgyhogy már
vannak eszközeik, amikkel dolgoz-
hatnak, és ott voltam egy hónapig”
meséli Augustín.

A közösséget egy sor alapelv
kormányozza, amelyek a Nyilatkozatban
és a Belsõ Szabályzatban vannak össze-
foglalva. A legfontosabbak: ne keve-
redjenek bele sem direkt, sem indirekt
módon az ellenségeskedésbe; ne hord-
janak magukkal fegyvert vagy rob-
banószert; ne ajánljanak fel segítséget a
konfliktus egyik résztvevõjének se;
tartózkodjanak attól, hogy igénybe ve-
gyék a fegyveres csoportokat belsõ, sze-
mélyes vagy családi problémák megol-

Dona Brigida, a közösség egy fiatal tagjának festménye a mészárlásról



ldásában; és ígérjék meg, hogy részt
vesznek a közösségi munkákban.

A mindennapi életet egy Belsõ
Tanács szabályozza, amelynek hét tagját
a közösség választja ki, egyet egy
nemzeti civil szervezet és még egyet
pedig az apartadói egyházmegye jelöl.
Több mint ötvenöt munkacsoport teszi
számukra lehetõvé, hogy iskolákat
építsenek, tanárokat hozassanak, közös
terményt termesszenek, és ebbõl étkez-
dét és óvodát tartsanak fent, ahol a
közösség minden gyermeke ingyen
étkezhet. A termény közösségi földeken
terem, és a családok között osztják szét,
és ami megmarad, azt arra használják,
hogy eszközöket és felszereléseket
vegyenek értük.

A közösségi munkán keresztül
utakat, négy halastavat és öt fészert
építettek és tartanak fent, felélesztették
a kakaó- és banánföldeket, alternatív
terményként gyümölcsfákat nevelnek,
amibõl lekvárt és kását készítenek.
Olyan közösségi projekteken dolgoznak,
mint a lakásfejlesztés, rizs, kukorica és
cukornád cséplés, nádõrlés és vízveze-
ték-építés. Mindez lehetõvé tette szá-
mukra a túlélést akkor is, amikor a
félkatonai csoportok a katonákkal kar-
öltve három hónapra blokád alá vonták
õket, ami alatt nem hagyhatták el a
területet.

„Minden nyolc napban találkozót
tartunk, és tizenöt naponta képzõ napo-
kon dolgozunk.” Megépítették az Aníbal
Jiménez Képzõ Központot (ami a nevét
az 1999-ben meggyilkolt közösségi
vezetõ után kapta) San Joséban, aminek
két szintjén ötven tanuló volt elszál-
lásolva, noha a fegyveres szervezetek
nyomásgyakorlással arra kényszerítet-
ték õket, hogy hagyjanak fel ezzel. „A
2005. áprilisi erõszakos kitelepítés elõtt
a Központnak huszonhét diákja tanult a
fõiskolai programban, huszonöt nõ jött
össze háromszor egy héten, hogy
szabászatot tanuljanak, és ötvenöt
koordinátor találkozott minden héten,
hogy megoldásokat keressenek a kö-
zösség számára” állítja büszkén a
békeközösség kézikönyve.

Emellett építettek még egy egész-
ségügyi központot is, ezenkívül egy
közösségi raktár és egy park volt a gyü-
mölcse a közösség vitáinak, párbeszéde-
inek és elmélkedéseinek. Egy ötven
asszonyból álló csoport tyúkólakat
épített és konyhakerteket hozott létre a
házaik közelében. A fiatalok beindítottak

egy rádióállomást. 2006 óta kerestek
egy olyan helyet, ahol van lehetõség
gyakorlati és elméleti oktatásra, a tudás
megosztásának eszménye szerint, ép-
púgy, ahogy a legutóbbi mészárlásban
meggyilkolt vezetõjük, Guerra szerette
volna. Campesina Egyetemnek hívják,
és az Ellenállás Közösségeinek Háló-
zatából nõtt ki, ami egy paraszt, õslakos
és fekete közösségekbõl álló csoport
volt, ami szintén elutasította a háborút.

Minden közül, amit eddig elértek,
úgy gondolják, hogy a Békeközösség
legnagyobb vívmánya, hogy visszatért a
földhöz. Ez egy olyan dolog, amit az
állam segítsége nélkül tettek meg
„azért, hogy teret nyerjenek a háborútól
távol, és hogy szembenézzenek a fegy-
veres szervezetekkel a körzetekben.” A
sok év és sok fájdalom során megta-
nulták, hogy a háború fõ célja az, sokkal
inkább, mint a vélt ellenség legyõzése,
hogy elvegyék a parasztoktól a földet.
Ez a konfliktus igazi kincse. Húsz év
alatt a félkatonai szervezetek, marha-
tenyésztõk és üzletemberek több mint
ötmillió hektár mezõgazdasági területet
sajátítottak ki.

„Mûhelymunka keretében tanulták
meg az emberek a fényképezõgépek
kezelését. A tanács választotta ki a
résztvevõ személyeket. Az elsõ órán
megmutattam nekik, hogy hogyan
mûködnek a fényképezõgépek, aztán
pedig mondtam nekik, hogy menjenek
és csináljanak képeket. Este össze-
jöttünk az egyik házban, hogy megnéz-
zük a képeket és megtanulhatták, hogy
hogyan kell megszerkeszteni õket”
magyarázza Augustín.

Macondo, mindig Macondo
„Az emberek nagyon szegények” mondja
Augustín, „de megfelelõen táplálkoznak,
mert soha nem vesztették el a kap-
csolatukat a földdel. „Sáros gumicsizmát
hordanak, de ez a gumicsizma a meg-
felelõ idõben szandállá változik.” Náluk
kultúrája van a kétkezi munkának, és ez
lehetõvé teszi, hogy minden dolgot
megfelelõképpen használjanak.

„A kedd a közösségi munkáé, amiben
mindenki részt vesz, a gyerekektõl az
idõsekig. Nádat vágnak, aratnak, kakaót
takarítanak be és szárítanak. A belsõ
munkaszervezés a kerületi gyûlések és a
belsõ tanácsok feladata, de végsõ soron
minden körzet közgyûlése felelõs érte”
mondja Augustín, hangsúlyozva azt a
boldogságot, ami mindabból ered, amit

csináltak. „Csak akkor tapasztalhatsz fe-
szültséget, amikor a városba kell men-
niük. Ennek az a nagy veszély az oka,
amit az út (ahol sok gyilkosság történik)
jelent. Ha elkap egy félkatonai csoport,
az a halálos ítélettel egyenlõ” mondja.

Annak ellenére, hogy a térségben
állandóan jelen vannak európai, ameri-
kai és nemzetközi missziók, a békekö-
zösség elleni erõszak nem csökkent. Az
övezet ismét militarizált. „A parasztok
elmondták nekem, hogy a félkatonai
csoportok elraboltak egy farmert, hogy
felhasználják a gerillákkal való tárgya-
lások során. Pénzre vagy kábítószerre
fogják cserélni. Hihetetlen!” És nem csak
ez: a hadsereg egyik hadnagyáról azt
mesélik, hogy kokaint vásárolt a
gerilláktól kis idõvel az elõtt, hogy
újrakezdték volna a harcot. Azt
mondják, hogy Kolumbiában a valóság
különösebb, mint a fikció.

„A legnehezebb számomra annak
megértése, hogy miután valakinek le-
mészárolták a családját, hogy nem akar
bosszút állni úgy, hogy csatlakozik a
gerillákhoz vagy a félkatonai csopor-
tokhoz. Kívülállónak maradni a háború-
ban egy olyan logika, ami nagyon el-
lentétes mindazzal, amit én ismerek.
Fõleg úgy, hogy minden családnak van
egy vagy több halottja. De én nem ész-
leltem neheztelést vagy dühöt” mondja
Augustín.

„Azért érzõdik keserûség, noha meg-
lehetõs természetességgel beszélnek a
halottakról és a zaklatásokról, így Bri-
gida asszony ügyérõl is, akinek a 15
éves lányát gyilkolták meg. Mások azt
mesélik, hogy látták amint egy félka-
tonai csoport tagjai feldaraboltak egy
fiút és fociztak a fejével. Hogyan mehet
ezek után tovább az élet?”

- Mi az, ami összetartja a közösséget?
Hogyan tudják mindezt elviselni és
továbblépni?
- (Kis gondolkozás után:) Az igazat
megvallva, fogalmam sincs. Talán ez egy
„szabadságösztön”, ahogyan Chomsky
hívta. Õ azt mondja, hogy „ha azt fel-
tételezed, hogy nincs remény, akkor biz-
tosan nem is lesz. Ha feltételezed, hogy
van egy ösztön, ami szabadságot hoz,
akkor vannak lehetõségek a dolgok
megváltoztatására, és így hozzájá-
rulhatsz egy jobb világ építéséhez. Ez a
te választásod.”

Raúl Zibechi írása
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AZ ÕSLAKOS SZEMPONT
Victor Figueroa Clark Hugo Blan-
cóval, egy perui ökoszocialista és
õslakos aktivistával beszélgetett

Hugo Blanco a perui Cuzcóban született.
Õslakos kecsua, és aktívan részt vett a
perui parasztmozgalmakban, az 1960-as
években, amelyek agrárreformért küz-
döttek. 1963-ban részese volt annak a
védelemnek, amelyet a parasztok föld-
jeikért folytattak, és évekre börtönbe
került, mielõtt az elsõ számûzetésére sor
került. 1975-ben tért vissza Peruba, de
összeveszett a Bermúdez tábornok ka-
tonai kormányával és újra számûze-
tésbe kényszerült. 1978-as hazatérése
után beválasztották az alkotmányozó
nemzetgyûlésbe, késõbb pedig, az 1980
-as években, a perui parlamentbe. 

Az 1990-es években megint el kellett
hagynia Perut, mert egyszerre fenye-
gette a Fényes Ösvény, a maoista geril-
lamozgalom és a kormány biztonsági
szolgálatai. Mostanra ismét visszatért
Peruba és jelenleg a Latin-Amerika szer-
te az õslakos küzdelmekkel foglalkozó
újság, a Lucha Indígena (Õslakos Küz-
delem) szerkesztõje.

- Hogyan lett politikailag tudatos és
aktív?

- Cuzcóból származom, és ott mindig is
hatalmas visszaélése-
ket követtek el az õs-
lakos népesség ellen.
És ebben a térségben
mindig is hagyománya
volt a küzdelemnek.
Emlékszem egy tanár-
ra, aki az iskolában
„protest song”-okat
tanított nekünk, és
színielõadásokat is
láttunk a múlt küzdel-
meirõl. Úgyhogy úgy
gondolom, hogy ez
törvényszerû volt.

- Miben különböz-
nek az õslakos
szervezeti formák a
tradicionális balol-
dali szervezeti for-
máktól?
- Nincs bennük hi-
erarchia. Noha néha
megjelennek vezetõk
vagy kapzsi embe-
rek, akik rá akarják
tenni a kezüket a föld-

re, a lényeg az, hogy küzdünk egy olyan
kormányért, ami mindenkié. Demokra-
tikusak és már számos politikai alkot-
mány elismeri õket. 

Vannak helyek, mint a perui Ama-
zónia vagy Cauca, Kolumbiában, ahol
vannak olyan dolgok, amiket úgy ne-
vezhetnénk, hogy „a közösségek közös-
ségei”. 

A Kunát, Panamában szintén elismeri
panamai kormány. 

A legjobb példa Chiapas, Mexi-
kóban, ahol egy kollektív õslakos kor-
mány irányítja a térséget sok év óta, és
ahol a vezetõk visszahívhatók.

- Mit ért az Önök õslakos mozgal-
ma haladás és a fejlõdés fogalmai
alatt?

- A fejlõdés nem igazán érte el az
õslakosokat. Õk azok, akik a legkevésbé
profitáltak belõle. A rendszer kizsák-
mányolja õket és a földjeiket. Sokkal
inkább tudatában vannak, mint a városi
emberek, hogy a természettõl függünk.

A gyerekek a fejlett világban azt
hiszik, hogy a burgonya a szupermar-
ketbõl származik, de az õslakos emberek
tudják, hogy a természet részeiként
élnek, úgyhogy amikor a természetet
megtámadják, azt meg kell védeniük.

Hugo Blanco

Lucha Indígena (Õslakos Küzdelem) címlapja



Most, talán képesek lesznek használni
az úgynevezett civilizáció néhány ele-
mét, de ezek a hasznok nem összeha-
sonlíthatóak azokkal a károkkal, amik a
természetet érik. Például, nyitni akarsz
egy bányát, de az meg fogja mérgezni a
vizet, és ezt a vizet használják a mezõ-
gazdaságban. Ez tökéletesen halálos az
õslakosok számára. Az összes lehetsé-
ges haszon, ami esetleg létrejön, példá-
ul munkahelyek, iskolák vagy kórházak
nem helyettesíthetik az életet, úgyhogy
õk inkább küzdenek ellene, és bánya
nélkül élnek.

- Milyen következményei vannak en-
nek Latin-Amerika haladó kormá-
nyaira? Hogyan mûködnek velük
együtt vagy kerülnek velük konflik-
tusba az õslakosok az ehhez hason-
ló kérdésekben?

- Nos, elõször is, én úgy gondolom, hogy
ezek határozottan haladó kormányok.

Konfrontálódnak az imperializmussal és
a saját nemzeti oligarcháikkal, és az
erejük javarésze, fõleg Bolíviában és
Ecuadorban, az õslakos mozgalomból
származik, és mi feltétel nélkül védjük
õket.

De amikor összetûzésbe kerülnek az
õslakosokkal, mi az õslakosokat támo-
gatjuk. Nem csak egyszerûen azért,
mert õslakosok, de azért is mert de-
mokratikusabbnak, haladóbbank tartjuk
õket, mint amilyenek maguk a kor-
mányok.

Úgy gondolom, hogy a kormányok
járnak ellentmondásos úton. Igen, hala-
dóak és oligarchia-ellenesek és antiim-
perialisták, de továbbra is folytatják a
kitermelõ gazdaságpolitikát.

Ez agresszió az õslakos népességük
ellen, és ezeknek a népeknek meg kell
védeniük magukat.

- Hogyan kapcsolódik ez az õslakos
küzdelem az úgy nevezett fejlett

világhoz? Mennyire nemzetközi ez?

- Kevés közünk van [az angliai] küz-
delmekhez, de együttmûködünk az öko-
szocialistákkal, és mi teljesen azonosu-
lunk velük, mert az õslakos küzdelem is
ökoszocialista. Noha nem hívjuk ökoló-
giainak vagy szocialistának, valójában a
lényege mégis ez. Nemrégiben került
megrendezésre a perui és ecuadori õsla-
kosok találkozója a határnál, és õk ezt
mondták: „Korábban megosztottak vol-
tunk, de most egyesülünk és együtt har-
colunk a multik ellen.”

Nekünk mindig vannak nemzetközi
találkozóink. Az elsõ találkozót a neoli-
beralizmus ellen és az emberségért Chi-
apasban rendezték meg, az ottani õsla-
kosok kezdeményezésére, jóval a szo-
ciális fórumok elõtt, és most Bolívia és
Ecuador alkotmánya ezeket az orszá-
gokat többnemzetiségû államokként ha-
tározza meg, úgyhogy az államok ma-
guk is változnak. n

II. ÉVFOLYAM III. SZÁM
2011. MÁRCIUS 17PERU

GYERMEKSZÜLÉSBEN HUNYHATOTT EL A

TITOKZATOS CAO ASSZONY
Gyermekszülésben hunyhatott el i.sz. 450 táján a
titokzatos Cao asszony, akinek igen jó állapotban fenn-
maradt múmiájára 2006-ban bukkantak Peru északi
részén, a mai Trujillo közelében.

A tetovált fiatal nõ sírja a Huaca Cao Viejo, a mocsikák
legfontosabb vallási centrumának közelében feküdt, ezért ne-
vezték el Cao asszonynak. Az asszonyt olyan fegyverekkel -
két buzogánnyal és számos lándzsával temették el, amelyeket
általában férfiak sírjában szoktak találni. A fegyverek magas
társadalmi státusára utalhatnak, de elõ-
fordulhat, hogy a fiatal nõ harcos volt.

Cao földi maradványait Jordi Esteban
Farre spanyol igazságügyi orvosszakértõ
vizsgálta meg, aki szerint a múmia test-
helyzete arra utal, hogy a fiatal nõnél lég-
zési és vérkeringési zavarokkal is járó ter-
hességi görcsroham alakulhatott ki.

A nõ hasán lévõ terhességi csíkok alap-
ján a spanyol szakértõ úgy véli, hogy Cao
asszony terhessége utolsó harmadában le-
hetett, s a szülés közben fellépõ kompliká-
ciók miatt hunyt el. Azt nem lehet meg-
állapítani, hogy sikerült-e életet adni gyer-
mekének, vagy a komplikációk vetélést okoz-
hattak, esetleg a magzat halva született.
Jordi Esteban Farre a medencecsontok alap-
ján arra a következetésre jutott, hogy a halál

a szülés megindulásától számítva 48 órán belül következett be.
A mocsikák dél-amerikai indiánok voltak, akik az Andok
környékén, Peru észak-nyugati partvidékén az i.sz. 1-7. szá-
zad között leginkább a folyóvölgyek oázisaiban telepedtek le.

Írásos emlékeik nem lévén, a mocsikák életérõl a magas
színvonalú kerámiatárgyaik mesélnek. A cserépedények ábrái
a mocsikák mindennapos életén túl a háborúikat, hitvilágukat,
valamint a rituális szertartásaikat is megörökítik. Más kerá-
miaedényeken emberi fejet formáznak, sok arc annyira va-
lósághû és egyedi, hogy szinte igazi portrénak tûnik. n
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MEXIKÓ: A HÁBORÚ ÁLDOZATAI
A mexikói drogháború véres szalag-
címei, a lopakodó militarizmus, és a
korrupció nyilvános elégedetlen-
séget hallgattatnak el. A kormány-
politika kudarcai szociális összeom-
láshoz vezetnek, írja Siobhan
McGuirk és Maria Felix.

Péntek délután négy órakor, Xoxocotla,
egy kis õslakos város Cuernavacától fél
órára délre, szokásos zsúfolt utcáinak
nem kellene mély csöndbe burkolóznia.
A taco standok lehúzott ponyvákkal áll-
nak; a reggel betegekkel teli orvosi ren-
delõ üresen kong. Az iskolás gyerekek
fél tanítási nap után mennek haza.

„A vásárlóim azt mondták nekem,
hogy legyek összecsomagolva öt órára”
magyarázza Dona Juarez a tortillás
standja mellett. „Általában hétig dolgo-
zom, de a kijárási tilalom miatt egy cso-
mó ember nem hagyja el az otthonát ma
hat óra után.” A köténye zsebébõl elõ-
húzza a kopott, egyenetlenül gépelt pa-
pírt, amit a lánya kapott az iskolában
egy héttel korábban. A Xoxocotla lako-
sainak szóló nyílt levélben a következõ
áll: „Bárki, aki a bárokban és az utcán az
ellenségeinkkel mutatkozik veszélyben
lesz. Mi nem szeretnénk, hogy gyönyörû
városunk szenvedjen, de meg kell véde-
nünk az üzletünket, ahogyan egy piaci
kofa is tenné, a városon kívüli konku-
renciától.”

A levelet a kétségbeesett emberek
kézrõl kézre adták, és elterjedt az egész
városban. A szöveget egy „CPS” feliratú
pecséttel írták alá, ami a Cartel del
Pacífico Sur név mozaikszó változata. A
Cartel del Pacífico Sur egy új banda, ami
a Morelos állam feletti ellenõrzésért
harcol a korábbi bandavezér, Arturo
Beltran-Leyva 2009 decemberi halála
óta, és hírhedt véres módszerei és a
fiatal tagjai miatt. Házak felgyújtása
mellett, a CPS vállalta a felelõsséget egy
sor nagy horderejû gyilkosságért is,
amiket El Ponchis, a tizenkét éves
bérgyilkosuk követett el, akit végül 2010
végén fogtak el Cuernavacában. Gyilkos-
ságok sokaságát vallotta be.

Guillermo Martinez nincs meggyõ-
zõdve arról, hogy a levelet a CPS írta.
Egész héten jöttek az emberek a fény-
másoló-üzletébe vele, mondja, és noha
engedelmeskedni fognak neki, sokakban
kétség merül fel a hitelességével kap-

csolatban. „Az áll rajta, hogy CPS, de én
nem hiszem, hogy õk állnak mögötte.
Talán ez a politikusok egy újabb játéka.”

A következõ nap, 2010. november
20-a, fontos dátum a kormánynak. A
mexikói forradalom 100. évfordulója lesz
a betetõzése annak az egész évben
tartó, állami szervezésû ünnepségsoro-
zatnak, amit az ország függetlenségének
200. évfordulója alkalmából tartanak. A
kormány több mint 230 millió dollárt köl-
tött arra, hogy az országot piros-fehér-
zöldbe öltöztesse, és ezzel az összeggel
a Reforma napilap felmérése szerint öt
emberbõl három elégedetlen. Guillermo
Martinez az egyikük. 

„A kormány nagy parádét tervezett
és néhány ember itt ellenmenetet szer-
vezett” mondja. „Mi még mindig igazi
problémákkal nézünk szembe, és sze-
génységgel, 100 évvel ezután az úgyne-
vezett egyenlõség után, és õk mindezt el
akarják fedni.”

A tisztviselõk azt állítják, hogy az
ünnepségek a drogkartellek célpontjai
lesznek, hogy ezzel indokolják a fegy-
veres õrök jelenlétét országszerte. Mar-
tinez szkeptikus, de tudja, hogy a helyi
parádé megzavarására tett minden
kísérlet ellen keményen fel fognak lépni.

„Ha kijárási tilalmat rendelsz el és a
kartelleket hibáztatod miatta, akkor el-
lenõrizni tudod az embereket, behoz-
hatod a katonaságot és elhallgattathatod
az elégedetlenkedõket anélkül, hogy el-
veszítenéd a támogatottságodat” mond-
ja Guillermo Martinez.

Lopakodó militarizálás
Az USA az 1970-es évek óta vívja a
„drog elleni háborúját”, és körülbelül egy
trillió (1.000.000.000.000) dollárt köl-
tött a tilalomra és a forrás-országoknak
nyújtott katonai segélyekre. A mexikói
kábítószeripar akkor alakult ki, amikor
az 1990-es években a karibi keres-
kedelmi útvonalak elleni fellépések miatt
a kolumbiai szállítók arra kényszerültek,
hogy új útvonalakat találjanak az Egye-
sült Államokba. A termékkel kifizetett
mexikói drogcsempészek hamar felis-
merték a marihuána, kokain és metam-
fetamin elõállításában rejlõ hatalmas
nyereséget. Ma már lehetetlen pontosan
megmondani, hogy mekkora a kereske-
delem, de a becslések 13 és 48 milliárd
dollár közötti éves forgalom között mo-
zognak. Az Egyesült Államokba áramló
kokain 90 százaléka ma Mexikón ke-
resztül érkezik.

Calderón elnök 2006. december 11-
én, két héttel azután, hogy hat éves
hivatalát megkezdte, bejelentette, hogy
brutálisan fel fog lépni kábítószer-ke-
reskedelem ellen, és 6500 katonát küld
Michoacánba a drogokkal kapcsolatos
bûncselekmények ellen. Jobboldali párt-
jának, a kormányzó Nemzeti Akció Párt
(PAN) a mindössze fél százalékos válasz-
tási gyõzelme után hat hónapig táma-
dások kereszttüzében állt, mert csalás-
sal vádolták. A Szövetségi Választási
Intézet elutasította, hogy országos újra-
számlálást tartsanak, annak ellenére,
hogy tudatában voltak az országszerte a



a szavazóköröknél tapasztalható sza-
bálytalanságoknak. A határozat miatt,
Calderón beiktatásakor egymillió ember
vonult fel a fõvárosban, hogy támo-
gatásukról biztosítsák a legfõbb riválist,
López Obradort, a baloldali Demok-
ratikus Forradalmi Párt (PRD) jelöltjét.

A népszerûtlen új elnök már a
hivatali idejének elsõ napján maga mellé
állította a katonaságot, 35 százalékos
fizetésemelést rendelt el a szövetségi
rendõrségnél és a fegyveres erõknél.
Szövetségesre lelt George Bush ameri-
kai elnökben is, aki három év alatt a
Merida Kezdeményezésen keresztül 1,4
milliárd dollárral támogatta Calderón
militarizált szemléletmódját. A mexikói
kormány több mint 7 milliárd dollárt költ
a kezdeményezésre minden évben. A
BBC szerint 50.000 fegyveres szövetségi
tiszt járõrözik az országban.

A kezdeményezés erõszakos követ-
kezményei jól dokumentáltak. Nemzet-
közi hírcsatornák válogathatnak a
YouTube-ra feltöltött képek között,
amelyek hidakról lógó testeket és a
megszámlálhatatlan véres tûzharc kö-
vetkezményeit dokumentálják. Bizton-
sági szakértõk azt magyarázzák, hogy
az új bandák harcolnak a rivális ban-
dafõnökök letartóztatása vagy halála
miatt megüresedett helyekért, és ez
lehetõvé teszi, hogy a kormány azzal
érveljen, hogy a növekvõ vérontás azt
bizonyítja, hogy a nagyobb, szerve-
zettebb csoportok veszítenek a hatal-
mukból. 2009-ben, Calderón újságírók-
nak ezt mondta: „Gyõzni fogunk – és
természetesen közben azért lesz egy
csomó probléma is.”

A kormány által fenntartott Nemzeti
Emberi Jogi Bizottság (CNDH) szerint
ezen problémák között katonák által
elkövetett nemi erõszakok, válogatás
nélküli fegyverhasználat, és kihallgatás
közbeni kínzások is szerepelnek. A
CNDH 2007-es jelentésében azt ja-
vasolta, hogy a hadsereget vonják ki a
kábítószer-ellenes mûveletekbõl, de már
korábban is nyilvánosságra hozták az
aggodalmaikat a hadsereg bevonását
illetõen. Az eredeti Merida Kezde-
ményezés alapító okirata kikötötte, hogy
„minden ügyet, amelyben mexikói
katonákat az emberi jogok megsér-
tésével vádolnak polgári bírósághoz kell
utalni”. Az Egyesült Államok kong-
resszusa a mexikói „szóbeli tiltakozás”
után lejjebb engedett a követel-
ményekbõl. Ezt követõen abból a 4600

panaszból, ami a CNDH 2007 óta tett
emberi jogi visszaélések miatt, a katonai
bíróságok csupán egy tisztet ítéltek el.
Helyi újságírók beszámolói azt sugallják,
hogy sok panasz a politikai ellenfelek
szervezett lejáratásához kötõdik. Az
Emberi Jogok Nemzetközi Polgári Bizott-
sága (CCIODH) szintén feljegyezte,
hogy kábítószerekkel kapcsolatos,
gyártott bizonyítékokat használtak arra,
hogy igazolják az õslakosok jogaiért
kiálló és privatizáció ellenes aktivisták,
valamint zapatista közösségi vezetõk
erõszakos letartóztatását.

Xoxocotla 2008 végén katonai rajta-
ütéseket élt át, amikor is az aktivisták
úttorlaszokat emeltek végig az Alpu-
yeca-Jojutla autópálya mentén. A cuer-
navacai tanárok szolidaritási sztrájkjával
kísérve folytak azok a tüntetések,
amelyek egy önkormányzati víztározó
tervezett eladása ellen tiltakoztak.

11 nap rendbontás után, 2008. októ-
ber 8-án Morelos állam kormányzója,
Marco Adame megparancsolta 1500
állami és félkatonai szövetségi rendõr-
nek, hogy törjék át a barikádokat.
Amikor a tisztek egy csoportja csapdába
esett a blokádok között, lényegében a
tiltakozók foglyaivá váltak, a nemzeti
védelmi igazgatóság több mint 500
katonát küldött tankokkal, teherautók-
kal és helikopterekkel, hogy beavatkoz-
zanak. Riasztó, hogy amikor a hadsereg
körülzárta a várost, és az aktivisták
szétbontották az akadályokat, csak hogy

a katonák bejöhessenek, azok mégis
könnygázt lõttek ki és illegálisan
házakat kutattak át. Számos független
médiaforrás számolt be arról, hogy
emberek tucatjait verték meg vagy
vették õrizetbe, és a rendõrségi
ellenõrzõpontok több mint egy hétig
mûködtek, és átkutattak mindenkit, aki
bement a városba vagy elhagyta azt.

Mégis, ez a történet csak kis hír volt
az országos újságokban és teljesen
hiányzott a nemzetközi híradásokból.
Ahogyan az, hogy az állig felfegyverzett
rendõrségi konvojok napi rendszeres-
séggel keresztülhaladtak a városon és
hogy az ellenõrzõpontokat szükséges
intézkedésnek nyilvánították, úgy a
véres tisztogatások is mellékessé váltak.

Az elnyomás több mint szimbolikus.
A sertésinfluenza-pánik alatt az elnök
„rendkívüli állapotot” rendelt el, rögtön-
ítélõ bíróságot vezetett be és betiltotta a

nyilvános összejöveteleket. Azokra a
törvényekre, amiket ezalatt az idõszak
alatt fogadtak el, és amelyek lehetõvé
tették a szövetségi rendõrségnek, hogy
magánbeszélgetéseket hallgasson le e-
mailen és telefonon, adott tiltakozó
választ erõszakosan némították el.

Korrupció, bûnrészesség és hite-
vesztettség
„Ennek a ’háborúnak’ négy kérdése van”
mondja Miguel, az ex-köztisztviselõ, aki
most tanárként dolgozik. „Az Egyesült
Államok a fogyasztó. A saját keres-
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letével kellene foglalkoznia, ahelyett,

hogy a szállítót hibáztatja” mondja a

legtöbb mexikói érzéseit tolmácsolva.

„Másodszor meg kell állítaniuk a fegy-

verek Mexikóba áramlását” teszi hozzá

és a Washington Post egy közelmúltbeli,

a határon keresztüli fegyverkereskede-

lemre vonatkozó vizsgálatát idézi. Ez azt

derítette ki, hogy 35.000 fegyver bûn-

cselekményekbõl került újra az utcára és

regisztrálva vannak a Project Gunrunner

nyomkövetõ rendszerben, amit a határ

túloldalán is használnak.

„Tennünk kell valamit a szegénység-

gel” folytatja Miguel. „A csempészésnek

nem szabadna a fiatalok egyetlen mun-

kalehetõségének lennie.” Most már

dühös, és erre a következtetésre jut: 

„De amin a legnehezebb, szinte lehe-

tetlen változtatni, az a korrupció. Min-

denki kap pénzt a kartellektõl.”

A kormány eredetileg azt állította,

hogy a szövetségi rendõrség bevonása

azért volt szükséges, mert a helyi erõk

között magas a korrupció mértéke.

Mégis, 2010 augusztusában 4600 szö-

vetségi tisztet, az állomány egytizedét,

bocsátották el az ellenük felhozott kor-

rupciós vádak miatt. Akikben egykoron

bízott a közvélemény, azoknak a jó híre

mára megkopott. Paulina, egy cuer-

navacai diák, látta, ahogyan katonai te-

herautók kézbesítik a marihuanát az

utcai terjesztõknek. „A lefoglalt meny-

nyiségnek csak kis részét semmisítik

meg” mondja. A kartellek egész egy-

szerûen új téglákat vásároltak.

A közbiztonsági államtitkár válasz-

ként újabb toborzásba kezdett, újfent

magasabb béreket ajánl és jobb belsõ

ellenõrzéseket alkalmaz. Azonban a

korrupció mélyen gyökerezik. A jól

fizetett tisztviselõk is elfogadnak

kenõpénzt. Noe Ramirez Mandujanót,

aki korábban Mexikó legmagasabb rangú

kábítószer-ellenes tisztviselõje volt,

2008 novemberében, röviddel a hi-

vatalának elhagyása után letartóztatták.

Havi 450.000 dollárért információkat

adott el a drogkereskedõknek.

Calderón azt mondja, hogy az Ope-

ración Limpieza, ami Mandujano után

nyomozott, „harcol a mexikói hatóságok-

ban jelenlevõ korrupció ellen, mindent

kockára tesz, hogy kitakarítsa a házat”.

De elutasítja annak népszerûtlen tör-

vénynek a visszavonását, ami minden

megválasztott tisztviselõnek, beleértve a

polgármestereket, törvényhozókat és

politikusokat, mentelmi jogot ad. A

Reforma napilap mindeközben folytatja

az arra vonatkozó bizonyítékok közzé-

tételét, hogy a kartellek fizetési listáin

nemcsak parancsnokok szerepelnek, de

olyan egyesült államokbeli hírszerzési

adatokhoz is hozzájutnak, amikhez csak

magas rangú tisztségviselõknek van

hozzáférésük.

Két tûz között

Miközben tombol a drogok elleni háború,

Mexikót csapásként érte a világméretû

pénzügyi válság. Calderón neoliberális

politikái kudarcot vallottak a szegények

védelmének terén. A Mexikói Nemzeti

Autonóm Egyetem (UNAM) kutatása

szerint a bérek csupán 17 százalékot

emelkedtek a jelenlegi kormányzat alatt,

miközben a vásárlóerejük a felére esett

vissza. A lakosság huszonöt százaléka él

napi 57 pesóból (2,5 dollár), miközben a

vidéki foglalkoztatási programok pénz-

ügyi alapjaitól történõ elvonások miatt

több mint 12 millió ember maradt

rendszeres jövedelem nélkül.

A kábítószer-kereskedõk nem haboz-

nak, hogy hasznot húzzanak az olcsó és

gyakran kétségbeesett munkaerõbõl.

Carmen, egy monterrey-i titkárnõ, bi-

zalmasan közli, hogy az õ 16 éves fiának

heti 4000 pesót ajánlottak, ha „sicario”

vagyis bérgyilkos lesz. „Azt mondtam

neki”, hogy „rendben, csak hagyj itthon

nekem elég pénzt, amibõl ki tudom

fizetni a koporsódat” mondja. 

Mindazonáltal a bandáknak dolgozók

közül kevesen gazdagodnak meg. „Annyi

pénzed van, ami elég arra a napra és

hogy elküldd a gyerekeidet egy magán-

iskolába” mondja Clara, aki korábban

kokaindíler volt, „de ne hidd, hogy gaz-

dag leszel. Csak a nagyfõnökök lesznek

azok.” A legtöbben kis összegeket kap-

nak, mint futárok vagy mint õrszemek.

Mások a szexiparon, vagy a feketepiacon

keresztül kerülnek kapcsolatba a szer-

vezett bûnözéssel vagy egész egysze-

rûen úgy, hogy nem akarnak együtt-

mûködni a rendõrséggel, gyakran az

életükért cserébe.

A kábítószer-háború hivatalos halálos

áldozatainak száma decemberben meg-

haladta a 30.000-ret. Amikor robbant ez

a hír, Eduardo Medina Mora, volt

fõügyész igyekezett megnyugtatni az

elszörnyedt riportereket. 

„A halottak kilencven százaléka részt

vett a drogkereskedelemben. Csak 4

százalékuk volt ártatlan járókelõ” ál-

lította. Sok mexikói számára azonban ez

a megkülönböztetés nem jelent sem-

mit.

A kormány a 120.000 drogokkal kap-

csolatos letartóztatást is lobogtatja,

mint a háború sikerének bizonyítékát. 

Ugyanakkor a WikiLeaks által kiszivá-

rogtatott észak-amerikai nagykövetségi

táviratok szerint a letartóztatások csu-

pán 2 százaléka vezetett bírósági

ítélethez Ciudad Juarez-ben, a világ

úgynevezett „gyilkossági fõvárosában”.

A háború egy másik elõre nem

látható következménye a gyorsan nö-

vekvõ kábítószer-függõség lett. Azzal

egy idõben, ahogyan határátkelés egyre

nehezebbé válik, a bandák a belsõ piac

felé fordultak, hogy megszabaduljanak a

készleteiktõl.



A múlt évben a közbiztonsági állam-
titkár, Genaro Garcia Luna arról számolt
be a mexikói parlamentnek, hogy fel-
szippantásos kokainhasználat két év
alatt megháromszorozódott, viszont
még mindig nincs pénzügyi alap a fel-
világosító kampányokra vagy a függõség
kezelésére. Az emberek egyébként is
óvatosak a meglévõ rehabilitációs kli-
nikákkal szemben. Pletykák keringenek
arról, hogy ezeket a kartellek mûköd-
tetik, és arra használják õket, hogy ott
védjék meg a tagjaikat és új tagokat
toborozzanak. Több mint egy tucat vált
közülük véres bûncselekmények színte-
révé, amikor fegyveres kommandósok
rohamozták meg õket.

Ahogyan a bûnözési ráták egekbe
szöknek és a zsarolástól, a fegyveres
rablástól és az emberrablástól való féle-
lem növekszik, a gazdagabb családok

csúcstechnológiájú biztonsági rendsze-
reket szereltetnek be és õrzött körze-
tekbe költöznek. A személyes biztonság
azon kevés iparágak közé tartozik, ami
robbanásszerûen fejlõdik az országban.

A WikiLeaks-tõl származó informá-
ciók feltárják, hogy a korábbi belügyi
államtitkár-helyettes, Geronimo Gutiér-
rez nemrégiben elismerte, hogy „[A
háború] rombolja Mexikó megítélését,
károsítja a külföldi beruházásokat, és a
kormányzat tehetetlenségéhez vezet.”

Calderón Nemzeti Akció Pártja (PAN)
azért harcol, hogy visszanyerje a köz-
vélemény bizalmát és milliókat költ o-
lyan hirdetésekre, amik azzal értékelik
fel a rendõrtiszteket, hogy keverik két-
száz éves hõsi forradalmi háborúk képeit
a modern katonai jelenetekkel. 

Rendõrosztagok iskolákat látogat-
nak, hogy a gyerekek megismerked-

jenek a fegyveres védelmezõikkel. Pán-
célozott teherautók tetején automata
fegyverekkel hadonászó katonatisztek
parádéi vonulnak keresztül az olyan
városokon, mint Xoxocotla, kétoldalt
talizmánokkal szegélyezve.

Mégis, noha a 2012-es választások
kiemelkedõen jelentõsek, senki nem
kínál alternatívát. Az ellenzéki pártok
nem tudják kihívás elé állítani Calderón
kábítószer-háborús politikáját, mert
nekik nincs sajátjuk. A legnépszerûbb, a
Forradalmi és Intézményi Párt (PRI)
elnökjelöltje, Enrique Pena Nieto, ehe-
lyett Angélica Riveróval, Mexikó egyik
legnagyobb szappanopera sztárjával
kötött házassága okán került a cím-
lapokra. 

A politikájával nem foglalkoznak.
Úgy tûnik, hogy a politikusok már nem
kínálnak mást, mint celebtémákat. 

Egy reménytelen helyzetben lévõ
meggyötört lakosság számára ez jól-
lehet vonzó lehetõség.

Siobhan McGuirk, a Red Pepper
szerkesztõje
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12 ÉVES A MEXIKÓI DROGMAFFIA EGYIK LEGHÍRHEDTEBB HÓHÉRJA
A szadista gyilkos a mexikói drog-
maffia egyik leghírhedtebb kivégzõ-
embere. Valódi neve nem ismert,
életkora viszont igen. A hidegvérû
gyilkos mindössze 12 éves. 

A Poncsós nem egyedül dolgozik, egy
lánycsapat segíti, õk a takarítók - azaz
õk tüntetik el a holttesteket. Egyesek
szerint a lányok a nõvérei.

A mexikói hadsereg szóvivõje szerint
a Poncsós Julio Jesus Radilla drogbáró
alkalmazottja. Módszereirõl azt mondta,
hogy a Poncsós kivégzés elõtt megkínoz-

za áldozatait, majd elvágja a torkukat. A
holttesteket elhagyott utak mentén
egyszerûen kidobják.

Az interneten több videó is kering,
amin a Poncsós látható kínzás közben.
Ezekbõl tudható, hogy kedvenc kivégzési
módszere a lefejezés, amikor úgy vágja
át áldozatai torkát, hogy egy izomköteg
még a testükön tartsa fejüket.

A Poncsós a déli Csendes-óceáni
kartellnek dolgozik, amelynek a mexikói
Morelos a központja. A kartell elõszere-
tettel alkalmaz gyerekeket, a legtöbb
harcosuk 12-23 éves. n
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LÍBIÁRÓL MARXISTA SZEMMEL

NEM ÁPRILIS 11-E, HANEM CARACAZO
Hosszú vita zajlott le Latin-Ame-
rikában a Líbiában zajló események-
rõl. Ez a cikk hivatott bemutatni a
Nemzetközi Marxista Tendencia ál-
láspontját, amely egyfelõl támogat-
ja a líbiai nép felkelését, viszont
elutasítja az imperialista beavat-
kozást, egyúttal kritikusan szemléli
Hugo Chávez és Fidel Castro ál-
láspontját.

A venezuelai és kubai kormányok he-
lyesen álltak ki a nemzetközi szerveze-
tekben a líbiai beavatkozás ellen, és bí-
rálták az imperialista országok képmu-
tatását, akik most a líbiai események
kapcsán hangosan kiabálnak az emberi
jogok megsértése miatt, miközben részt
vesznek a gyilkos imperialista háborúk-
ban Afganisztánban és Irakban, és
szemet hunynak a palesztin nép Izrael
állam általi elnyomása felett. 

Az ENSZ venezuelai nagykövete,
Jorge Valero így érvelt: „Ki fog meg-
fizetni a több mint 1 millió halottért
Irakban? Ki fog megfizetni a palesztin
nép elleni folyamatos mészárlásért?
Miért van az, hogy akik felelõsek ezekért
a háborús bûnökért, népirtásokért és
emberiség ellenes bûncselekményekért
– akik kiléte mindenki számára nyilván-
való és tetteiket el is ismerik – azok nem
kerülnek a Nemzetközi Bíróság elé? A
Biztonsági Tanács miért nem néz szembe
ezekkel a mészárlásokkal?”

A venezuelai képviselõ nagyon he-
lyesen elítélte az intervenció valódi, im-
perialista célját a régióban: „Azok, akik
támogatják a Líbia elleni katonai erõ
alkalmazását, azok nem törekednek az
emberi jogok védelmére, hanem egy
protektorátust akarnak létrehozni, hogy
ne sérüljenek érdekeik egy olyan or-
szágban, amely a Közel-Kelet egyik
legfontosabb olaj- és energiaforrása.”

Az iraki nép példája is bizonyítja ezt
az állítást. Washington kitalált egy ürü-
gyet (jelentestben az állítólagos tö-
megpusztító fegyvereket) annak érdeké-
ben, hogy lerohanhassa Irakot és át-
vegye a hatalmat, ezzel saját ellenõr-
zése alá vonva az olajmezõket. Az
invázió célja nem a demokrácia volt, és
bizony nagyon mérsékelt is a demok-

rácia a Maliki-kormány alatt. A múlt hó-
napban több ezer iraki vonult az utcákra
villanyt, ivóvizet, munkát, kenyeret kö-
vetelve, azonban a kormány válasza
brutális beavatkozás volt, több halottal,
súlyos sérültekkel, letartóztatásokkal. És
még mindig senki nem állította nem-
zetközi bíróság elé az iraki kormányt! 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete
valójában egy színjáték, amely egy egy-
szerû leképezése az Egyesült Államok
imperialista dominanciájának. Ha az
elfogadott határozatok összhangban
állnak az amerikaiak tevékenységével,
akkor fügefalevélként takaróznak az
ENSZ-el, azonban ha valamilyen okból
mégis szembe megy velük az ENSZ, ak-
kor egyszerûen figyelmen kívül hagyják
a határozatot, és attól függetlenül cse-
lekednek. Amikor az imperializmus elleni
határozatokat hoztak (például a kubai
blokád feloldása, a palesztinok izraeli el-
nyomása ellen), akkor ezeket egysze-
rûen figyelmen kívül hagyták, és nem
hajtották végre azokat.

Az elmúlt napokban hallani lehetett
arról, hogy az imperialista országok
konkrét fellépésre készülnek Líbiában.
Az Egyesült Államok két hadihajót
küldött a Földközi-tenger térségébe, név
szerint a USS Ponce-t, és a USS Kear-
sarge-t, szállító helikopterekkel és va-

dászgéppel a fedélzetükön. A „humani-
tárius beavatkozás” leple alatt az im-
perialista hatalmak (az Egyesült Álla-
mok, Nagy-Britannia, Franciaország,
Olaszország) arról tárgyalnak, hogy
hogyan tudják megvédeni a saját érde-
küket. Az európai országok elsõsorban a
partjaik felé irányuló lehetséges mene-
külthullámtól tartanak. További aggoda-
lomra ad okot az olajkincs feletti ellen-
õrzés kérdése és az arab forradalmak
erre való hatása, hiszen a megdráguló
olaj alapjaiban rengetheti meg a kapi-
talista gazdaság egészét.

A legtöbbet vitatott javaslat a „repü-
lési tilalmi övezet”, amelyet két repub-
likánus (egyikük John McCain) és egy
demokrata (John Kerry) szenátor
javasol. Saját érdekbõl a brit miniszter-
elnök, David Cameron, szintén harcias
hangot ütött meg, próbálta akkorára
fújni Nagy-Britannia tekintélyét, amek-
kora szerep betöltésére többé már nem
képes országa.

Az igazság az, hogy az intervenció
még ezen, korlátolt formájában is kocká-
zatos, és bonyolult megvalósítani. Az
Egyesült Államok védelmi minisztere,
Robert Gates arra panaszkodott, hogy
„õszintén szólva felesleges beszélni az
ilyen katonai lehetõségekrõl”. Figyel-
meztetett egy ilyen beavatkozás követ-



kezményeire is. „Egy ilyen akció Líbia
légvédelmi rendszerének megsemmisí-
tésével kellene, hogy kezdõdjön, ennek
a módja, hogy egy repülési tilalmi
övezet hozzunk létre. Ráadásul ez jóval
több vadászgépet igényel, mint amennyi
egy anyahajón elfér, szóval ez egy nagy
vállalkozás egy nagy országban.” 

Az amerikai hadsereg már így is
túlterhelt Afganisztánban és Irakban,
mint hangsúlyozta: „ennek a kiegészítõ
hadmozdulatnak milyen következményei
lesznek a Perzsa-öbölben vagy Afganisz-
tánban? És milyen más szövetségesek
lennének hajlandóak részt venni egy
ilyen akcióban?”

Azonban az „imperialista tervezõk”
számára a fõ probléma, hogy attól tarta-
nak, hogy a líbiai beavatkozás vissza-
ütne az egész régióban. A tömegeknek
ugyanis elegük van az imperializmusból,
és a forradalmi hullám, ami végig söpört
a régión közvetlenül támadta az Ame-
rika által szponzorált rezsimeket. Gates
arra is rámutatott, hogy az amerikai
uralkodó osztály tisztában van a hely-
zettel: „Azt is meg kell gondolni alapo-
san, hogy az amerikai hadsereg bevet-
hetõ-e egy másik közel-keleti ország-
ban.”

Persze ezek a megfontolások nem
zárják ki a beavatkozást Líbiában vagy
bárhol másutt, ha létfontosságú érdekek
kerülnek veszélybe. Azonban ezek az
események is mutatták, hogy az Egye-
sült Államokat készületlenül érte a for-
radalmi hullám és nem volt képes bea-
vatkozni az eseményekbe, hogy azokat
saját érdeke szerint befolyásolhassa. 

Az imperialista manõverezésekkel
szemben nagyon helyesen mutat rá
Venezuela és Kuba, hogy milyen követ-
kezetlenül is érdekeltek az imperialista
hatalmak az „emberi jogok” és az
„emberiség ellenes büntettek” problé-
májának megoldásában. Nagyon helyes
rámutatni a Líbiában beavatkozni szán-
dékozó hatalmak képmutatására. 

Azonban a latin-amerikai országok
közös fellépését aláássa az, hogy Hugo
Chávez és Fidel Castro Kadhafi mellett
áll ki és nem a líbiai nép mellett, aki az
õ általa mûködtetett rezsim ellen lázadt
fel. 

Igaz, hogy a venezuelai nagykövet
az ENSZ-ben tartott beszédében, hogy
„üdvözli az arab népek békés és igaz-
ságos lázadását és reméli a békés, jobb
jövõt”. De ugyanekkor Castro azt állí-
totta, hogy az, amivel Líbiának kell

szembenéznie, az
más, mint amivel
Egyiptom és Tuné-
zia nézett szembe,
hozzátéve közben,
hogy „nem fér
kétség ahhoz, hogy
a bengáziak igaz
felháborodásuknak
adtak hangot” és „a
tömegmédia hatal-
mas hazugságára-
data nagy zavart
okozott a világ köz-
véleményében”.

A venezuelai el-
nök, Hugo Chávez
azt mondta, hogy
„nem hajlandó el-
ítélni Kadhafit”, aki
„régóta barátja Ve-
nezuelának”, mert
nem áll rendelke-
zésére elegendõ in-
formáció a hely-
zetrõl. Példaként
hozta fel 2002.
április 11-ei pucs-
csot, amirõl a sajtó
világszerte azt állí-
totta, hogy fegy-
vertelen tüntetõkbe
való lövetésre utasította a hadsereget.
Mint mindannyian tudjuk, hogy a kül-
földiek által erre felbérelt mesterlö-
vészek lõttek az ellenzéki és forradalom
párti tüntetõk közé egyaránt. 

Azonban Líbiában más a helyzet. Míg
Venezuelában egy demokratikusan meg-
választott kormánnyal egy reakciós
csoport állt szemben, amely meg akarta
akadályozni az imperializmus elleni
reformokat, addig Líbiában népfelkelés
zajlik egy elnyomó hatalom ellen, amely
mindenféle megalkuvó egyezményeket
kötött az imperialistákkal.

Bizonyos mértékig érthetõ azonban a
venezuelai reakció. A venezuelai nép
nem bízik a kapitalista médiában, és eb-
ben hatalmas szerepe van a 2002-es
puccsnak, továbbá az ellenzék azon
törekvése, hogy azt próbálják sugallni,
hogy az arab forradalmak után a
következõ „diktátor”, aki meg fog bukni
az Chávez lesz.

A nyilvánosság számára probléma,
hogy az ellenforradalmi ellenzék jelentõs
anyagi és képzési támogatásban része-
sül Washingtonból. Többször is szer-
veztek csapatokat tüntetésre, hogy azt a

képet tudják beállítani, hogy a zsarnok
Chávez áll szemben a népszerû ellen-
zékkel, és nem haboznak bármikor újra
ilyet szervezni. Azonban az arab világ-
ban éppen ennek az ellenkezõje zajlik,
forradalmi felkelések zajlanak az ame-
rikai támogatással mûködõ elnyomó re-
zsimek ellen.

Igaz, hogy a Kadhafi-rezsim hata-
lomra kerülésekor nagy támogatottságot
élvezett a korhadt monarchiával szem-
ben. Az 1970-es évek arab forradalmi
hullámának és az 1974-es világméretû
recesszió hatására a rendszer balra
tolódott, kiutasították az imperialistákat
és támadást indítottak a kapitalista tu-
lajdon ellen. Az olajkincsre támaszkodva
végrehajtottak olyan reformokat, ame-
lyek segítségével a tömegek életszín-
vonalát jelentõsen tudták növelni.

Azonban a Szovjetunió bukását kö-
vetõen a rendszer elkezdett nyitni az
imperializmus felé, már 1993-ban, tör-
vényben garantálták a külföldi befek-
tetések lehetõségét. Szaddam Husszein
bukása után Kadhafi úgy határozott,
hogy rendezi ügyeit az imperialistákkal
(tömegpusztító fegyverek leszerelése,
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Diktátor kiadó



24 II. ÉVFOLYAM III. SZÁM
2011. MÁRCIUS LÍBIA

az 1986-os lockerby-i merénylet áldoza-
tainak kárpótlása, stb.), sõt, a leghû-
ségesebb regionális partnere lett a
„terrorizmus elleni” háborúnak, és
együttmûködött az Európai Unióval,
hogy megakadályozza a bevándorlást az
öreg kontinensre. 

Ehhez társult a Világbank kérése,
hogy hozzanak létre egy különleges
kereskedelmi zónát, privatizálják a
gazdaság nagy részét, engedjék vissza a
multinacionális cégeket az olajiparba és
szüntessék meg az alapvetõ élelmi-
szerek ártámogatását. A cél az volt,
hogy privatizálják a gazdaság 100%-át.
Ezek végrehajtása a munkanélküliség
növekedéséhez (20 és 30% között mo-
zog), szegénységhez és az egyenlõt-
lenségek növekedéséhez vezetet, és
ezek a folyamatok játszottak kulcssze-
repet a mostani felkelésben. 

Legutóbbi, a helyzetrõl írt cikkében
Fidel Castro kiemelte, hogy „vitathatat-
lan tény, hogy az USA és a NATO kapcso-
lata az utóbbi idõben kiváló Líbiával”,
hozzátéve, hogy Líbia „megnyitotta stra-
tégiai termelési és elosztási ágazatait,
például az olajszektort, a külföldi be-
fektetõk elõtt” és hogy megkezdõdött az
állami tulajdonban lévõ vállalatok pri-
vatizációja, és az IMF kulcsszerepet
játszott ezek végrehajtásában. És ennek
eredményeként Aznar (volt jobboldali
spanyol kormányfõ) méltatta Kadhafit,
majd megtette ugyanazt Blair, Ber-

lusconi, Sarkozy, Zapatero és még a
spanyol király is megeresztett egy
mosolyt Kadhafi felé, õk elégedettek vol-
tak a munkájával…

Nem is olyan régen a BBC-nek és az
ABC-nek adott nyilatkozatában Kadhafi
azt nyilatkozta, hogy úgy érzi, hogy õt
elárultak a nyugati hatalmak, akik éve-
kig támogatták õt, amíg az õ politiká-
jukat követték, azonban ezek után
elhagyták õt. Még az általa használt re-
torika is az õ nyugati orientáltságát bizo-
nyítja, miszerint a tüntetõket az al-Kaida
manipulálta, pont úgy, ahogy ezt ko-
rábban Ben Ali és Hoszni Mubarak is állí-
totta, és erre hivatkozva kéri a nyugat
segítségét a közös ellenséggel szemben.
Kadhafi rezsimének igazi jellege a tuné-
ziai események megítélésben nyilvánult
meg, amikor a nyugati szövetsége Ben
Ali pártjára állt és bírálta tunéziai
dolgozókat és fiatalokat, akik megdön-
tötték a tunéziai diktátort.

Ahhoz, hogy megtudjuk valójában mi
történik Líbiában nem szükséges, hogy a
nyugati médiából kövessük nyomon az
eseményeket, elég ha csak Saif al Islam,
vagyis Kadhafi fiának és jobb kezének
egyik, február 20-ai nyilatkozatát hall-
gatjuk meg, amelyben elismeri, hogy a
hadsereget használták a fegyvertelen
tüntetõk ellen. „Természetesen több
haláleset volt, de miért kellett ezeknek
az embereknek meghalniuk? A hadsereg
nyomás alatt volt, nem tudták hogyan

kell tömeget oszlatni, így belelõttek a tö-
megbe, de én felhívtam õket. A hadse-
reg azt mondta, hogy néhány tüntetõ
ittas volt, mások hallucinogén szerek
vagy drogok befolyása alatt álltak, meg
kellett védeni a fegyvereket. Az emberek
dühösek voltak. Szóval voltak halál-
esetek, de végül is líbiaiak haltak meg.”

Kadhafi maga is elismerte, hogy „né-
hány százan meghaltak”, de hozzátette,
hogy az al-Kaida drogot adott a fiata-
loknak. 

A történteket a TeleSUR corres-
pondent jelentette Líbiából, Reed Lind-
say (twitter.com/reedtelesur) megerõsí-
tette a más forrásokból származó érte-
süléseket, miszerint a tüntetõk békések
és fegyvertelenek voltak, azonban a
hadsereg tüzet nyitott rájuk. Egy már-
cius 2-án Bregából küldött tudósításában
megemlítette, hogy már katonák is
álltak át a felkelõk oldalára. „Minden
fajta emberek vannak itt, beszéltem
orvosokkal, mérnökökkel, olajfinomító-
ban dolgozó munkásokkal, mind részt-
vevõi a forradalmi eseményeknek, fegy-
vertelenül”, hozzátéve, hogy „két héttel
ezelõtt a lázadás békésen kezdõdött, de
az emberek most már fegyverkeznek a
harcra, hogy elmozdítsák Kadhafit a
hatalomból”. Elutasította azt az elkép-
zelést, miszerint polgárháború zajlana az
országban: „Mi nem beszélünk polgár-
háborúról… a biztonsági erõk nyitottak
tüzet a békés tüntetõkre.” (forrás: Union
Radio)

Reed Lindsay riportjában az is meg-
említi, hogy a líbiai emberek is ellene
vannak a külföldi beavatkozásnak. „Azt
mondják, ha amerikai katonák érkeznek
ide, azok ellen ugyanúgy fognak har-
colni, mint most Kadhafi ellen teszik”.

Egy másik fontos pont amit meg-
említett tudósításában Lindsay, hogy az
emberek Bengháziban és Bregában azt
kérdezik, hogy a latin-amerikai országok
vezetõi, akik a társadalmi igazságosság
és a forradalmi változások mellett állnak
ki hogyan támogathatnak egy olyan
diktátort, aki a saját népére hadsereggel
támad? „Azt kérik az ALBA országoktól,
hogy szakítsanak Kadhafival és támo-
gassák a líbiai nép forradalmi harcát”.  

A TeleSUR másik tudósítója, Jordan
Rodríguez, aki alapvetõen Kadhafi és
más tisztségviselõk nyilatkozatait teszi
közzé kommentár nélkül, atrocitásnak
volt kitéve, amikor a tripoli környéki
harcokról szeretett volna jelenteni.

Õt és munkatársait a rendõrség fel-

Líbia felkelõk egy zsákmányolt légvédelmi ágyúval



tartóztatta négy órán át, ezalatt meg-
verték, fegyverrel fenyegették, és a kés-
zített felvételeit elvették. Ez a második
ilyen eset, ami azóta történt, amióta ve-
nezuelai diplomata rendszámú autóval
közlekedik.

Egy másik fontos dologra is rávilágít
a jelentés. A venezuelai forradalom és
Hugo Chávez rendkívül népszerû az arab
világban, különösen azóta, hogy az el-
nök nagyon hangosan ellenezte Izrael
Libanon elleni fellépését. A tömegek
ezekben az országban azt látják, hogy
Chávez egy olyan kõolajban gazdag or-
szág vezetõje, aki fellép az imperia-
lizmus ellen és az olajpénzeket arra
használja, hogy növelje az emberek
életszínvonalát. Ez éles ellentétben áll
saját országaik vezetõinek mentalitá-
sával, akik az amerikai imperializmus
bábjai, nem nyitják ki a szájukat az iz-
raeli agresszió ellen és az olajpénzeket
saját jólétükre használják fel. Pontosan
ez az oka a felkeléseknek az arab világ-
ban. A 2009-ben az arab világban vég-
zett közvélemény-kutatások szerint a
térségben a legnépszerûbb vezetõ Hugo
Chávez, 36 százalékos támogatottság-
gal, messze megelõzve másokat. 

A venezuelai forradalom támogatói a
Közel-Keleten és Észak-Afrikában mun-
kások és a fiatalok között találhatóak
meg, akárcsak szerte a világon. Ezek az
emberek szimpátiát és szolidaritást
éreznek a bolivári forradalom iránt,
hiszen õk is hasonlót szeretnének saját
hazájukban is. Hugo Cháveznek és a
bolivári erõknek egyértelmûen támogat-
nia kellene az arab világon végig söprõ
forradalmi hullámot, ami része annak a
világforradalomnak, amely néhány éve
Latin-Amerikán söpört végig. Ez magába
foglalja a Kadhafi ellen felkelt líbiai nép
támogatását és az imperialista beavat-
kozás elutasítását. 

Hugo Chávez tett egy kísérletet,
hogy megakadályozza a külföldi inter-
venciót Líbiában, javaslatot tett egy
nemzetközi közvetítõ bizottságra. A
legutóbbi jelentések szerint Kadhafi el is
fogadná ezt, azonban fia, Szaif al-Iszlam
határozottan elutasította ezt a javas-
latot. „Megköszönjük a javaslatot, de
képesek vagyunk megoldani a saját
problémáinkat” majd hozzátette „õk a
barátaink, tiszteletben tartjuk, kedvel-
jük õket, azonban messze vannak tõ-
lünk, Líbia a Közel-Keleten, Észak-

Afrikában van, míg Venezuela Közép-
Amerikában”. Saif tájékoztatására azt
elmondanánk, hogy Venezuela nem Kö-
zép-Amerikában van, de nyilván az esze
más problémákon jár.

A másik oldalon állók, vagyis a fel-
kelõk is elutasították a közvetítést,
mondván nem tudják pontosan mirõl
szólna, illetve túl késõn érkezett a ja-
vaslat, már nincs mirõl tárgyalni Kadha-
fival, túl sok ember haláláért felelõs. 

Hogy megértsük a valódi helyzetet,
képzeljük el azt a példát, hogy a kubai
forradalom utolsó napjaiban valaki elõáll
azzal az ötlettel a felkelõknek, hogy ne,
várjatok, tárgyaljuk meg, hogy egyet-
értés alakuljon ki Batista és az Július 
26-a mozgalom között. 

Az egyetlen álláspont, amit egy
forradalmár elfoglalhat ebben a kér-
désben az az, hogy támogatja a líbiai
forradalmi tömeget. Ha nem nyilvánítja
ki Hugo Chávez támogatását az arab
forradalmárok mellett, akkor ezzel egy
súlyos hibát követ el, amiért a vene-
zuelai forradalom fizethet meg a
késõbbiekben. A líbiai felkelõket nem
lehet összehasonlítani a venezuelai el-
lenzékkel, minthogy a Kadhafi-rezsim se
hasonlítható össze a chávezi vezetéssel.

Tisztáznunk kell, hogy amit most
látunk Líbiában és az arab világ többi
részén, az nem egy 2002. április 11-ei
puccs, hanem egy 1989-es Caracazo-fé-
le felkelés, ahol a kormányok a hadse-
regek segítségét számol le a fegy-
vertelen tüntetõkkel. 

Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy
ellenezzük az imperialista beavatkozást,
de a líbiai nép oldalán állunk a Kadhafi-
rezsim ellen!

Írta: Jorge Martín
A cikk angol nyelvû változata 2011.
március 4-én, tehát még beavatkozás elõtt
került publikálásra a www.marxist.com-
on, közvetlenül az alábbi linken érhetõ el: 
www.marxist.com/venezuelan-libya-not-
april-11-but-caracazo.htm
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ÚJRA LÁTHATÓ HAVANNÁBAN AZ EGYIK

LEGJELENTÕSEBB NAPÓLEON-GYÛJTEMÉNY
Újra megnyitotta kapuit a havannai
Napóleon Múzeum, amely a francia
császárról és koráról szóló egyik
legjelentõsebb gyûjteménynek ad
otthont.

Az intézmény három évig tartó felújítást

követõen látogatható újra Kuba fõvá-

rosában, az ünnepélyes megnyitón Alix

Foresta, Napóleon egyik leszárma-

zottjának özvegye vágta át a szalagot. 

A restaurálási munkák a Havanna El

Vedado nevû negyedében álló eklektikus

stílusú épület mellett kiterjedtek a

csaknem nyolcezer kiállítási tárgyra is.

A havannai Napóleon Múzeumot

1961-ben alapították, többek között egy

Julio lobo Olavarría venezuelai cukorbáró

által adományozott kincsekkel díszítve. 

Napóleon életét és korát bemutató

tárgyak négy emeleten várják az érdek-

lõdõket, többek között olyan darabokkal,

mint a bukott császár halotti maszkja. A

havannai Napóleon Múzeum ad otthon a

világ legnagyobb gyûjteményének,

amely a császár életét és korát mutatja

be. 

A múzeum újbóli megnyitását egy

hároméves felújítás elõzte meg,

miközben gondoskodni kellett arról a

több mint 8000 darabos gyûjteményrõl,

amelynek egyes darabjai is milliós

értékeket képviselnek. A újbóli

megnyitás után lenyûgözõ eklektikus

stílusban várja a kiállítás a látogatókat a

Havanna szomszédságában található El

Vedadóban. 

A tárgyakat Napóleon orvosa, Francesco

Antommarchi vitte magával a karibi

szigetre. A múzeum

birtokolja a francia

vezér aranyóráját

is, amely haláláig

kísérte Napóleont.

Az órát 1959-ben

Raúl Castro násza-

jándékba kapta, ké-

sõbb õ adomá-

nyozta az intéz-

ménynek.

A kubai történész,

Eusebio Leal kie-

melte, hogy a mú-

zeumi kurátorok,

restaurátorok ha-

talmas munkát vé-

geztek azzal, hogy

visszaszerezték a

múzeum régi fé-

nyét. „A nemzeti

örökség egy lát-

hatatlan szellem, mind Kubában, mind

az egész világon, amit gondosan óvni és

ápolni kell.” 

Alix Foresta, Napóleon egyik leszármazottja a kiállítás újbóli megnyitóján

Napóleon aranyórája A császár halotti maszkja



A megnyitón részt vett Abel Prieto, kubai
kulturális miniszter, Miguel Díaz-Canel
felsõoktatási minizster, és Jean Mendel-
son francia nagykövet, valamint mû-
vészek, tudósok, értelmiségiek és dip-
lomaták serege. 

A kiállításon megtekinthetõek olyan
Napóleonhoz köthetõ katonai egyen-
ruhák, fegyverek, porcelánok szõnye-
gek, szobrok és sok egyéb tárgy, a-
melyet még sohasem állítottak ki sehol a
világon.

A múzeumban található könyvtár
közel száz négyzetméteres, fa borítású
helyiség, amelynek központi helyein
olyan nagyméretû festmények és nyo-
matok találhatóak, amelyek bemutatják
Napóleon pályafutását a kezdetektõl
egészen a bukásig. 
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A múzeum egyik terme

http://irodalom.elte.hu/ezredveg/
Kérjük adója 1 százalékával is segítse munkánkat! Az

Ezredvég Alapítvány számára a személyi
jövedelemadó 1%-a idén is felajánlható!

Adószámunk: 19656874-2-41 
KÖSZÖNJÜK!

Raúl Castro kubai államfõ és
Jimmy Carter volt amerikai el-
nök kedden megbeszélést foly-
tatott Havannában – jelentette
a kubai állami televízió kép-
sorokat mutatva be a közvetlen
légkörû találkozóról, melyen ott
volt Rosalynn Carter, az ameri-
kai politikus felesége.

A kubai tv beszámolója sze-
rint Raúl Castro a találkozón
azt hangsúlyozta Jimmy Carter-
nek, hogy Kuba kész a párbe-
szédre az Egyesült Államokkal,
de kizárólag azzal a feltétellel,
hogy tiszteletben tartják füg-
getlenségét, szuverenitását és
az általa választott fejlõdési
utat. A hivatalos közlemény
szerint a politikusok „véle-
ményt cseréltek a nemzetközi
porondon kialakult helyzetrõl”
is, s egyben áttekintették a
Washington és Havanna közötti
kapcsolatok jelenlegi állapotát.

Carter leült beszélgetni a
kubai forradalom történelmi
vezetõjével, Fidel Castróval is,
aki már nem tölt be hivatalos
tisztségeket. „Régi barátokként
üdvözöltük egymást” - mondta
errõl Carter röviden.

A 86 éves amerikai exelnök
hétfõn érkezett háromnapos lá-

togatásra Kubába, Raúl Castro
meghívására. Az atlantai Carter
Központ a vizit kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy a látogatás
nem hivatalos, hanem magán-
jellegû, noha politikai és gazda-
sági témák kerülnek terítékre a
kubai vezetõkkel.

Cartert és feleségét hétfõn
a havannai repülõtéren Bruno
Rodríguez kubai külügymini-
szter fogadta, s a volt ameri-
kai elnök még aznap találko-
zott a kubai zsidó közösség
tagjaival, majd felkereste  Or-
tega bíborost, Havanna érsekét
is.

A Nobel-békedíjas Carter az
egyetlen amerikai elnök, aki
valaha is a szigetországba láto-
gatott, még ha mandátumának
letelte után is. Elõször 2002-
ben járt ott - Fidel Castro ak-
kori elnökkel találkozott -, és
egyebek között elítélte a Ku-
bával szemben a hatvanas évek
elejétõl érvényben lévõ ame-
rikai embargót, a kubai kor-
mányt pedig demokráciára és
az emberi jogok tiszteletben
tartására szólította fel. Ezt nem
rótták fel neki, s a párt lapja, a
Granma „kiváló vendégként”
üdvözölte hétfõn. n

RAÚL CASTRO ÉS JIMMY

CARTER MEGBESZÉLÉSE



28 II. ÉVFOLYAM III. SZÁM
2011. MÁRCIUS MUNKÁSMOZGALOM

VIVE LA COMMUNE!
140 ÉVE GYÕZÖTT A PÁRIZSI KOMMÜN

1860-tól kezdve már maga III. Napóleon

is kezd kételkedni tekintélyuralmában. A

polgári ellenzék Thiers vezetésével libe-

rális reformokat követel. Az 1863-as

választásokon elõretör az ellenzék. Ez az

elsõ francia választás, amelyen a mun-

kásosztály már a saját jelöltjeivel szere-

pel. 1864-ben megalakul az I. Internaci-

onálé, s a hatalom egyre inkább kény-

telen engedni. Ennek eredménye a „libe-

rális császárság” korszaka: törvényesítik

a munkásegyleteket és több szabad-

ságot adnak a sajtónak. 1869-es válasz-

tásokon a demokraták kerülnek fölény-

be. A császárság szénája nagyon rosszul

áll, mely köszönhetõ a békét ígérõ

császár háborús kalandjainak kudarca-

inak és az 1870-re felduzzadt állam-

adósság és gazdasági válság.

Nagy sztrájkok törnek ki, de a véres

megtorlások még jobban megszilárdítják

a dolgozók elszántságát, a polgári ellen-

zék és a munkásmozgalom befolyását.

Napóleon úgy gondolja, hogy ingatag

hatalma megerõsítésére egy új, piac-

szerzõ háborús kalandba kezd, melyre

kedvezõ alkalmat kínál a porosz terjesz-

kedés. I. Vilmos nemcsak a német

egység megteremtésén, de Spanyol-

ország felõl, az õsi ellenség Francia-

ország bekerítésén is fáradozik. A

kakaskodó háborús uszítók mámorosan

készítik elõ a hazafias frázisokkal éke-

sített öldöklést. A munkástüntetések

leverésében kitûnt vérszomjas generáli-

sok, a hadianyaggyártás fellendülésétõl

újabb tetemes vagyongyarapodást re-

mélõ nagytõkések, tõzsdések, üzérke-

dõk, kótyagos soviniszták és az általuk

megtévesztett nép vadul kiáltja a július

19-i hadüzenet napján: Berlinbe!

Szétzúzzák a baloldali sajtót, s a

baloldali és internacionalista tüntetõket

gumibottal verik szét az utcákon.

Viszont a kardcsörtetõ tábornokok

csõdöt mondanak. A korszerûtlen felsze-

reléssel is bátran küzdõ francia katonák

harci kedvét gyorsan aláássa a szerve-

zetlenség. A könnyû gyõzelem esztelen

reményei szertefoszlottak.

Szeptember 4-én a népharag, amely

a szörnyû vereségek – különösen a

sedani – után az eget verte, elsöpri a

császárságot. Elõzõleg maga Napóleon is

fogságba esett, a császárné pedig

elmenekül. A tömeg megdönti a csá-

szárságot, de a helyébe lépõ és a

monarchista Trouchu elnökletével meg-

alakuló nemzetvédelmi kormányt a nép,

csak szükségbõl fogadja el. Megszületett

hát a köztársaság, az ideiglenes kor-

mány, mely elsõsorban a nagypolgárság

védelmére hivatott és igyekszik meg-

akadályozni, hogy a baloldal kezébe

kerüljön a hatalom. A poroszoknak

kiáltványt küldenek, miszerint a csá-

szárság üzent hadat, ne fojtassák a

köztársaság ellen. A németek azonban

fütyülnek rá, s szeptember 8-ra ostrom-

gyûrûbe szorítják Párizst.

Október végén a párizsi nép meg-

tudja Bazaine tábornok fegyverletételét

s azt, hogy Thiers meg Favre titkon

fegyverszünetrõl tárgyal. A forradalmi

bizottságok tüntetést szerveznek. A

külvárosok népe már nem a szeptemberiA párizsi nép a barikádokon



kiáltással ostromolja a Városházát:
„Éljen a Köztársaság!” Az események
rohamosan haladnak a forradalom felé,
s immár az „Éljen a Kommün! jelszó
harsog. A párizsi dolgozók elfoglalják a
Városházát és új kormányról, sõt új
rendszerrõl vitatkoznak, míg a város-
parancsnok katonái beszivárogva az
épületbe, szét nem kergetik õket. Így
október 31. nem a Kommün kikiáltá-
sának, hanem csak fõpróbájának a
napja. A kormány változásokat ígér és
persze azt is megígéri, hogy nem lesz
megtorlás. A hatalom urai természe-
tesen nem tartják be szavukat. Kor-
látozzák a sajtó- és gyülekezési sza-
badságot és elrendelik a forradalmárok
letartóztatását.

A népi ellenállást letörõ kormány
közben szépen megegyezik a poro-
szokkal: a hajdan Thiers kezdeménye-
zésére emelt erõdöket megszállja az
ellenség. Közben I. Vilmost Versailles-
ban császárrá kiáltják ki. A felemás
rendszer Thiers-t teszi meg kormány-
fõnek és a kormány Bordeaux-ból
Versailles-ba költözik. Megkötik az
elõzetes békeszerzõdést, amely elsza-
kítja Elzászt és Lotaringiát, s ötmil-
liárdnyi hadisarcot ró a franciákra.
Magába a fõvárosba csak három napra
merészkednek be a németek, de akkor
is a hatóságok torlaszokkal óvják õket.
Februárban a húsz párizsi kerület Köz-
ponti Bizottságán kívül megalakul a
nemzetõrség Központi Bizottsága is
d’Aurelle parancsnokságával. Elrendel-
ték a szeptember 13-óta esedékes
váltók március 13-ig történõ kifizetését.

„A szabadság ragyogó hajnala” 
Március 17-rõl 18-ra következõ éjjelen a
Versailles csapatokat küldött Párizs
lefegyverzésére, s az adományokból ön-
tetett ágyúk elvitelére. Louise Michelnek
jutott osztályrészül, hogy riassza a
komitét. Miután felfedezte az árulást, a
XVIII. kerületi Vörös Kastélyban állomá-
sozó nemzetõrséghez rohant. Most már
az egész Montartre megbolydult. 

Megkondulnak a harangok és az
utcákból megindulnak a sorhad elé.
Clemencau hiába igyekszik nyugalomra
inteni a népet, a tömeg egyre fenyege-
tõbben veszi körül a sorkatonákat. A
nemzetõrök lefogják a polgármestert és
bezárják a Szent János templomba. A
bekerített Lecomte generális háromszor
is tüzet vezényel, de a katonái nem
engedelmeskednek. A nõbizottság agitá-

ciójának köszönhetõen a katonák átáll-
nak és letartóztatják Lecomte táborno-
kot meg Clement Thomas csendõr-
tábornokot. Több kaszárnyát különösebb
ellenállás nélkül elfoglalnak.

„A gyõzelem teljes volt; tartós is

lehetett volna, ha már másnap tö-

megesen Versailles-ba vonultunk volna,

oda, ahova a kormány menekült.”

(Louise Michel)

Ebbõl azonban nem lett semmi. A
nemzetõrség azt hitte, meg tudja védeni
a forradalmat Párizsban is…

Május 18-ról 19-re következõ éj-
szaka úgy telt el, hogy egyetlen olyan
intézkedés sem született, amely a
forradalomnak rögtön szilárd támaszt
adott volna. Végsõ vonatkozásban
sajnos úgyszólván semmi sem történt. A
versailles-i csapatok maradékát Ver-
sailles könnyedén visszavezényelte.

Március 28-án a Városház téren
pazar ünnepi keretek közt kiáltják ki a
Kommünt. (Csak egészen mellesleg a
helyzet zavarosságáról, hogy a Tõzsde,
mely 23-a óta zárva volt, ugyanezen
napon újra megnyílt.)

A munkáshatalom intézkedései el-
kezdõdnek. A zálogolt tárgyakat vissza-
adják; a sebesült nemzetõröknek pénz-
segélyt utalnak (hozzátartozóiknak is);
a vallási célra kiutalt összegeket meg-
szüntetik; bevezetik a bírák választha-
tóságát; megszüntetik az éjszakai pék-
munkát; az özvegyeknek és árváknak,
valamint a Kommünért vívott harcban
elesettek hozzátartozóinak életük végéig
tartó járulékot ígérnek; egy hivatalnok
sem kaphat évi 6000 franknál több
fizetést.

A Kommün azonban nem csupán
Párizsra korlátozódik. Bár a helyi
„elöljáróság” a sürgönyök és levelek
visszatartásával néhány napig eltitkol-
hatták a valóságot, a hír kipattanását
követõen több mint tíz helyen ugyan-
csak kikiáltják a Kommünt, több mint
húsz helyen hatalmas demonstrációkra
és szimpátiatüntetésekre kerül sor; a
közvélemény közel, s távol hasonló
szellemben nyilatkozik; sehol sincsenek
olyan események, amit a versailles-i
kormány a maga javára fordíthatna.

A tömegek hozzáállása kiváló pl.
Lyon, Marseille, Narbonne, St. Etienne,
Creusot és Limoges városokban, ahol
rövid idõn belül kikiáltják a Kommünt és
kitûzik a vörös zászlót.

Szép számmal szerepeltek a Kom-
münben külföldiek, emigránsok, fél
Európát bejárt szabadságharcosok, vagy
csak a kalandos életet kedvelõ regényes
alakok. Voltak híresek, mint a rettent-
hetetlen Dombrowski tábornok, vagy
kevésbé híresek, mint Okolowicz gene-
rális, az Internacionálé, s mellesleg egy
egész kommünár-dinasztia tagja, s
persze ott küzdöttek a franciák közt az
oroszok, lengyelek, olaszok, magyarok,
köztük a mi Frankel Leónk is.

Miután a reakció támadást indított
védõbástya, védõbástya után esik el.
Május 8-án a versailles-iek elfoglalják
Fort Issy-t, illetve azt a romhalmazt,
amivé bombáik tették az erõdöt. Május
14-én Fort Vauvesnek is kapitulálnia kell
és május 16-án minden külsõ erõd
megadja magát. 

A versailles-iek nagy számban küldik
bombáikat és gránátjaikat Párizs felé és
utólag ezért a pusztításért a kommu-
nistákat teszik felelõssé.
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A Párizs és Versailles közötti területeken
folyó harcok már május közepére 7500
embernyi veszteséget okoznak a Kom-
münnek (4000 halott és sebesült, 3500
fogoly). Öt kerület már a versailles-iek
Párizsba való bevonulása elõtt több
nappal bombázzák megállás nélkül
számos löveggel. De a párizsi lakosság
még most sem gondolja, hogy az
ellenség rövid idõn belül át meri lépni a
városhatárt.

Csak május 21-én vasárnap, délután
háromkor nyomulnak be a versailles-iek
tömött hadoszlopokban St.Cloud telje-
sen szétlõtt kapuján át a városba.

Május 22-én reggel a 15. kerület
legnagyobb részét és azokat a kata-
kombákat is elfoglalják, amelyek a
legfõbb munícióraktáraknak számítottak
és amelyek még mindig töltények millióit
és több ezer gránátot rejtettek ma-
gukban.

Párizs néhány pontján hétfõn, még
mindig megfelelõ védõbástyákat emel-
nek, amelyek késõbb rendkívül ellen-
állónak bizonyulnak. Ez volt a helyzet a
Rue de Rivoli elsáncolásával, a Bastille-
téren, Chateau d’Eau-téren, a Buttes
Chaumont-on, stb.

Ha ezeket a barikádépítéseket már
korábban elkezdték volna, akkor még
könnyû lett volna az erõdítmények és a
hozzájuk tartozó fedezékek közti
szisztematikus összefüggéseket létre-
hozni, akkor a versailles-iek vagy
egyáltalán nem próbálkoztak volna
Párizsba jönni vagy nem tudták volna az
utcákat felmorzsolni. Mivel már ezek a
nagy és kis barikádok, amelyek minde-
nütt egyszerre csak a földbõl nõttek ki,
csak meghosszabbították a harcot, de
minden stratégiai összefüggés nélkül
csak védekezni tudtak és az ellenség
egyenként be tudta keríteni, majd
egymás után szétmorzsolni õket, hiszen
túlerõben voltak.

De a párizsiak még ekkor is harcolni
akarnak. Mindenütt elõkészületeket
tesznek a következõ napokra. Férfiak,
nõk és gyerekek egyformán, szorgosan
építik a barikádokat. Mindenhová vörös
zászlókat tûznek. Riadót fújnak és
mindenkit harcra szólítanak fel.

A kommün bukása

Versailles-ban azonban ezen a napon
Thiers lép a kamara tribünjére és azt
kiáltotta: „az igazságszolgáltatás, a
rend, a humanitás és a civilizáció
gyõzedelmeskedett!...A bûnhõdés teljes

lesz!” – viharos tetszésnyilvánításban
törtek ki. És amint beveszik a várost,
rögtön el is kezdik a mészárlást. 

Egy olyan utca végén folyt a harc –
mondja egy szemtanú – amelynek
elfoglalt részét már ki is fosztották. Jaj
annak, aki fegyvert vagy egyenruhát
viselt! Jaj annak, aki lázongani mert! Jaj
annak, akit politikai vagy személyes
ellensége beárult! Azt elhurcolták!
Minden hadtestnek meg volt a maga
hóhéra, az ezredhóhér, de hogy a
munkáját meggyorsítsák, segédporko-
lábok is dolgoztak az utcán. Elévezették
az áldozatot, aztán agyonlõtték. A
katonák vak dühe, amit a rend õrei
hergeltek, a gyûlöletüket táplálta és
bûnösségüket elhomályosította. A mé-
szárlás után következett a rablás. Az
olyan kereskedõk boltjait, amelyek a
Kommünt szolgálták vagy amelyeket a
konkurenseik megvádoltak ezzel, kiszol-
gáltatták a fosztogatásnak. A katonák
szétverték a berendezést és elvitték az
értékes holmikat: ékszereket, borokat,
likõröket, élelmiszert, parfümöket.”

Május 27-ig folytatták ezt a tom-
bolást.

Május 27-e délután a Pere la Chaise-t
is beveszik. Kb. 200 forradalmár foglalta
el ezt a temetõt. A versailles-iek nem
kevesebb mint 5000 fõvel szállják meg,
akik azonban az óriási túlerõ ellenére
sem mertek átmászni a sáncon. Egy órás
ágyútûzzel porrá lövik a fõkaput és
benyomulnak. Benn sírtól-sírig harcol-
nak; a legtöbb kommünár elesett,
néhány azonban Szombatról vasárnapra
már csak egy kis sziget van a városban,
ahol a versailles-iek nem vetették meg a
lábukat. Vasárnap végleg elveszik a
Kommün.

A versailles-ieknek a harc során 877
halottjuk, 183 eltûntjük és 6454 se-
besültjük lett. Ezért a harc után, 20 000-
35 000 párizsi proletárt gyilkoltak le. A
körülvett 8000 fogolyból 1051 nõ. Õket
május 24-e éjjeltõl kezdve kísérik
Versailles-ba, majd késõbb a Satory
fennsíkjára, ahol ítéletüket – többsé-
gében a halált – meghozzák. Francia-
ország börtönei megteltek, s a hajók
ezrével vitték a deportáltakat Új-
Kaledóniába. A gyõztes ellenforradalom
36 309 (ebbõl 1725 külföldi) embert
tartóztatott le és hurcolt gyûjtõtábo-
rokba, börtönökbe és összesen 50 559
ember ellen indítottak bírósági eljárást,
13 355-öt ítéltek el.

Végül is 1871-ben két hónapig a

munkásosztály tartott a kezében egy
várost (nem is akármelyiket), rendkívüli
körülmények között létrehozott egy
valódi népi, demokratikus hadsereget, a
közvetlen demokrácia mûködõképesnek
bizonyult és sosem látott szociális
reformokra került sor. A felkelt Párizsban
a világ valóban nemzetközivé vált, a
Kommün „iranyítói” 

Ahogy Marx  írja csodálatos köny-
vében, a Polgárháború Franciaország-
ban: „A munkások Párizsát, Kommün-
jével együtt, egy új társadalom di-
csõséges elõfutáraként örökké ünnepelni
fogják". n

Frankel Leó

1844-ben Óbu-
dán született, az
Óbudai Hajógyár
orvosának fia. 
Eredetileg ötvös,
a r a n y m e s t e r
volt. 1861-tõl
Németországban
dolgozott, 1867-
tõl az osztrák
V o l k s s t i m m e

franciaországi tudósítója volt. Részt
vett az I. Internacionálé munkájában. 

Letartóztatták, a Párizsi Kommün ide-
jén szabadították ki a börtönbõl. 1871.
március 26-án beválasztották a Párizsi
Kommünbe, és áprilisban a munka- és
kereskedelemügyi bizottság vezetõje
lett. A májusi bukás után, a kommünt
követõ véres megtorlás - a kiszabott
halálbüntetés - elõl sebesülten London-
ba menekült. Londoni évei alatt az I.
Internacionálé Fõtanácsának tagja lett.
Marx és Engels közvetlen munkatársa.
1876-ban visszatért Magyarországra,
ahol a munkásmozgalom aktív szerve-
zõjeként dolgozott. A német nyelvû
Arbeiter Wochen-Chronik szerkesztõje,
majd 1890-ben a Magyarországi Álta-
lános Munkáspárt egyik alapítója.

1881-ben lázításért és államellenes
szervezkedésért, egy sajtóper nyomán
másfél év börtönbüntetésre ítélték.
Szabadulása után Franciaországban,
Ausztriában és Nagy-Britanniában élt.
Továbbra is aktívan részt vett a mun-
kásmozgalomban.

Halálakor, 1896-ban több ezer fran-
cia munkás kísérte utolsó útjára a pári-
zsi Pere Lachaise temetõbe, ahol obe-
liszk õrzi emlékét. A budapesti Kere-
pesi úti temetõ Munkásmozgalmi Pan-
teonjában nyugszik. n
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A COPA AMÉRICA LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

MÁSODIK RÉSZ
Elõzõ számunkban belekezdtünk
egy sorozatba, amelynek célja a dél-
amerikai kontinensbajnokság köze-
lebb hozása az olvasóink számára.
Az elsõ részben a viadal történeté-
vel ismerkedhettünk meg, most a
lebonyolítással tesszük ugyanezt.
Idén július 1-je és 24-e között Ar-
gentína ad otthont a 43. Copa Amé-
rica küzdelmeinek. Nyolc város sta-
dionjai várják a kontinens és két,
másik földrészrõl meghívott csapa-
tait. 

2010. november 11-én a dél-amerikai

futball rajongóinak figyelme a La Plata-i

Teatro Argentino de La Platara szege-

zõdött, hiszen itt, Argentína második

leghíresebb operaházában rendezték az

idei Copa América csoportbeosztását. A

12 csapatot négy kalapba osztották, az

elsõbe a házigazda Argentína, a címvédõ

Brazília és tavalyi VB negyedik Uruguay került. A többiek a FIFA világranglista

helyezésük alapján nyer-

ték el besorolásukat, ki-

véve Mexikót és Japánt,

amelyek meghívottként

eleve a leggyengébb ka-

lapba nyertek besoro-

lást.

A csoportküzdelmek
A sorsolás során három

csoport alakult, amely

során az A jelû kvar-

tettbe Argentína, Bolí-

via, Japán és Kolumbia,

a B-be Brazília, Ecuador,

Paraguay és Venezuela,

a C-be pedig Uruguay,

Chile, Mexikó és Peru

nyert besorolást. 

A három csoportból az

elsõ két helyezett auto-

matikusan bekerül a

negyeddöntõbe, a cso-

port harmadikok közül

pedig a két legjobb e-

redményt érõ csapat jut

a legjobb nyolc közé. In-

nentõl egyenes kieséses

a küzdelem. 

A csoportkörben a gyõ-

zelemért szokás szerint

három, a döntetlenért egy pont jár. A

végén a sorrend az összegyûjtött pontok

alapján alakul ki. Azonos pontszám

esetén sorrendben: a gólkülönbség, a

több lõtt gól, az egymás elleni ered-

mények, végsõ esetben sorsolás dönt. 

Az egyenes kieséses szakasz
A csoportmérkõzések után nyolc csapat

„marad életben”. Innentõl nincs hibázási

lehetõség, aki veszít, az utazhat haza. A

negyeddöntõ párosítása a következõ-

képpen alakul ki; az A csoport gyõztese

a legjobb harmadik helyezettel, az A

csoport másodikja a C csoport máso-

dikjával, a B csoport gyõztese a második

legjobb harmadik helyezettel, a C

csoport gyõztese pedig a B csoport má-

sodikjával csap össze. A döntõre július

24-én, a Buenos Airesi Estadio Monu-

mentalban rendezik.

Ha eddig bonyolult lenne
Ha eddigiek alapján bonyolult lenne a

leírás, akkor szemléltetnénk ezt egy

konkrét példán, vagyis a legutóbbi Copa

Américán. 

A csoport mérkõzések során azonos

pontszámra az A csoportban találhatunk

példát, ahol a második Peru és harmadik

Uruguay ért el egyaránt négy-négy pon-

tot. Az elsõdleges szempont, ami kö-

A 2011-es argentin Copa América csoportsorsolása

A Copa América meccseinek helyszínei



zöttük döntött, az a gólkülönbség volt, ez
Peru esetén volt jobb, õk eggyel többet
lõttek, mint kaptak, míg az uruk mérlege
mínusz kettes volt. Egyébként, ha az egy-
más elleni eredmény számított volna, akkor
is a piros-fehérek mentek volna tovább, 3-
0 arányú sikerüknek köszönhetõen. 

A három harmadik helyezett közötti
verseny egyértelmû volt, hiszen Chile és
Uruguay négy pontot szerzett, addig Ko-
lumbia csupán hármat, így õk utaz-
hattak haza.

Érdekesség volt, hogy a negyeddön-
tõben ismét összefutott Venezuela az
urukkal, akikkel a csoportmérkõzések
utolsó fordulójában is találkoztak. Az
elsõ mérkõzés gólnélküli döntetlennel
zárult, a nyolc között viszont kiütéses 4-
1-es vendégsiker született. A végsõ
gyõzelmet a brazil csapat szerezte meg,
miután legyõzte az argentinokat, 3-0-ra.
Ezzel megismétlõdött a 3 évvel korábbi
perui döntõ, akkor tizenegyesekkel dia-
dalmaskodott a seleçao.  

A Copa América weboldala
Akik az újságban megjelentnél is több
információra kiváncsiak a bajnoksággal
kapcsolatban, azoknak ajánljuk, hogy
tekintsék meg a hivatalos weboldalt, a-
melyet a www.ca2011.com címen talál-
ható. 

A weboldal egész igényes külsõvel
„áldatott meg”, de tartalmilag is nagyon
rendben van. A fejléc is hirdeti, hogy
Latin-Amerika legfontosabb labdarúgó
eseményérõl van szó. Az oldal három
nyelven érhetõ el, a kontinensen beszélt
spanyol és portugál mellett angol nyel-
ven is olvashatjuk. 

A fõ menüsorban az „elvárható” pon-
tok találhatóak, a hírek, a csapatok, a
helyszínek bemutatása, valamint a torna
története. Emellett láthatunk fényképe-
ket és videókat a múltból és jelenbõl.
Érdekesség a fõoldalon található vissza-
számláló, aminek köszönhetõen minden
másodpercben tudhatjuk, hogy mennyi
van még hátra a Copa América rajtjáig,
bár gondolom, hogy azért ennyire percre
pontosan nem érdeklõdik iránta senki.

Ami egy kicsit ront, az összképen az
a szponzorok feltüntetése. Persze ért-
hetõ, hiszen ez pénzorientált rendez-
vény, így a honlapon való megjelenésért
nyilván szép összegeket zsebelhetnek
be, de így akár azaz érzése is lehet az
embernek, hogy nem a futball van a
középpontban.

Bakó András

A kupa beosztása
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