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MEGVÉDIK A KUBAI FORRADALMAT -
LEZAJLOTT A KUBAI KOMMUNISTA PÁRT

KONGRESSZUSA
2011. április 16-a és 19-e között
tartották a Kubai Kommunista Párt
VI. kongresszusát Havannában,
csaknem ezer küldött részvételével.
Utoljára 1997-ben tartottak ilyen
összejövetelt a kubai kommunisták.

A Kubai Kommunista Párt hatodik

kongresszusát nem véletlenül tartották

az április 17-ei hétvégén, ehhez a nap-

hoz kötõdik ugyanis a kubai forradalom

egyik legnagyobb gyõzelme. 

Ötven évvel korábban, 1961. április

17-én szállt partra a kubai ellenzékiek

1500 fõs, a CIA által kiképzett csoportja

a szigetország déli részén található

Disznó-öbölben, hogy fegyverrel buk-

tassa meg a szocialista rendszert. A

támadókra azonban a kommunisták 3

nap alatt vereséget mértek. Az invázió

után Che Guevara levélben köszönte meg az akciót Kennedy elnöknek: "Az

invázió elõtt a forradalom

ingatag volt, de most már

erõsebb, mint valaha" - írta.

A négy napon át tartó

tanácskozáson fõként az gaz-

dasági reformokkal kapcsolatos

kérdéseket vitatták meg a

küldöttek. Raúl Castro két órán

át tartó beszédében hang-

súlyozta: „arra a megálla-

pításra jutottunk, hogy a

fontosabb politikai mandá-

tumok idõtartamát kétszer öt

évre célszerû korlátozni”.  Raúl

Castro emellett leszögezte: a

gazdasági változások nem ad-

hatnak teret a magántulajdon

felhalmozásának. 

Aki ilyet mond, ellentétbe

kerül a szocializmus lényegével

- hangsúlyozta a pártvezetõ,

hozzáfûzve, hogy számos erre

irányuló javaslatot utasított el a

kongresszusra való felkészülés

során.

Ugyanakkor utalt arra is,

hogy mélyreható gazdasági

változásokra van szükség, el

kell felejteni a jegyrendszert és

bizonyos állami támogatásokat,

a gazdaság decentralizációjára van

szükség, meg kell reformálni az

agrárszektort az élelmiszerellátás ja-

vítása érdekében, nagyobb önállóságot

kell adni az állami vállalatoknak és

engedni kell a külföldi tõke beáramlását.

Eszmélet - Társadalomkritikai és 
kulturális folyóirat
www.eszmelet.hu Raúl Castro szavaz a kongresszuson
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A kongresszus elé 311 javaslat ke-

rült, amelyeket szakbizottságokban vi-

tattak meg. Az intézkedések lényege,

hogy ugyan valamelyes teret engednek a

magánszektornak, de a leglényegibb,

hogy kiszélesítik az állami vállalatok ön-

állóságát, az agrár-é-

lelmiszeripari szektor-

ban pedig alapos re-

formot hajtanak vég-

re. 

A cél az, hogy bú-

csút intsenek a túl-

centralizált gazdaság-

politikának, és áttér-

jenek egy olyan i-

rányvonalra, amely

lehetõvé teszi a piac-

gazdaság szabályai-

nak bizonyos mértékû

érvényesülését is a

szocializmus vívmá-

nyinak" a megõrzése

mellett.

A kongresszuson Fi-

del Castro végérvé-

nyesen háttérbe vo-

nult, az elnöki tiszt-

séget már 2006 óta

betöltõ öccse, Raúl

Castro lett a párt elsõ

titkára. Ezt a tiszt-

séget a párt 1965-ös

megalakítása óta a

most 84 éves Fidel

Castro töltötte be,

innentõl azonban már

csak a forradalom tör-

ténelmi vezetõje cím

maradt meg neki.

A kongresszuson megválasztották a

párt új, tizenöt fõs központi bizottságát,

ebben új arcnak számít gazdaság irányí-

tásáért felelõs Marino Murillo és az ok-

tatási miniszter Miguel Mario Díaz.

A négy napig tartó tanácskozáson

fõként az óvatos gazdasági reformokkal

kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a

küldöttek. Raúl Castro két órán át tartó

beszédében hangsúlyozta: "arra a meg-

állapításra jutottunk, hogy a fontosabb

politikai mandátumok idõtartamát két-

szer öt évre célszerû korlátozni".  Castro

emellett leszögezte: a gazdasági válto-

zások nem adhatnak teret a magán-

tulajdon felhalmozásának. Aki ilyet

mond, ellentétbe kerül a szocializmus

lényegével - hangsúlyozta a pártvezetõ,

hozzáfûzve, hogy számos erre irányuló

javaslatot utasított el a kongresszusra

való felkészülés során.

A kongresszuson a közel kétezer kül-

dött kiállt a szocialista modell mellett,

elfogadták ugyan a végül majd a

magánszektor erõsítését célzó gazdasági

reformterveket,  azonban sok témában

csak általánosságokban kerültek elõ kez-

deményezések. A jövõben teret enged-

nek a magánszektornak, kiszélesítik az

állami vállalatok önállóságát, az agrár-

élelmiszeripari szektorban pedig alapos

reformot hajtanának végre. 

Raúl Castro a kongresszus végén azt

mondta, hogy a gazdaság aktualizálása

hosszú folyamat lesz. A változtatások

azonban nem érintik Kuba elhivatott-

ságát a forradalom mellett.

Az Ezredvég folyóirat júniusi-júliusi, 
venezuelai különszáma.

irodalom.elte.hu/ezredveg/
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FIDEL ÉSZREVÉTELEI:
A KONGRESSZUSI VITÁK

Ma reggel tíz órakor hallgattam a
küldöttek vitáit a 6. pártkongresz-
szuson. Annyi bizottság volt, hogy
értelemszerûen nem tudtam min-
denkit meghallgatni.

Öt bizottság alakult, hogy egy sor kér-
dést megvitassanak. Ezután, én is ki-
használtam a szünetet, hogy szívjak egy
kis friss levegõt és egyek egy kis tápláló
ételt. Nekik biztosan nagyobb étvágyuk
volt a munkájuk és az életkoruk miatt.

Nagy hatással volt rám ennek az új
generációnak az iskolázottsága, ami
hasonlóan magas szintû kulturális
érettséggel párosul. Nagyon különböz-
nek azoktól, akik 1961-ben tanultak
meg írni és olvasni, éppen akkor, amikor
a jenki merénylõk által vezetett bom-
bázók megtámadták a szülõföldünket. A
küldöttek többsége akkor még gyerek
volt, vagy még meg sem született.

Nem igazán arra figyeltem, hogy mit
mondtak, sokkal inkább arra, hogy
hogyan mondják azt. Annyira felkészül-
tek voltak, a szókincsük annyira gazdag
volt, hogy szinte nem is értettem
teljesen õket.

Megvitattak minden szót, még egy
vesszõ megléte vagy hiánya a bekez-
désben is vita tárgya volt.

Az õ feladatuk még nehezebb, mint
amit a mi generációnk vállalt, amikor

meghirdette a szocializmust 90 mér-
földre az Egyesült Államoktól.

Véleményem szerint, ezért a fõ örök-
ség, amit rájuk hagyhatunk, az az
elkötelezettségünk a forradalmi elvek
mellett. Az emberiség történetének ezen
pontján nem lehet hibázni. Senki nem
hagyhatja figyelmen kívül ezt.

A pártvezetésnek népünk legjobb
politikai tehetségeibõl kell állnia, akik
képesek konfrontálódni a Birodalom
politikájával, ami veszélyezteti az
emberi fajt és gengsztereket gyárt,
olyanokat, mint azok a NATO-ban, akik
képesek 4.000 légicsapást mérni egy
afrikai országra mindössze 29 nap
alatt, a szégyenletes Hajnali Odüsszeia
megindítása óta.

Az a kötelessége a for-
radalmár férfiak és
nõk új generációjá-
nak, hogy példaértékû
vezetõk legyenek, sze-
rények, szorgalmasak és
a szocializmus kitartó
harcosai. 

A kapitalista termelési
rendszernek, amely elõny-

ben részesíti és elõsegíti az emberek
önzõ ösztöneit, meghaladása a fo-
gyasztói társadalom barbár állapo-
tában, nem kétséges, nagy kihívás.

Az új generáció feladata, hogy kija-
vítsa és habozás nélkül megváltoztassa
mindazokat a dolgokat, amik javításra
és változtatásra szorulnak, és továbbra
is bemutassa, hogy a szocializmus a
lehetetlen megalkotásának mûvészete:
megalkotni és valóságossá tenni a sze-
gények forradalmát, a szegények által és
a szegényekért, és megvédeni azt egy
fél évszázadon keresztül a valaha volt
legerõsebb állammal szem-
ben.

Fidel Castro Ruz
2011. április 17.
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FÜGGETLENSÉGE KIKIÁLTÁSÁT
Hugo Chávez elnök, aki egy nappal
korábban tért vissza Kubából közel
egy hónap távollét után, a caracasi
elnöki palota, a Miraflores erké-
lyérõl követte figyelemmel a va-
donatúj haditechnikai eszközökkel
felvonuló katonák ezreinek mene-
telését, s közben a twitteren kom-
mentálta a látottakat.

A parádé elõtt rövid televíziós be-

szédében Chávez emlékeztetett Vene-

zuela nemzeti hõse, Simón Bolívar

szavaira, miszerint csak a valódi

függetlenség teszi lehetõvé a népeknek

a jólétet és a fejlõdést. 

„Ma folytatjuk a Simón Bolívar által

elindított ügyet. A venezuelai nép

senkinek nem hagyja, hogy megsértse

függetlenségét, és ha kell, küzdelmek

ezreiben védi meg szabadságát” -

mondta a venezuelai elnök, aki szerint

elsõ választási gyõzelme, 1998 óta az

ország a függetlenség új szintjét érte el,

azaz függetlenné vált „a multinacionális

vállalatok, a külföldi hatalmak és a

venezuelai burzsoázia érdekeitõl”. A

hatalmas kivetítõkön sugárzott beszédet

Chávez hívei örömrivalgással fogadták,

„visszatért, visszatért” felkiáltásokkal

övezve.

A katonai parádé pontban délelõtt 10

órakor kezdõdött. Carlos Alcalá tá-

bornok nyitotta meg a felvonulást, a-

melyet Chávez az elnöki palota, a

Miraflores erkélyérõl tekintett meg. 

Alcalá tábornok az alábbi szavakkal

szólt a katonákhoz: 

„Bolivári, szocialista, forradalmi és

antiimperialista kiképzett és felszerelt

harcosok! Támogassátok minden erõ-

tökkel hazátok néphatalmát, most is, a



a 21. században, dicsõ elõdeitekhez
híven. Szocialista haza vagy halál!”

A venezuelai Bolivári Nemzeti Fegy-
veres Erõk (FANB) katonái izgalmas és
szép menetben vonultak fel. 

Tankokkal, páncélozott harci jár-
mûvekkel kápráztatták el a nézõsereget.
Külön látványosság volt a venezuelai lé-
gierõ díszszemléje, amit fõleg a felül-
járókról csodáltak az ünneplõ venezuelai
emberek. 

A venezuelai Szimfonikus Zenekar,
Gustavo Dudamel vezényletével szabad-
téri hangversenyt adott, majd a 400
különbözõ õslakos népcsoport képvi-

seletében több ezer ember vonult fel az
indiánok hagyományos öltözetében. 

Chávez elnök a Miraflores erkélyérõl
így kiáltott fel:

„Micsoda elsöprõ hazafias szen-
vedély! Micsoda fantasztikus ünnepség a
kétszázadik évfordulón! Nézd meg a
népedet, nézd meg a katonáidat Simon
Bolívar! Büszke lehetsz a szabad és

független országodra! Éljen a függet-
lenség! Éljen Venezuela!

A venezuelai nemzeti ünnep al-
kalmából latin-amerikai, illetve karibi
miniszterelnökök és külügyminiszterek
egész sora volt jelen Caracasban, de Evo
Morales bolíviai, José Mujica uruguayi és
Fernando Lugo paraguayi államfõ is
részt vett az ünnepségeken. n
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FELKELÉS A BRAZÍLIAI AMAZÓNIÁBAN
2011 márciusában Brazília évek óta
a legnagyobb szociális munkástilta-
kozása robbant ki. Országszerte
több mint 80.000 munkás bénította
meg a „haladás” munkáját a vízi-
erõmûvekben, az olajfinomítókban
és termoelektromosságot elõállító
létesítményekben. 

A tiltakozás szikrája az amazóniai
dzsungelben lévõ Jirauban pattant ki az
önkény, az erõszak és a tekintélyelvûség
hatására.

Az egész kicsinek indult, éppúgy,
mint Tunéziában, vagy mint ahogy min-
den nagy társadalmi esemény kezdõdik.
Március 15-e délutánján egy munkás és
egy buszsofõr verekedett össze abban a
táborban, ahol a Brazília legszegényebb
térségeibõl származó dolgozók ezrei
építik az ország egyik legnagyobb víz-
erõmû-gátját a Madeira folyón. A beru-
házás tízmilliárd dollárba fog kerülni.

Röviddel a verekedés után, amelyben
a munkást verték meg, munkások százai
elkezdték felgyújtani azokat a buszokat,
amik a barakkjaiktól a munkahelyükre
szállították õket. Egyes források negy-
venöt kiégett buszról és tizenöt más
jármûrõl beszélnek, de mások már
nyolcvanról, amelyek mindössze pár
perc alatt semmisültek meg. Az épí-
tõipari cég, a Camargo Correa, amely az
egyik legnagyobb ilyen vállalat Bra-
zíliában, több mint hatvanezer dol-
gozóval, irodái is kiégtek, csakúgy, mint
a munkások hálóhelyiségeinek fele és
legalább három bankautomata. Úgy

nyolcezer munkás be-
ment a dzsungelbe,
hogy elmeneküljön az
erõszak elõl. A rend-
õrségnek nem voltak
megfelelõ erõi a hely-
zet kezeléséhez, így
csak azokat a léte-
sítményeket tudták
megvédeni, ahol azo-
kat a robbanóanya-
gokat tárolták, ame-
lyekkel a folyó fo-
lyását alakították. A
nyugalom csak akkor
állt helyre, amikor
Dilma Rousseff kor-
mánya a katonai ren-
dészet hatszáz fõs
egységét küldte a
helyszínre, hogy átve-
gye az események
fölötti ellenõrzést. En-
nek ellenére Jirauban
körülbelül kétezer
munkás ahelyett,
hogy folytatta volna a
munkát, visszatért a lakóhelyére.

A közeli Santo Antonio építési
területen munkabeszüntetés kezdõdött
tizenhétezer dolgozó részvételével, akik
egy másik vízierõmûvet építenek a
Madeira folyón Porto Velho, Rondônia
állam fõvárosa közelében. Csupán egy
hét leforgása alatt a sztrákhullám
szétterjedt a hatalmas munkaterü-
leteken: húszezer munkás hagyta ott a
munkáját az Abreu e Lima olajfino-

mítóban Pernambucóban, másik tizen-
négyezer a Saupe petrolkémiai erõ-
mûben, ugyanabban a városban, ötezren
Pecémben, Ceará államban. Ami közös
volt ezekben az akciókban az az volt,
hogy mindegyikre a Gyorsuló Növekedés
Program (Programa de Aceleraçao do
Crescimiento – PAC) gigantikus pro-
jektjében került sor, és célpontjaik
minden esetben az ország legnagyobb
építõipari vállalatai, a brazil multik,
amelyek leszerzõdtek a kormánnyal.

A Madeira folyó gátjai
A Madeira az Amazonas fõ mellékfolyója.
A Beni és a Mamoré folyók össze-
folyásánál kezdõdik, Vila Bela város
közelében, Brazília és Bolívia határánál,
és a 4.207 kilométerével a Föld húsz
leghosszabb folyójának egyike, vízho-
zamban pedig benne van az elsõ tízben.
A bolíviai és a dél-perui Andokból lefolyó
vizek táplálják, és így nagy poten-
ciálokkal rendelkezik a vízierõmûvekkel
történõ áramtermelést illetõen.

Brazília növekedési tervei hatalmas
mennyiségû elektromos energiát igé-
nyelnek, a tervek készítõi azon az ál-
lásponton vannak, hogy az Amazonas-
medence folyói kihasználatlanok. 

A lázadások helyszíne



A Madeira folyóra vonatkozó tervek

négy vízierõmû-gát építésérõl szólnak,

amelyek közül kettõ, a Jirau és a Santo

Antonio, a bolíviai határ és Porto Velho

közötti területen, már építés alatt áll. A

Jirau-gát, amely százötven kilométerre

található az állam fõvárosától, 3.350

megawattot fog termelni, a Santo

Antoniónak pedig 3.150 megawatt lesz a

teljesítménye. Ez a két projekt a

Gyorsuló Növekedés Program kiemelt

beruházása, amely program be kívánja

kapcsolani (a Rondôniával szomszédos)

Acre állam és (az Atlanti-óceán partján,

északon található) Maranhao elszigetelt

rendszereit a nemzeti elektromos-

elosztóhálózatba.

Számos elemzõ szerint, az egész, az

Amazonas hidroelekromos potenciáljá-

nak kihasználását megcélzó terv arra

irányul, hogy abból Brazília központi és

déli területe profitáljon. Azok a te-

rületek, ahol a legnagyobb az ipari kör-

zetek koncentrációja. Valamint ellássák

elektromos energiával azokat a szek-

torokat, amelyek intenzív energiahasz-

nálók, például a bányászatot, a fém-

megmunkálást és a cementgyártást.

Segíteni fogja a mezõgazdasági szektort

is, „Brazília a csendes-óceáni térséghez

való kapcsolódásának hajtóerejét”.

A nemzeti gazdaság történelmileg

Sao Paulóban és a déli államok régió-

jában koncentrálódott részének kiter-

jesztése folyik észak felé, ahol a nagy

vízierõmû beruházások folynak. Ezzel

egy idõben zajlik az autóút-hálózat

kiterjesztése, valamint az állatállomány

és a bányászat növelése is. A Gyorsuló 

Növekedés Programot Lula elnök 2007

elején indította el hatalmas, négy év

alatt 503 milliárd dolláros befek-

tetéssel. Ez az összeg Brazília akkori

GDP-je 23 százalékának felelt meg. Ha

eltekintünk a kõolaj-ágazattól, a legna-

gyobb befektetés, 78 milliárd dollár, az

elektromosenergia-termelésbe és továb-

bításba áramlott be.

2010-ben elindult a PAC 2, három-

szor több forrással. A befektetett pénz

négy év alatt megközelíti az egy billió

dollárt. Az elektromosáram-termelés az

egyik ágazat azok közül, amelyekben a

legtöbb beruházás zajlik. Brazília teljes

elektromosenergia-termelõ kapacitása

2009-ben 106.000 megawatt volt. Ebbe

beletartoztak mind a vízi, a termo, az

olajalapú és a nukleáris források is.

Abban az évben a vízierõmûvekkel való

termelés 75.000 megawatt volt, de a

folyók potenciális termelõkapacitása

elérte a 260.000 megawattot, ami a

legnagyobb termelési potenciál a

világon. Másképpen fogalmazva, a

lehetõségek „csupán” 30 százaléka van

hasznosítva.

A Nemzeti Energia Terv 2030

elképzelései szerint az utolsó évre elérik

a 126.000 megawatt energia vízi úton

történõ megtermelését, ami 65 száza-

lékos növekedés, és aminek a legtöbbje

az Amazonas és a Tocantins folyók

medencéiben koncentrálódna. Hogy

megduplázzák az energiatermelést a

dzsungelben lévõ folyók mentén,

ahogyan erre a „Brazília 2022” terv ja-

vaslatot tesz, hatalmas projekteket kell

megvalósítani nagyon rövid idõn belül. A

Jirau projektet 2008 májusában hagyták

jóvá. Ezt az építkezést egy Brazília

Fenntartható Energiája elnevezésû kon-

zorcium valósítja meg, amelynek tagja a

Suez Energy 50,1 százalékkal, a

Camargo Correa 9,9 százalékkal, az

Eletrosur 20 százalékkal, és a Com-

panhia Hidroelétrica de Sao Francisco

(CHESF) 20 százalékkal. A kezdõ költ-

ségeket 5,5 milliárd dollárban hatá-

rozták meg, amelyet a Brazíliai

Fejlesztési Bank (BNDES) biztosít.

A projekt kezdettõl fogva kritikák és

vádak célpontja volt. Veszélyezteti

azokat az õslakos csoportokat, akik az

önkéntes elszigeteltséget választották.
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A brazíliai Amazonas vidéke

Nemet az erõszakra - hirdeti a plakát
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2007 júliusában, politikai nyomásra és a
saját szakértõi véleményének ellenére
az Országos Környezeti Intézet (IBAMA)
jóváhagyta a beruházást. A konzorcium
9 kilométerrel lejjebbi helyre helyezte át
a gát helyét, hogy csökkentsék a
költségeket, anélkül, hogy környezeti
tanulmányokat készítettek volna egy
ilyen változtatás hatásairól. 2009 feb-
ruárjában az IBAMA úgy döntött, hogy
leállíttatja a munkát, mivel az új helyet
engedély nélkül használták, és súlyos
bírságot vetett ki. 2009 júniusában, a
környezetvédelmi csoportok tiltakozásai-
tól és tüntetéseitõl kísérve mégis kiadták
a munka folytatásához szükséges vég-
leges környezetvédelmi engedélyt.

Bolívia szintén bírálta a határaihoz
nagyon közel esõ projektet, mivel félõ,
hogy a gátak mögött kialakuló hatalmas
tavak növelhetik az olyan betegségek
elõfordulásának gyakoriságát, mint a
malária és a dengue-láz. A brazil média
szerint a maláriás esetek száma 63
százalékkal nõtt a projekt körzetében
2009 elsõ hét hónapjában, az elõzõ
évhez képest.

Felkelés a dzsungelben
A két építés alatt álló beruházás
körülbelül 40.000 munkást foglalkoztat,
akiknek 70 százaléka más brazíliai álla-
mokból származik. Csak a Jiraun mint-
egy 20.000-ren dolgoznak. A túlnyomó
többségük rosszul fizetett munkás (a
bérek havi ezer real körül vannak, ami
körülbelül hatszáz dollár). Õk fõleg az
ország északkeleti, északi területeirõl
jöttek az elszigetelt dzsungelbeli munka-
helyekre, de vannak köztük olyanok is,

akik délrõl érkeztek. Sokakat közülük
becsapták a munkaerõ-toborzók (õket
gatos-nak, vagyis „macskáknak” hívják),
akik jobb béreket és munkakörülmé-
nyeket ígértek nekik, mint amilyenek
azok a valóságban. Mindegyiküknek
fizetni kellett a gatos-oknak a „szolgá-
lataikért”.

A munkásoknak már a helyszínre
érkezéskor adósságuk van, és az élel-
miszer valamint a gyógyszer drágább,
mert azokat a vállalati boltokból kell
beszerezniük. Sokukat fából épült
barakkokban szállásolják el, amelyekben
a földön alszanak matracokon. Kevés a
fürdõhelyiség és messze vannak, nin-
csen bennük áram és zsúfoltak. Maria
Ozânia da Silva, aki Rondôniában a

bevándorlók pasztorációjával foglalko-
zik, azt mondja, hogy a munkások
„frusztráltak a béreik miatt, és azok
miatt a levonások miatt, amikre sem-
miféle magyarázatot nem adnak”.

Az elsõ probléma, amire panaszkod-
nak, az az, hogy a Camargo Correa, a
Jirauért felelõs vállalat, nem fizet
túlórát. De a „munkások lázadása” nem
a bérekrõl szól, hanem a méltóságról,
mondja az újságíró, Leonardo Saka-
moto. A tiltakozók tíz fõ követelése
között a következõk szerepelnek: vesse-
nek véget a magánbörtönöket használó
felügyelõk és a biztonsági õrök agresszív
fellépéseinek; tisztességes bánásmódot
azokkal szemben, akik részegen jönnek
be a barakkokba; vessenek véget az
irodai dolgozók és a fizikai munkások
szóbeli bántalmazásának; fizessék ki a
munkaterületre való utazással eltelt
idõt, amikor az út hosszú; hatékony
kiszolgálást az étkezõ helyiségekben,
hogy a sorbanállás ne vegye el az
étkezés utáni pihenõidõt, és olyan
étkezési költségtérítést, ami a helyi
árakon alapul.”

Sakamoto szerint a ma munkásai
nagyon másként néznek ki, mint azok,
akik az 1990-es években dolgoztak az
építkezéseken. Ma használják a mobil-
telefonokat és az Internetet, tudják,
hogy mi történik a világban, büszkék az
öltözködésükre, tiszteletteljes bánás-
módot követelnek, és gyakran hasz-
nálják a „méltóság” szót. Zavarja õket az
épületek és a hálóhelyiségek ingatag
állapota, csakúgy, mint a családjukÚtban a munkahelyre

Tüntetés a környezetszennyezõ beruházások ellen



hiánya, és a legkisebb rossz bánásmódra
is ugranak. Egy nagy projektekre szako-
sodott mérnök, Silvio Areco így utal a
változásra: „Korábban bárki is oszto-
gatta az utasításokat a munkaterületen,
az majdhogynem egy ezredes volt, õ
volt a hatalom. Manapság ez nem
mûködik. Egy egyszerû munkásnak több
függetlensége van.”

A vállalatok sietnek, mert egyre in-
kább kezdenek kicsúszni a határidõkbõl,
így nyomást gyakorolnak a munkásokra.
2009 szeptemberében a Munkaügyi Mi-
nisztérium 38 munkást szabadított ki,
akik olyan körülmények között dolgoz-
tak, mint a rabszolgák. 2010 júniusában
330 esetrõl tett jelentést, amikoris
Jirauban megsértették a munkafelté-
teleket. A fõ probléma a biztonság
hiánya. Da Silva véleménye szerint a
vendégmunkások könnyû prédáivá
válnak a munkaerõ-toborzóknak és az
építõipari vállalatoknak, mivel õk nem
tudnak védekezni a visszaélések ellen.

De a problémák nem korlátozódnak a
munkaterületekre. Aluisio Vidal, a Jirau
közelében lévõ Jaci-Paraná város lelki-
pásztora, és egyúttal a Szocializmus és
Szabadság Párt (Partido Socialismo e
Liberdade – PSOL) Rondônia állambeli
elnöke, a bûnözés és a prostitúció
növekedésére panaszkodik. 2008 és
2010 között Porto Velho népessége 12
százalékkal nõtt (félmillió lakosa van),
viszont ezzel egy idõben 44 százalékkal
több gyilkosság történt, és a gyermek-
védelmi bíróság szerint, a kiskorúak

elleni visszaélések száma is 76 száza-
lékkal növekedett ebben az idõszakban.
A régió társadalmi aktivista szervezetei
szerint, amelyek az Amazónia Folyóinak
Szövetségében (Aliança dos Rios da
Amazônia) egyesültek, „minden létezõ
probléma Jirauban koncentrálódik: a
projekt ellenõrizetlenül magával hozta a
térségbe a prostitúció „fejlõdését”, a
drogfogyasztást a fiatal halászok között
és a folyóparti településeken, az ingat-
lanspekulációt, az élelmiszerárak emel-
kedését, a kezeletlen betegségeket és
az erõszak minden formáját.

Elias Dobrovolski, a Gátak Által
Érintettek Mozgalmának (Movimiento los

Atingidos por Barragens – MAB) koordi-
nátora, aki figyelemmel követi a munká-
sok helyzetét az építkezés kezdete óta,
azt állítja, hogy a Jiraut környezõ térség
nagyon komoly problémákat él meg. 

„Kisvárosok, amelyeknek kétezer
lakosuk volt, ma húszezer embernek ad-
nak szállást. Nincs infrastruktúra ennyi
sok embernek. Nincsen elég iskola,
orvosi rendelõ, és rendõr, aki és ami
segítene mindenkinek, aki azért jött,
hogy a projekten dolgozzon.”

Ráadásul, mindezek mellett, a Gyor-
suló Növekedés Program hatalmas pro-
jektjeinek átlag feletti a munkavég-
zéssel kapcsolatos halálozási rátájuk. A
brazil építõipar rátája szerint 23,8 halál
jut 100.000 munkásra, a PAC pro-
jekteknél pedig ez a szám 19,7. Az
Egyesült Államokban 10 a 100.000-hez,
Kanadában 8,7. A brazil számok ma-
gasabbak, mint amennyinek lenniük kel-
lene, mivel a nagy építõipari cégeknek
„megvan a megfelelõ technológiájuk,
hogy megvédjék a munkásokat ”. A
Gátak Által Érintettek Mozgalma eltéli a
tizenkét órásnál hosszabb munkanapot
is, és a járványokat a munkaterü-
leteken.

Még tovább rontva a helyzeten, a
vállalatok olyan egykori tábornokokat
fogadtak fel, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy szabotázsokat követtek el, hogy
azokat rákenhessék a szakszerveze-
tekre. A felkelés a hatalom szimbólumait
támadta meg. 

„A támadások szemtanúi elmondták,
hogy az emberek, akik a lakókörleteket
akarták elpusztítani, elõször a felügye-
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A Gátak Által Érintettek Mozgalmának emblémája
A lenti felirat: Brazília! A vízek az életért vannak és nem a halálért!

A Szocializmus és Szabadság Párt tüntetése Amazóniában
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lõk és a mérnökök szállásait gyújtották
fel.

Szakszervezetek, üzlet és a kor-
mány
Brazíliában a magán-építõiparban foglal-
koztatottak száma 2006-ban megha-
ladta 1,8 millió fõt, 2010-ben pedig ez a
szám már 2,8 millió fõ volt. Az
építõiparban a munkanélküliség mind-
össze 2,3 százalékos. A szakszervezetek
úgy vélik, hogy amikor az infrastruk-
turális beruházások teljes gõzzel foly-
nak, köztük azok is, amelyek a 2014-es
Futball Világbajnoksághoz és a 2016-os
Olimpiai Játékokhoz kötõdnek, a
Gyorsuló Növekedés Program projektjei
egyedül egymillió munkást alkalmaznak
majd. Ez nagyon megterhelõ mind vál-
lalatoknak, mind pedig a szakszer-
vezeteknek.

A munkások felkelése Jirauban
mindenkit meglepett – a kormányt, a
cégtulajdonosokat és a szakszerve-
zeteket egyaránt. Víctor Paranhos, az
építõipari konzorcium elnöke, ezt
mondta: „Ez azért aggasztó, mert nem
tudjuk az okát. Még vezetõk sincsenek.”

A szakszervezeti vezetõk álláspontja
meglepõen hasonló. „A jiraui megmoz-
dulások esetében azt tapasztaljuk, hogy
nincsen egy vezetõjük sem, aki tudna
tárgyalni a tûzszünetrõl” mondta Paulo
Pereira da Silva, a Força Sindical szak-
szervezeti csoporttól. Nem szabad
kihagyni a Central Única dos Trabal-
hadores-t (CUT) sem, õk megvédték a
kormányt a munkásokkal szemben:
„Újra fel kell venniük a munkát. Én brazil
vagyok és látni akarom, hogy ez az
erõmû mûködik.”

Ez az üzleti kultúra és szervezett
munkásság, ami igyekszik a társadalmi
tiltakozást visszairányítani szervezett
keretek közé és masszív rendõri je-
lenléttel elfojtani (a kormány a katonai
rendõrség 600 tagját küldte a hely-
színre), nem érti meg, hogy ez a felkelés
nemcsak és fõleg nem a bérekrõl szól. 

Az olyan csoportoknak, mint a MAB,
az õslakosoknak és az egyházi kap-
csolattal rendelkezõ társadalmi mozgal-
maknak különbözõ olvasataik vannak a
helyzetrõl. „A felkelés az önkény ered-
ménye, és a hajszáé a pénz után, ami a
természet és a munkások kizsák-
mányolását keresztül vezetett” áll a
Gátak Által Érintettek Mozgalmának
nyilatkozatában.

Az Istituto Humanitas Unisinos

véleménye szerint sem a baloldal, sem
pedig a környezetvédõk nem voltak ér-
zékenyek arra, hogy mi volt a jiraui fel-
kelés hátterében. A mozgalmak terü-
leteit alig érintette a konfliktus. „A jiraui
felkelés erõszakja és az araboké
hasonló, de a fogadtatás itt minden
esetben negatív volt” mondta az
újságíró Janio de Freitas.

Április 5-én, Santo Antonio munkásai
tíz nap sztrájk után újra felvették a
munkát, miután szavazást tartottak egy
megegyezésrõl a CUT és az Odebrecht
vállalat között. A megegyezés 5 szá-
zalékos béremelést tartalmaz minden
további tárgyalás elõtt, az élelmiszer-
hozzájárulást 110-rõl 132 reálra emeli,
és a munkásoknak minden három hó-
napban egyszer öt szabadnapot és repü-
lõjegyet biztosít, hogy meglátogat-
hassák a családjukat. Jirauban húsz nap
után is függõben maradt a munka a
Camargo Correa-val való tárgyalásokra
várva.

Ahogyan a „Felkelés Jirauban” címû
jelentés megjegyzi „A Gyorsuló Növe-
kedés Program annak a fejlõdésorientált
modellnek a szintézise, ami átveszi
annak a grandiózus Brazíliának a
projektjeit, ami jellemzõ volt Getúlio
Vargas, Juscelino Kubitschek és a ka-

tonai diktatúra korszakára. Ez egy
hatalmas beruházásokon alapuló modell,
ami különösen kizsákmányolja és fo-
gyasztja az energiát, mert egy olyan
államot hoz létre, ami az árucikkek
exportjára koncentrál.” Ez a Brazília
exponencionális növekedését megcélzó
terv végül át fogja alakítani Amazóniát
és annak minden erõforrását árucikké. 

Ennek kevés szervezett ellenzõje
van, hiszen a nézõpontjuk is megosztott
aszerint, hogy munkások vagy üzlet-
emberek, jobboldaliak vagy baloldaliak,
kormánypártiak vagy ellenzékiek.

A Gátak Által Érintettek Mozgalma
(MAB) mindig is ellenállt az ellen, amitõl
szerinte immáron húsz éve folyamatosan
meg akarják fosztani. Ennek a jelmon-
data az, hogy „a víz és az energia nem
árucikk”. A jiraui felkelés a legszegé-
nyebbeknek, Brazília munkásainak a
válasza a modernizáció ambíciózus
projektjére és az elmélyülõ kapitaliz-
musra. Gilberto Cervinski, a MAB-tól, így
foglalja össze a problémát: „A vízierõ-
mûvek építése a Madeira folyóra meg
fogja nyitni az amazóniai régiót tucatnyi
más vízierõmû-beruházás elõtt, anélkül,
hogy megvitattuk volna azokat a kér-
déseket, amiket mi alapvetõnek gondo-
lunk: Energia, de mire? És kinek?” n

Tüntetés a környezetszennyezõ beruházások ellen
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REMÉNY AZ ANDOKBAN: MIT JELENT

OLLANTA HUMALA GYÕZELME PERUNAK?
Sült sertésbõrkét, halat, krumplit és
tojást árulnak az utcai árusok a sza-
vazóköröknél a választások napján
Peru fõvárosában Limában. Estére
több ezer ember gyûlt össze egy
központi téren Ollanta Humala
pártjának fehér zászlóit lobogtatva.

Az Ollanta egy inka név, amelynek je-
lentése „a harcos, akire mindenki fel-
néz”. És valóban, minden szempár a
megválasztott baloldali elnökre szege-
zõdik, amint az a következõ szavakkal a
tömeget köszönti közvetlenül éjfél elõtt:
„Megnyertük a választásokat!”

Humala, aki 2000-ben, akkor még
katonatisztként, egy sikertelen katonai
felkelés vezetõje volt, 2006-ban elvesz-
tette a választásokat Alan Garcíával
szemben. Az idén június 5-én tartott
elnökválasztásokon épphogy, de legyõz-
te Keiko Fujimorit, a korrupció és embe-
riség elleni bûncselekményekért 2007-
ben bebörtönzött ex-elnök, Alberto
Fujimori lányát. Ha megválasztották
volna, Keiko valószínûleg azon dolgozott
volna, hogy elérje az apja szabadon bo-
csátását, és folytatta volna annak ka-
pitalista és elnyomó politikáját.

Ez a választás azonban Latin-Ame-
rika egyre növekvõ számú baloldali el-
nökeinek sorába emelte Humalát és re-
ményt hozott a perui társadalom legsze-
gényebb rétegeinek.

A szegénységi ráta Peruban vala-
mivel 31 százalék fölött van. Vidéken
háromból kettõ ember a szegénységi kü-
szöb alatt él. A vasárnapi választásokon
a szegénységtõl sújtott vidéki terü-
leteken múlta felül Humala Keiko
Fujimorit.

„Nem beszélhetünk Peru fejlõdésérõl,
ha ennyi perui él nyomorban”, mondta
Humala a gyõzelmi beszédében, azt
magyarázva, hogy azon fog dolgozni,
hogy mindenki számára bizonyossá te-
gye, hogy a kormány „mindenek elõtt az
ország legszegényebbjeivel” foglalkozik.

Peru gazdasága robbanásszerûen fej-
lõdött az elmúlt évtized folyamán. A
várható növekedés ebben az évben 7
százalék. Ez az egész világ az egyik
legnagyobb növekedési rátaja. Az ország
exportjának 65 százaléka a bányá-

szatból származik, és a
befektetõk várhatóan
több mint 40 milliárd
dollárt fognak költeni
bányászati tevékeny-
ségekre a következõ
évtizedben.

Mégis sok perui nem
részesült ebbõl a növe-
kedésbõl. Részben a-
zért mert a korábbi kor-
mányok nem voltak ér-
dekeltek a jövedelmek
a szegények felé irá-
nyuló újraelosztásában
szociális és fejlesztési
programok formájában.

Humala meg akarja
változtatni ezt. Azt ter-
vezi, hogy újra elosztja
a jövedelmeket azáltal,
hogy növeli az adókat a
jövedelmezõ bányászati
ágazatban. Az új kor-
mányzati alapokból
pénzek fognak menni a
vízhez, elektromos á-
ramhoz és lakáshoz va-
ló hozzáférés kiter-
jesztésére, valamint az
ingyenes iskolai étkez-
tetésre és óvodai neve-
lésre. 

A megválasztott el-
nök arra is ígéretet tett, hogy növeli a
szegények nyugdíjait és egészségügyi
ellátásukat, és csökkenti a gáz ex-
portját, hogy így csökkenjen ennek az
energiahordozónak a költségei a peru-
iaknak.

Az ilyen irányú gazdasági és szociális
reformtervezetek hozzájárultak Humala
gyõzelméhez. Ugyanakkor hivatalának
elsõ hónapjait vélhetõen minden jel-
lemezni fogja, csak a békesség nem.
Csak áprilisban több mint 230 tüntetés,
útlezárás és sztrájk volt Peruban. Ezek
legtöbbje az ország szegény és vidéki
területein volt, és szociális és
környezetvédelmi kérdések álltak a
középpontjukban.

Walter Aduviri, a Természeti Erõfor-
rások Védelme Frontjának elnöke Dél-
Punóban aktívan tiltakozik az ellen, hogy

a kormány engedélyt adjon a kanadai
Bear Creek Bányászati Vállalatnak arra,
hogy ezüstöt bányásszon Peru Bolíviával
határos területein. 

A tiltakozók úgy gondolják, hogy a
bányászat a föld és a víz szennyezõ-
déséhez vezet majd, és a helyi közös-
ségek nem fognak profitálni a magán-
vállalkozásból.

Miközben a tiltakozásokat és az útle-
zárásokat elhalasztották a választások
miatt, az aktivisták azzal fenyegettek,
hogy újra mozgósítják magukat. Aduviri
azt mondta az újságíróknak, hogy
„Humala megválasztása pozitív volt, de
a jelöltek ígéreteinek meg kellene
jelenniük a dokumentumokban és meg-
állapodásokban.”

Benjamin Dangl írása
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AZ EL SALVADOR-I KORMÁNY ÉS A SZOCIÁLIS

MOZGALMAK NEMET MONDANAK A MONSANTÓNAK
Május 6-án, péntek reggel El
Salvador baloldali pártjának, az
FMLN-nek az elnöke, Mauricio Funes
az Usulután megyében lévõ La
Maroma mezõgazdasági szövetke-
zetbe érkezett, hogy minden bi-
zonnyal történelmi jelentõségû
találkozón vegyen részt kistermelõ,
gazdálkodó családok százaival. 

Usulutánt sokszor az ország éléskamrá-
jaként emlegetik termõtalaja és mezõ-
gazdasági termelõpotenciálja miatt.
Ezért ez volt az egyik legfontosabb stra-
tégiai térség és a legvéresebb háborús
zóna El Salvador tizenkét éves pol-
gárháborúja alatt, amit az Egyesült
Államok által támogatott kormány és az
FMLN gerillamozgalom vívott egymással.

Usulután most megint reflektor-
fénybe került a híres mezõgazdasága
révén. Az FMLN, ami eredetileg az USA
hegemóniájától megszabadulni akaró
nemzeti felszabadítás ideológiája köré
szervezõdött, mára magáévá tette az
„élelmiszer szuverenitás” célját. Eme
elképzelés szerint az országoknak joguk
van meghatározni a saját mezõgaz-
dasági politikájukat, ahelyett, hogy ki
lennének szolgáltatva a nemzetközi piaci
erõk szeszélyeinek. Pénteken, Funes

elnök társaságában a Mezõgazdasági
Minisztérium és a helyi kormányzat
képviselõi bejelentettek egy új tervet,
amelynek célja, hogy újraélessze az
ország történelmileg mellõzött vidéki
gazdaságát és megfordítsa El Salvador
az import vetõmagoktól való növekvõ
függõségének folyamatát.

Az új terv megnyitó ünnepségét a
Mangrove Egyesületnél tartották. Ezt a
nem-kormányzati szervezetet egy alulról
szervezõdõ társadalmi mozgalom, a La
Coordinadora del Bajo Lempa y Bahia de
Jiquilisco (arrafelé csak La Coordina-
dorának nevezik) tagjai alapították, és
élelmiszer-biztonsági és környezeti
fenntarthatósági kezdeményezéseket

támogat több mint tizenöt éve. Az elmúlt
három hónapban a Mezõgazdasági
Minisztérium szorosan együtt dolgozott
a Mangrove Egyesülettel és más campe-
sino szervezettel, hogy kidolgozzák azt,
ami talán az új program legnagyobb
kitörését fogja jelenteni a korábbi
kormányok mezõgazdasági politikáihoz
képest: azt, hogy 2014-ig minden ku-
korica és bab vetõmagot, ami a mezõ-
gazdasághoz szükséges, salvadori far-
merek termeljék meg, ahelyett, hogy
multinacionális vetõmag-forgalmazó vál-
lalatoktól, konkrétan a Monsantótól sze-
reznék be, ahogyan ez az elmúlt évek-
ben történt.

Az egyesült államokbeli székhelyû
NGO EcoViva folyamatos támogatásával,
a La Coordinadora és a Mangrove Egye-
sület az 1990-es évek közepétõl kezdve
azon dolgozott, hogy népszerûsítse a
változatos, fenntartható mezõgazda-
ságot a kistermelõ, gazdálkodó családok
körében Usulutánban, mint az éhezés
csökkentésének és egy erõs vidéki gaz-
daság építésének módját. A hivatalos
számok szerint az El Salvadorban elfo-
gyasztott zöldségek és gyümölcsök
majdnem 95 százaléka külföldrõl impor-
tált áru, csakúgy, mint a bab 30 szá-
zaléka és a kukorica 40 százaléka.
Mindeközben a nem kereskedelmi céllal
termelõ családi gazdálkodók az alapvetõ
vetõmagok 70 százalékát megtermelik
házilag, fõleg a saját családjuk fogyasz-
tására, és ez különösen fontossá teszi
õket El Salvador élelmiszer-biztonsága
szempontjából.

Ez a tény nem kerülte el a Funes-
kormányzat figyelmét. A kis, családiA tönkretett földterület

A Monsanto multicég logója



gazdálkodók támogatása központi eleme
annak a kezdeményezésnek, aminek
már a neve is errõl árulkodik: Családi
Mezõgazdasági Terv. A múlt év végén a
La Coordinadora azért lobbizott a
Mezõgazdasági Minisztériumnál, hogy az
fogadjon el fenntartható mezõgazdasági
technológiákat a terv részeként. 

Miközben a Minisztérium érdeklõdé-
sét fejezte ki a fenntartható mezõgaz-
daság kidolgozása iránt, a hagyományos
hibrid vetõmagok használatát és a
hozzájuk tartozó vegyszereket használ-
ták a program elsõ három évére.

A fenntartható mezõgazdasági moz-
galom elé gördített eme akadály el-
lenére, a Mezõgazdasági Minisztérium
kifejezte abbéli érdekeltségét, hogy a La
Coordinadorával és más campesino
szervezetekkel partneri viszonyt ala-
kítson ki El Salvador elsõ nagy kísérleti
projektjében, amely során hagyományos
kukorica vetõmagot állítanának elõ nagy
mennyiségben.

Felismerve, hogy ez a nyitás egy kor-
mányzati szerv felõl a campesino moz-
galommal való együttmûködés irányába
páratlan lehetõség, úgy döntöttek, hogy
együtt dolgoznak a Minisztériummal.

A Mangrove Egyesület összehívott
három nagy szövetkezetet, amelyek
mindig is csak hagyományos monokul-
túrás vetõmagokat használtak, például
cukornádat, hogy vegyenek részt a kí-
sérleti projektben. Így a szervezet bizto-
sítani tudja a vetõmagok változatos-
ságát és azt, hogy a több mint száz-
huszonöt farm egyike sem használ olyan
vegyszereket, amik az elmúlt tizenöt
évben általánosak voltak. Sõt, a Mang-
rove Egyesület látja azoknak a cukornád
földeknek az átalakítását – amelyek
mérgezési gyakorlatához köthetõ egy
helyi krónikus vesebetegség-járvány –
valamiféle kevésbé káros, hagyományos
kukoricafölddé. Ez egy visszafogott, de
fontos lépés a környezetszennyezés
csökkentése és jobb élelmiszer-bizton-
ság felé.

A Családi Mezõgazdasági Terv célja,
hogy egy több pilléren álló stratégián
keresztül azt a 325 ezer családot szol-
gálja, akik önellátó mezõgazdaságot
folytatnak, valamint azt a 70 ezer
családi gazdálkodót, akik a piacra ter-
melnek. Az egyik kulcseleme a prog-
ramnak olyan ingyenes „mezõgazdasági
csomagok” biztosítása, amelyek vetõ-
magokat és mûtrágyát tartalmaznak. Ez
már akkor is jellemzõ volt El Salvador

mezõgazdasági politikájára, mielõtt
Funes hivatalba lépett volna. Míg a
kormányzata erõsen kritizálta a módot,
ahogyan a korábbi, a jobboldali ARENA
párt által vezetett kormány mûködtette
a programot, amiért az „igazi kudarc a
szegénység elleni küzdelemben”, Funes
úgy döntött, hogy folytatja a mezõgaz-
dasági csomagok juttatását, azzal a
lényeges különbséggel, hogy a kormány
emellett alacsony kamatú kölcsönöket
és technikai segítséget is ad a gazdál-
kodóknak, hogy biztosítsa számukra
mindazon segítséget, ami a sikeres
élelmiszertermeléshez szükséges.

Az ünnepség részeként a Mangrove
Egyesület tagjai és a helyi szövetkezetek
szimbolikusan átadtak egy az elsõ
aratásból származó minõsített kukori-
cavetõmag-mennyiséget, amely ele-
gendõ ahhoz, hogy segítséget nyújtson
és biztosítsa a szükséges elvetnivaló
magot közel 9 ezer kisgazdának négy
tartományban. Az ünnepségen Funes
bejelentette: 

„A kormányom megfogadja, hogy az
elmúlt több mint
húsz éves idõszak-
ban elõször, a gaz-
dáink saját maguk
termelik meg a sa-
ját vetõmagjaikat,
ahelyett, hogy nagy
multinacionális vál-
lalatoktól vennék
azokat meg.”
Az új politika kez-
dete elõtt minden
vetõmagot, ami a
m e z õ g a z d a s á g i
csomagokban szét-
osztásra került a
Semillas Cristiani
Burkardtól került
beszerzésre a piaci
árnál drágábban. 

Ez a cég Közép-
Amerika vezetõ ku-
k o r i c a v e t õ m a g -
vállalata, amely el-
sõsorban hibrid ku-
korica termesz-
téssel foglakozik és
leányvállalata a
mezõgazdasági bio-
technológiai óriás-
nak, a Monsan-
tónak. A vállalatot a
korábbi salvadori
elnök, az 1989 és

1994 között az ARENA párt színeiben
hatalmon levõ, Alfredo Cristiani családja
alapította.

2008-ban, az FMLN elnökválasztási
gyõzelmét megelõzõen, El Salvador
Nemzeti Kongresszusa megszavazta a
Vetõmag Törvény 30-as cikkelyének
megsemmisítését, ami kimondta, hogy
tilos behozni, elõállítani, forgalomba
hozni genetikailag módosított (GMO)
vetõmagokat vagy azokkal kísérletezni. 

Az Egyesült Államok Mezõgazdasági
Minisztériuma által kiadott Globális
Mezõgazdasági Információs Hálózat
Beszámolója szerint ennek a változ-
tatásnak az oka „a magánszektor több
mint három éven át tartó nyomás-
gyakorlása” volt. Ugyanabban az évben,
amikor a 30-as cikkelyt megsem-
misítették, a Semilla Cristina Burkard
anyavállalatát, a Marmot S. A.-t meg-
vásárolta a Monsanto.

A biotechnológiai ipar azon gya-
korlata, miszerint befolyásukkal elérik a
szabályozások megváltoztatását, hogy
így a termékeiknek újabb piacokat sze-
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A Monsanto szerint a világ címû könyv borítója
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rezzenek a fejlõdõ világban, jól do-
kumentált. Latin-Amerikában El Sal-
vador volt a harmadik ország Kolumbia
és Honduras után, amely elvetett GMO
vetõmagokat. Így, amikor Funes a kö-
vetkezõ nyilatkozatot tette a nyitó-
ünnepségen, szavai vélhetõen nem arat-
tak nagy sikert a Monsanto vezetõinek
körében: „Csak ha függetlenné válunk a
vetõmagtermelésben, akkor válunk
függetlenné az élelmiszerek terén is,
azaz csak így érhetjük el az élelmiszer-
önrendelkezést.”

A salvadori kormány új politikája ép-
pen akkor kezdõdött, amikor növe-
kedõben volt ellenállás a biotechnológiai
vállalatok azon állításával szemben,
hogy a GMO vetõmagok jobbak a
hagyományosoknál. Miközben a mexikói
kormány megszüntette azt az évtizedes
moratóriumot a GMO vetõmagokkal
szemben azáltal, hogy jóváhagyott hu-
szonkilenc kérelmet kísérleti GMO
kukorica parcellákra, óvatos a GMO
kukorica kereskedelmi termesztését
illetõen, mondván, hogy további tesztek
és tanulmányok szükségeltetnek annak
megállapításához, hogy ez milyen hatás-
sal van az õshonos fajtákra. Az Egyesült
Államokban a Monsanto nemrégiben
veszített el egy ügyet az Egyesült Álla-
mok Legfelsõbb Bíróságán, amely fenn-
tartja a jelenlegi szabályozást, ami tiltja

a Roundup Ready Lucerna ültetését és
kereskedelmi forgalomba hozatalát,
amíg az USDA ki nem bocsátja a
megfelelõ Környezeti Hatás Nyilatko-
zatot, hogy jobban érthetõvé váljon a
GMO-k hatása. Közben a bolíviai elnök,
Evo Morales a közelmúltban jelentett be
egy ötéves átmeneti idõszakot, amely
alatt el kell tüntetni minden GMO
növényt az egész országban.

Mindazonáltal a Családi Mezõgazda-
sági Terv máris erõs kritikával találta
szemben magát néhány társadalmi
rétegben, akik azt állítják, hogy noha a
terv talán erõteljesebb, mint a korábbi
kormányoké, nem jelent választ azokra
a kérdésekre, amikkel a kis gazdálkodók
szembesülnek. Sokan azzal érvelnek,
hogy a tervezett 90 millió dollár az elsõ
szakaszra egyszerûen nem elég, hogy
kiszolgálja azokat a kis gazdálkodókat,
akiknek a program kedvezni akar.
Mások, például Arístides de León, a
Mezõgazdasági Munkások Uniója Nem-
zeti Központjának fõtitkára, úgy hiszik,
hogy szükség van arra, hogy a kormány
jobban támogassa a civil szervezetek
részvételét, hogy így lehetõvé tegye
számukra az erõfeszítéseiket az ország
fejlesztésére irányíthassák.

Azonban, Funes állítja, hogy az új
terve nagyobb figyelmet fog fordítani a
kis gazdálkodók szükségleteire és 25

százalékos növekedéshez fog vezetni az
alapvetõ gabonafélék termesztésében,
azáltal, hogy nagyobb figyelmet szentel
a technológiai segítségnek és az
alacsony kamatú kölcsönöknek, amel-
lett, hogy továbbra is szétoszt mezõ-
gazdasági csomagokat. A két állami
tulajdonú fejlesztési bank, a Banco de
Fomento Agropecuario és a Banco
Multisectorial de Inversiones alapvetõ
gabonafélék termesztéséhez fog köl-
csönöket adni kis gazdálkodóknak a piaci
kamatoknál kedvezõbb feltételekkel.
Körülbelül 45 millió dollár lesz az
igénybe vehetõ kezdõ tõke 4 százalékos
kamatra. 

Ez több mint 50 százalékos csök-
kenést jelent a korábbi 8,7 százalékhoz
képest, de a kölcsön összege sze-
mélyenként háromezer dollárra lesz
korlátozva.

Annak ellenére, hogy a vetõmagok
ma már a salvadori farmerektõl szár-
maznak ezek nem õshonos és ökológiai
vetõmagok. A Mangrove Egyesület a
programban való részvétel során megta-
nultakat és az anyagi hasznot is arra
használja, hogy növelje a saját ökológiai
vetõmagtermelését és kiterjessze a
vetõmagbankjainak rendszerét. A Mang-
rove Egyesület szemszögébõl rájuk hárul
a feladat, hogy együtt dolgozzanak a
kormányprogrammal, még ha az nem is
tökéletes, annak érdekében, hogy foly-
tathassák a munkájukat és El Salvadort
elõmozdítsák a környezeti fenntart-
hatóság felé.

Walberto Gallegos, a Mangrove
Egyesület kommunikációs igazgatója
úgy gondolja, hogy a vetõmagtermelõ
kísérleti program már megmutatta a kis
gazdálkodók mezõgazdasági kapacitá-
sát, amikor ez támogatással és tech-
nológiai segítséggel is párosul. Mindez
elõsegíti a nagyobb élelmiszer-bizton-
ságot a térség minden lakója számára.
Gallegos szemében az ünnepség törté-
nelmi pillanat volt a helyi közösségeknek
Usulutánban. A sok év óta végzett
munkájuk elismerése volt. 

Kétségtelenül, az olyan civil mozgal-
mak és szervezetek, mint a La Coor-
dinadora és a Mangrove Egyesület to-
vábbra is kritikus szerepet fog játszani
abban, hogy rámenõsségükkel elérjék,
hogy a salvadori kormány az élelmiszer-
biztonságot támogató diskurzusa köze-
lebb kerüljön a valósághoz.

Carlos Martinez írásaHelyi diverzifikált gazdaság El Salvadorban
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8 ÉVES A VENEZUELAI BOLIVÁRI EGYETEM
Ebben a hónapban egy sor érdekes
programmal ünnepli megalapításá-
nak nyolcadik évfordulóját a Ve-
nezuelai Bolivári Egyetem. 

Az egyetemet 2003-ban, a „Sucrei

misszió” keretében hozták létre, amely-

nek célja, hogy szabad és általános

hozzáférést biztosítson, ennek kereté-

ben tandíjmentes graduális és posztgra-

duális képzéseket kínálnak országszerte. 

„A bolivári egyetem a forradalom

gyermeke, egy vállalkozás az oktatási és

képzési rendszer átalakítására azon

szakemberek számára, akik teljes egé-

szében részt vesznek a történelmi lehe-

tõség valósággá alakításában a venezu-

elai nép számára” – nyilatkozta Yanis

Araujo, az egyetem jogász professzora.

A mai napig több mint 144.000 diák

kapta meg diplomáját az egyetemtõl, és

jelenleg 235.000 regisztrált diák tanul az

ország 330 kampuszában. 

„Fontos kiemelni, hogy ez az egye-

tem az élvonalból támogatja a forra-

dalmat. Chávez elnök nagy reményeket

fûz ehhez az oktatási intézményhez, és a

közösséggel együtt meg fogjuk mutatni

neki, hogy nem fogunk csalódást okozni”

– mondta Larry Andrade, joghallgató és

szóvivõje a Bolivári Diákok Bicentená-

riumi Kongresszusának. 

A hét során olyan programok várják

az érdeklõdõket, mint például egészség-

ügyi jóléti nap, mobil szocialista kávézó,

amely venezuelai különlegességet szol-

gál fel, például arepast  (kukoricaliszttel

készült venezuelai sütemény), külön-

bözõ sportprogramok (softball, kosár-

labda, röplabda) és zenei koncertek.

Továbbá a hét során bármely állam-

polgárnak lehetõsége van fontos do-

kumentumainak, mint például a szemé-

lyi igazolvány és a tartózkodási enge-

dély beszerzésére. 

Diákközösség a „munkaküldetésért”
A nyitó ünnepségen, telefonon köszön-

tötte a diákságot Hugo Chávez elnök, aki

kiemelte, hogy diákokra fontos szerep

vár a szocializmusba átmenet útján, a

kormány által meghirdetett „munkakül-

detésben”. Az elnök azt kérte az egye-

tem hallgatóitól, alkalmazottaitól és ha-

tóságaitól, hogy ültessék át ezt a kül-

detést a mindennapi közösségi életükbe.

Chávez szerint, ha minden jól alakul

ezzel a programmal képes lesz az ország

leküzdeni a problémáit, és a kapitalista

modellt felválthatja egy szocialista. A

kormányzat munkaküldetésének célja,

hogy „emberhez méltó” és „szocialista”

munkahelyeket teremtsen 3,5 millió

embernek, ezzel leküzdve a 8,8 száza-

lékos munkanélküliséget. 

Az oktatás, mint emberi jog
A bolivári alkotmány az oktatást, mint

„alapvetõ emberi jogot és társadalmi

kötelezettségként” határozza meg,

amely „demokratikus, ingyenes és kö-

telezõ”. A bolivári kormány 1999-es ha-

talomra kerülése óta mennyiségi és

minõségi változáson ment keresztül a

venezuelai állami oktatási rendszer és a

felnõttképzés is. 

A venezuelai oktatási minisztérium

szerint a bolivári oktatási rendszer célja,

hogy olyan „férfiak és nõk oktatása

összhangban társadalmi igényekkel,

mint a társadalomhoz tartozás, az ambí-

ció, a szolidaritás” és akik „aktívan, eti-

kusan járulnak hozzá az ország gazdasági

és társadalompolitikai fejlõdéséhez”. 

A venezuelai oktatáspolitikának fon-

tos iránya a korábban az oktatásból

hagyományosan kirekesztett rétegek

integrálása, megváltoztatva a hagyo-

mányos oktatási metódusokat. 

„A tudás háza”
Az egyetemen az elméleti és a gyakorlati

oktatást összekötik, ennek keretében a

hallgatók kötelesek valamilyen közös-

ségi intézményben tölteni gyakorlati

idõt. Például a jogász hallgatók dol-

gozhatnak közösségi jogsegélyezéssel

foglalkozó központokban, az orvos hall-

gatóknak pedig lehetõségük nyílik pél-

dául a kormányzat által fenntartott Bar-

rio Adentro orvosi klinikán gyakornokos-

kodni. 

Angel Moros, az egyetem egyik ve-

zetõje szerint az egyik fõkülönbség a

többi intézményhez képest, hogy ebben

az intézményben az elsõ naptól kezdve

arra tanítja a hallgatókat, hogy a tár-

sadalmi szolidaritás a legfontosabb

értékként kezeljék. 

A diákok számára az ösztöndíjak

mellett élelmiszer- és közlekedési je-

gyekkel próbálnak segíteni, hogy senki

ne maradhasson ki a tanulásból anyagi

okok miatt. 

1998 óta a kormány komoly erõfe-

szítéseket tett az oktatási rendszer

átalakítására, amelynek köszönhetõen a

világon az ötödik legtöbb diplomással

büszkélkedõ ország lett Venezuela, a ’98-

as 785 ezerrel szemben már 2.480.000

venezuelai állampolgár mondhatja el

magáról, hogy egyetemi végzettsége

van. 

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi,

Tudományos és Kulturális Szervezete

(UNESCO) 2009-es felmérése alapján

csak Kubában, Dél-Koreában, Finnor-

szágban és Görögországban van ennél

több diplomás.  n

A végzett diákok avatása a bolivári egyetemen
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A DISZNÓ-ÖBÖL DIPLOMÁCIÁJA

Az 1960 augusztusában, az Amerikai
Államok Szervezete Külügyminiszte-
reinek a Costa Rica-i San Joséban tartott
7. Konzultációs Találkozója – egy Prensa
Latina forrás szerint, úgy került meg-
rendezésre, hogy „1350 tengerészgya-
logos õrködött a Karib-tengeren, az ülés
alatt, hogy katonai feladatokat lássanak
el, amikor véget ér.” Néhány nappal ko-
rábban, a 6. Konferencia azzal a megál-
lapodással fejezõdött be, hogy meg-
szakítják a kapcsolatokat a Trujillo-
rezsimmel, és részlegesen felfüggesztik
a gazdasági és kereskedelmi kapcso-
latokat a Dominikai Köztársasággal.
Venezuela és Mexikó szorgalmazta ezt a
lépést. Kuba már 1959-ben megszakí-
totta a kapcsolatokat, az Egyesült
Államok pedig, a maga részérõl ki-
jelentette, hogy mérlegeli azok
befagyasztását.

Christian Herter, amerikai külügy-
miniszter a 7. Konferencián folytatott
stratégiáját az úgynevezett kontinen-
seken átívelõ beszédekre alapozta. A
Szovjetunió miniszterelnökére hivatko-
zott, aki, válaszul a Kubát ért fenye-
getésekre, kijelentette, hogy kész meg-

védeni a szigetet ellátva azt könnyû- és
nehézfegyverekkel és tankokkal, és
egyúttal felajánlotta, hogy az országa

megveszi mindazt a cukrot, amit
Eisenhower elutasított, azzal, hogy az
Egyesült Államok kvótáját 700.000
tonnára csökkentette néhány nappal
korábban. Nyikita Hruscsov azt mondta,
átvitt értelemben, hogy ha szükséges
lenne, a szovjet tüzérség is támogatni
tudná a kubai embereket rakétatûzzel,
ha a Pentagon agressziós erõi támadást
merészelnének indítani Kuba ellen.
Emlékeztette a Pentagont, hogy, miként
ezt a nemrégiben elvégzett tesztek
kimutatták, a Szovjetunió rendelkezik
olyan rakétákkal, amelyek pontosan
ráirányíthatók bármilyen elõzetesen
kijelölt célpontra 13.000 kilométeren
belül.

Mi, újságírók, a perui külügyminisz-
terre, Raúl Porras Barrenecheára te-
kintettük, akinek a kormánya belegye-
zett a 6. Konferencia összehívásába,
annak ellenére, hogy felmerült a gyanú,
hogy a vitatott kérdés felkavarja majd

Október 26-án, 51 évvel ezelõtt, Fidel bejelentette a Forradalmi Nemzeti Milícia létrehozását. A Granma
International egy cikksorozatot indít, ami azokat az eseményeket járja körül, amik az 1961. áprilisi disznó-öbölbeli
csatához vezettek. Ahogy közeledünk a hõsies diadal 50. évfordulójához megpróbáljuk idõrendben összeállítani
azokat a fejleményeket, amik ebben az idõszakban történtek, és amik végül az invázióhoz vezettek. A sorozat
egyfajta összehasonlító történelem lesz, ami feltárja, hogy mik történtek többé-kevésbé egy idõben a forradalmi
Kubában, az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában, a szocialista táborban és más helyeken, amik valamilyen
módon kapcsolódtak a kubai forradalom eme korai éveihez.

Az invázió útvonala. Kiállítási tabló a múzeumban

Felirat a Disznó-öbölnél található múzeumban: „A jenki imperializmus elsõ
veresége Latin-Amerikában ”



Kubát. Porras mindannyiunkat megle-
pett ezzel a kijelentésével: „Nem
lehetséges semmilyen beavatkozás Ku-
bában; egyetlen külügyminiszter sem
gondolja ezt másként.” Hozzátette, hogy
a kubai kormány a népének teljes tá-
mogatását élvezi, és emiatt a többi
amerikai államnak tiszteletben kellene
tartania a döntéseit.

Felállt egy Somoza-párti nicaraguai
újságíró, és félbeszakította Porrast, és a
véleményét kérte arról, amit a konfe-
rencián mondott, mondván, hogy Kubá-
ban kommunizmus van. „Nem lehet
megítélni azt, hogy mi van ott az
újságírók szavai alapján” vágott vissza
Porras. „Õk a személyes nézõpontjuknak
adnak hangot. Mindenesetre, ha Kuba
meg akarja valósítani a kommunizmust
a saját határain belül, minden joga
megvan ehhez. Amit nem tehet meg, az
az, hogy terjeszti a kommunizmust az
amerikai kontinensen. Ez már beavat-
kozás lenne. De én ilyet soha nem
hallottam. Nem tudom, hogy ezt honnan
veszi” – tette hozzá a perui külügymi-
niszter határozottan, amikor a nicara-
guai azt állította, hogy Kuba beavat-
kozott az országában. Ekkor arra uta-
sított minket, hogy hagyjuk abba a
beszédek megszakítását.

Az ülés során a beavatkozást lehe-
tõségét elvetette egy a legfontosabb
országok minisztereibõl álló csoport,
amit a venezuelai Ignacio Luis Arcaya, a
Demokratikus Republikánus Unió (URD)
tagja vezetett, ami megosztottan kor-
mányzott Romulo Betancourt elnök

Demokratikus Akció Pártjával. A talál-
kozó alatt kiderült, hogy az Egyesült
Államok szenátusa jóváhagyott egy a
Külföldi Segély Törvényre vonatkozó
módosítást, ami így kimondja, hogy
amelyik állam segítséget nyújt Kubának
vagy fegyvereket ad el neki, az elveszíti
az Egyesült Államok segélyeit. A kubai
média ezt a konferenciának szóló fe-
nyegetésként értékelte, aminek közép-
távú célja, hogy gyengítse Kubát kato-
nailag és politikailag egyaránt.

Augusztus 26-án, a kubai külügy-
miniszter, Raúl Roa jelentõs és kemény
beszédet olvasott fel, ami lenyûgözte a
jelenlevõket. Roa második beszéde,
amelyben Herter szavaira válaszolt,

rögtönzött beszéd volt, amelynek
stílusát jól jellemzik az alábbi mon-
datok: „És ezt nem Nyikita Hruscsov
mondta, hanem José Martí. (…) És ezt
nem én mondom, hanem Abraham
Lincoln mondta.” És így tovább. 

Mindeközben az Egyesült Államok
delegációja titkos találkozókat tartott.
Tekintve, hogy patthelyzet alakult ki,
egy 11 küldöttbõl álló csoportot bíztak
meg, hogy terjesszen elõ valamilyen
kompromisszumos megoldást. Az Egye-
sült Államok külügyminisztere a szava-
zatok szûk többségével elfogadtatta a
nyilatkozatát. A szöveg elliptikusan utalt
a szovjet miniszterelnök, Nyikita Hrus-
csov szavaira, amelyek megerõsítették,
hogy hazája kész megvédeni Kubát,
burkoltan utalva a rakétáira, és indirekt
módon kinyilvánította a szovjet állás-
pontot az kontinensek között beavat-
kozásra vonatkozóan. Roa bejelentette,
hogy Kuba nem ért ezzel egyet, és azt,
hogy visszavonul. Ekkor mondta el ezt a
híres mondatot: „És Amerika népei
Kubával együtt távoznak.” Ettõl a
pillanattól kezdve úgy emlegették õt,
mint a méltóság külügyminiszterét.

Arcaya és Porras Barrebechea a
nyilatkozat ellen szavazott, dacolva kor-
mányaik utasításával. Az elõbbi lemon-
dott, ezzel válságot okozva a venezuelai
kormányban, tekintve, hogy az URD
támogatta õt és felbontotta a koalíciót,
és õt jelölte Betancourt elnök pártjának
néhány tagja. Porrast Beltrán Espantoso
miniszterelnök távolította el. Kuba
nagyra értékelte a két miniszter gesz-
tusát, hogy nem engedelmeskedtek a
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Castro köszönti a csapatokat

Az inváziós csapatok mozgása a Disznó-öbölben
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kormányaiknak. Az Egyesült Államok
kormánya nem érte el a célját, egy
Kubát elítélõ nyilatkozatot az Amerikai
Államok Szervezete részérõl a Külügymi-
niszterek 7. Találkozóján. Annak az
egymilliárd dolláros hitelcsomagnak az
ellenére sem, ami szavazatok vásár-
lására szolgált. 

De a nyilatkozat felfedte az agresszió
diplomáciai oldalát és alkalmas volt arra,
hogy ez alapján Kubát kizárják az
Amerikai Államok Szervezetébõl (OAS)
1962-ben, az 1961. áprilisi disznó-öböl-
beli invázió ellenére. Ugyanis március
11. és 14-e között Fehér Ház úgy
döntött, hogy ennek az öbölnek három
strandján fogja végrehajtani a tervezett
partraszállást.

Az elsõ hivatalos diplomáciai kísérlet
az OAS Külügyminisztereinek 5. Kon-
zultációs Találkozóján történt, ami 1959.

augusztus 12-18. között került meg-
rendezésre Santiago de Chilében. A
santiagói találkozó egy kritikus pontján,
a kubai delegáció bizonyítékokat mu-
tatott be a sziget frusztrált megszállá-
sáról, amit a dominikai diktátor, Leo-
nidas Trujillo szervezett, és ami bo-
hózatba fulladt, tekintve, hogy a
megszállók nevetségessé váltak, amikor
maga Fidel Castro fogadta õket, miután
elhitette velük, hogy a szövetségeseik
elfoglalták a kubai várost, Trinidadot.
Raúl Castro, a forradalmi fegyveres erõk
minisztere személyesen vitte el a doku-
mentált bizonyítékokat a konferenciára.

Kuba válasza a San José-i Nyilat-
kozatra, amit a 7. Külügyminiszteri

Konferencián fogadtak el Costa Ricában,
és ami kapcsolatokat létesített a Kínai
Népköztársasággal, az volt, hogy egy
nagygyûlést jelentett be a Forradalom
terére, 1960. szeptember 2-ára, amin
több mint egy millió ember jelent meg és
elfogadták a Havannai Nyilatkozatot.

A Havannai Nyilatkozat elítéli a San
José-i Nyilatkozatot. Így fogalmaz:
„Másodszor: az Általános Nemzetgyûlés
erélyesen elítéli az észak-amerikai impe-
rializmusnak a latin-amerikai országok
ügyeibe való több mint egy évszázada
tartó nyílt és aljas beavatkozását. Mexi-
kóban, Nicaraguában, Haitiben, Domini-
kában és Kubában nemegyszer támadás

érte népeinket. A jenki imperialisták mo-
hósága hatalmas és gazdag földterü-
leteket rabolt el ezektõl az országoktól,
mint például Texast; fontos stratégiai
pontokat kaparintott meg magának,
mint például a Panama-csatornát; orszá-
gokat változtatott megszállt területté,
mint például Puerto Ricót. (…) 

Negyedszer: az Általános Nemzet-
gyûlés kijelenti, hogy az imperialista
fegyveres támadás esetére felajánlott
szovjet segítség semmiképpen sem te-
kinthetõ beavatkozásnak, hanem csakis
a szolidaritás megnyilvánulásának.”

Gabriel Molina

Megemlékezés az agresszió ötvenedik évfordulójára

Az áldozatok emlékmûve a Disznó-öbölben lévõ múzeumban, rajta a haza
védelmében elesettek nevei

A kubai pártlap, a Granma címlapja
az invázió évfordulóján
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A CIA NOSTRA
A Központi Hírszerzõ Ügynökség
(CIA) szövetkezett az Egyesült
Államok tíz legveszélyesebb bûnö-
zõje közül kettõvel egy Fidel Castro
elleni merényletkísérlet során 1960-
ban. Ezt a sokkoló információt egy
hivatalos egyesült államokbeli sze-
nátusi jelentés hozta nyilvános-
ságra, de csak az elmúlt években,
titkosított dokumentumok titkosítá-
sának feloldása nyomán nyílt le-
hetõség ezen bizarr tények mi-
értjének megértésére.

Az akkori amerikai igazságügy-miniszter,
Robert Kennedy jelentése név szerint
említi Sam Giancanát és Santos Traff-
icantét, akiket felkértek, hogy vegyenek
részt a CIA az Egyesült Államok akkori
elnöke, Dwight Eisenhower, és Allen
Dulles CIA-igazgató által jóváhagyott
mûveletében. 

Az információt megerõsítette a Frank
Church szenátor vezette Különleges
Bizottság egyik jelentése, amiben ez áll:
„1960 augusztusában a CIA lépéseket
tett a szerencsejátékkal foglalkozó al-
világ ismert alakjai felé, hogy segéd-
kezzenek Castro meggyilkolásában.”

1960. augusztus 18-a nyári reggelén,
Richard Bissell, a CIA tervezési igaz-
gatóhelyettese, Allen Dulles bizalmasa,
beidézte Sheffield Edwards-t, az Ügy-
nökség Biztonsági Irodájának igazga-
tóját, és azt mondta neki, hogy az Dulles
kifejezett utasítása, hogy számoljon le

Fidel Castróval. A döntést
Eisenhower elnök hoz-
ta meg, miután a
Fehér Házban ta-
lálkozott Dul-
les-szel és
B i s s e l l - e l
magával.     
A demok-
rata sze-
nátor, Frank
Church ve-
zette bizott-
ság megerõ-
sítette, hogy
számos CIA-ügy-
nök kapcsolatban
volt a Cosa Nostrával.
Robert Maheu, egy a kétes
ügyletekre specializálódott ügynök, be
volt épülve és a CIA központi parancs-
nokság arra kérte, hogy vegye fel a
kapcsolatot John Rosellivel „annak ki-
puhatolására, hogy részt venne egy
tervben, melynek célja Castro ’eltá-
volítása’.”

A mûvelettel megbízottaknak talál-
niuk kellett valakit, aki Kubában tudná
megölni õt, és akirõl úgy tûnne, hogy
nincsen kapcsolata az Ügynökséggel. 

Ezért szóltak úgy az utasítások, hogy
az illetõnek külsõsnek kellene lennie. A
kubai kapcsolatai miatt Edwards ezredes
a Cosa Nostra bevonását javasolta.
Ennek a CIA-Cosa Nostra kapcsolatnak a
lényeges részletei egy 1975-ös külön-

leges szenátusi bi-
zottsági jelentésben
olvashatók.

Az elsõ össze-
függés az amerikai
kormány és az o-
lasz-amerikai maffia
között Lucky Lu-
cianóval történt, aki
annak a bizottság-
nak volt a vezetõje,
ami a különbözõ csa-
ládi bandákat irá-
nyította szerte az
országban, és aki az
1936. június 18-án
hozott 30-50 éves
bör tönbünte tésé t
töltötte a Danne-
mora szigorúan õr-

zött börtönben. Meyer Lans-
ky, Luciano barátja és

consigliere-je (A con-
sigliere olasz szó,

jelentése ta-
nácsadó. Alvilá-
gi berkekben a
maffia tanács-
adóit illetik
ezzel a név-
vel – a szerk.)
tárgyalt Char-

les R. Haffen-
den parancs-

nokkal, Harmadik
Haditengerészet i

Körzeti Hírszerzõ Hi-
vatal magas rangú tiszt-

viselõjével, egy szövetségrõl,
ami során felhasználták a maffiát a náci
ügynökök egyik célpontján, a hírhedt
New York-i kikötõben végzett kémel-
hárító munkában, valamint az amerikai
csapatok szicíliai partraszállását meg-
elõzõ felderítésben. Ennek köszönhetõen
Lucianót elengedték, kitoloncolták O-
laszországba, és minden más közremû-
ködõ is jól járt.

A Lélektani Hadviselés Különleges
Katonai Terve Szicíliában George Mar-
shall vezérkari fõnök kezébe került, és
az õ javaslatára fogadták el 1943. április
15-én Washingtonban. Az üzenet nagyon
is tiszta volt: a szövetségesek fel fogják
használni a maffiát, hogy gyõzzenek
Szicíliában.

Ennek a szoros kapcsolatnak köszön-
hetõen, Maheu órák alatt elintézett egy
találkozót Rosellivel a Beverley Hills-i
Brown Derby étteremben.  Ez az étterem
Kalifornia és Las Vegas egyik legfon-
tosabb maffiaközpontja volt, ami szé-
leskörû kapcsolatokkal rendelkezett a
mûvészvilágban. Megfordult ott többek
között Frank Sinatra, Debbie Reynolds
és Dean Martin is.

Maheu 1960 szeptemberében Kalifor-
niába repült, és 14-én találkozott
Rosellivel a Brown Derby-ben. Roselli
fogékony volt, amikor Maheu elmondta
neki, hogy magas rangú kormány-
hivatalnokok érdekeltek Fidel Castro
likvidálásában, és 150.000 dollárt
ajánlott neki a megbízásért. Roselli
felismerte, hogy a pénzen túl ez a
kapcsolat segítheti abban, hogy elkerülje

Kennedy kubai emigráns tiszteknek ígéri meg a
havannai zászló hazajuttatását
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a feje fölött lebegõ kitoloncolást. Ha-
vannában, ugyanezen a napon, szep-
tember 14-én, bejelentették, hogy Fidel
Castro, a forradalmi kormány minisz-
terelnöke fogja vezetni az ENSZ közgyû-
lésén részt vevõ kubai delegációt.
Maheu és Roselli is New Yorkba utazott,
hogy kapcsolatba lépjen egy magas ran-
gú CIA-tisztviselõvel a Plaza Hotelben.
Ott Roselli felvetette, hogy vonják be az
akcióba a barátját, Sam Giancanát, Al
Capone utódját, tekintve az ilyen típusú
mûveletekben való képességeit, és hogy
rajta keresztül felvegyék a szükséges
kapcsolatokat Santos Trafficantéval,
akinek számos kubai érdekeltségét sa-
játította ki a forradalom, és akinek szo-
ros kötõdése van a szigethez. Giancana
ezután Miamiba utazott, hogy talál-
kozzon velük.

Giancana belement, de ellenezte egy
maffia-stílusú akció kivitelezését. Senki
nem fog elvállalni egy ilyen akciót, mivel
nagyon kevés az esélye annak, hogy az
illetõ élve megússza. Azt mondta, hogy
az egyetlen módja annak, hogy az akció
sikerüljön és ne kerüljön emberéletbe az
az, hogy halálos mérget tesznek például
az italba, amit Fidel Castro megiszik.

Sam „Momo” Giancana Al Capone
chicagói birodalmát örökölte és meg is
tartotta azt 1957-tõl egészen 1966-ig. A
sajtó leírása alapján egy kicsi, kopasz
ember volt, aki szerette a selyem öltö-
nyöket, a feltûnõ kabriókat és még in-
kább a feltûnõ nõket. A kapcsolatai egy-
aránt figyelemre méltók voltak, például
Frank Sinatrával vagy Phyllis McGuire-
rel a McGuire Trióból, aki a merény-
letkísérlet kiszivárgásának elsõdleges

forrása volt, amikor Giancana a CIA-val
bepoloskáztatta az énekesnõ hálószo-
báját, megtudja, hogy az megcsalja-e
õt. A lehallgató készülékeket felfedezte
az FBI, és a mûvelet éppen a botrány
kirobbanásának határán volt, csak az
ügynökség fedezése miatt nem került
erre sor. Giancana kapcsolata Phyllis
McGuirerel nagyon jellemzõ volt rá.
Megvolt neki a hölgy festett arcképe.
„[Phyllis] elvesztett több mint 100.000
dollárt a játékasztaloknál Las Vegasban.
Momo beszélgetéssel elterelte a fi-
gyelmét, úgyhogy nem vesztett többet.
[Momo] elment meglátogatni a kaszinó
igazgatóját, a híres Moe Dalitzot, és azt
mondta neki, hogy õ fogja rendezni az
adósságot. Ennyi volt az egész.”

Santos Trafficante évek óta Giancana
barátja volt. Együtt voltak 1957-ben,
amikor a rendõrség lecsapott az
Appalachian Mafiosi egy magas szintû

találkozójára. Kapcsolatban állt Carlo
Marcello, Joseph Bonnano, Meyer Lansky
és Lucky Luciano maffiavezérekkel is. A
fiatalos Trafficante kezdte mûködtetni a
havannai Sans Souci kabarét. Lansky-
val együttmûködve más kaszinókba is
befektetett az új Havana Rivierán és a
Capri hotelekben, amelyek kubai geng-
szterek érdekeltségei voltak. Az Egye-
sült Államok kormányának nyújtott
szolgálatait mindig megjutalmazták.

Michael J. Murphy, a New York-i
rendõrség fõnyomozója hiúsította meg a
CIA Nostra kísérletét. 

Murphy volt a felelõs Fidel biztonsá-
gáért, mikor az részt vett az ENSZ köz-
gyûlésén az amerikai városban. A CIA
egyik munkatársa révén Murphy tudo-
mást szerzett arról, hogy a helyi maffia
egyik tagja, Walter Martino azt az uta-
sítást kapta, hogy helyezzen el robba-
nószert ahhoz a színpadhoz közel a
Central Parkban, ahol úgy volt, hogy
Fidel beszélni fog.

A rendõrfõnököt errõl a Waldorf
Astoria Hotelben értesítette egy CIA
ügynök, ahol a közgyûlésen résztvevõ
államfõk védelmét ellátó New York-i
rendõrség mûveleti központot rendezett
be. Martinót letartóztatták és a terv
meghiúsult.

Walter testvérét, John Martinót, aki
az olasz-amerikai maffia egyik tagja volt
a havannai Hotel Nacionalban, 1959.
október 5-én tartóztatták le egy komp
fedélzetén, miközben egy táskában a
maffia pénzét próbálta kicsempészni az
országból. Késõbb elmenekült, és Sam
Giancana bérelte fel, hogy merényletet
kíséreljen meg a fõparancsnok ellen, és
õ ezt a megbízást adta át a testvérének,
Walternek. nCarlo Marcello (balról a második), mellette Santos Trafficante 

Fidel Castro beszél az ENSZ New York-i központjában 1960-ban
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AZ ESZMÉKET NEM LEHET MEGÖLNI…
Július 26-a a forradalom 1959-es
gyõzelme óta Kuba legnagyobb
nemzeti ünnepe. 1953. július 26-
ától számítják a kubai forradalom
kitörését, ami végül, második
nekifutásra, 1959. január 1-jére
virradóra gyõzelmet aratott a
diktatúra fölött. 

Ennek a nyári napnak az éjszakáján tá-
madta meg Fidel Castro és fiatalokból
álló csapata a szigetország második
legnagyobb laktanyáját, a Moncadát
Santiago de Cubában, azzal a céllal,
hogy innen, az ország dél-keleti csücs-
kébõl, a mindig is lázadó Oriente tarto-
mányból robbantsák ki a fegyveres
felkelést Batista diktatúrája ellen. Ez a
vakmerõ akció még kudarccal végzõdött,
és véres megtorlást vont maga után, de
innentõl kezdve Kuba végérvényesen a
forradalom útjára lépett. Így aztán
amikor Fidel Castro 1956 decemberében
visszatért a mexikói számûzetésébõl Ku-
bába, hogy elkezdje a forradalom máso-
dik fejezetét, egy ország sorakozott fel
mögötte. Írásunkban bemutatjuk, hogy
mi történt 1953. július 26-án, és
kitérünk az elõzményekre valamint a
történelmi esemény utóhatásaira is.

A diktátor visszatér
1952. március 10-e drámai nap volt Ku-

ba számára. A katona-
tiszt Fulgencio Batista,
aki már egyszer volt
megválasztott elnöke
Kubának (1940 és 1944
között), másodszor is
magához ragadta a ha-
talmat, de ezúttal már
teljesen törvénytelenül,
vértelen puccsal tette
ezt. 

Az ellenállás hiánya
azonban nem a nép tá-
mogatását tükrözte, ha-
nem sokkal inkább azt,
hogy Batistát támogatta
a hadsereg, így sem a
megfélemlített nép, sem
pedig a korrupt, de tör-
vényesen megválasztott
kormányzat nem mert
ellenállást tanúsítani. Ba-
tista egybõl nekilátott a
„rendcsinálásnak”, letar-
tóztattatott minden szá-
mára gyanús elemet, ami
számára elsõsorban a
baloldaliakat jelentette. A
baloldali, adott esetben
kommunista vezetõkkel
való leszámolásnak nagy hagyományai
voltak már ekkor is Kubában. Julio
Antonio Mellával, a kommunista diák-

vezetõvel, a Kubai Kommunista Párt ala-
pító tagjával 1929. január 10-én Mexikó-
városban a fényes nappal, a nyílt utcán
végzett Gerardo Machado, Kuba aktuális
diktátora által felbérelt orvlövész go-
lyója. Batista titkosszolgálata, a SIM
terrorkampányt kezdett. Egyes számítá-
sok szerint Batista, nem egészen hét-
éves elnöksége alatt mintegy húszezer
embert gyilkoltatott meg. Mindeközben,
elõdeihez hasonlóan szolgamódon ki-
szolgálta mind az amerikai multinaci-
onális vállalatok, mind pedig az amerikai
maffia érdekeit. Kuba ebben az idõben
(az elõzõ évtizedekhez hasonlóan)
gyakorlatilag az USA bordélyháza és
kaszinója volt. Olyan hírhedt amerikai
maffiózók uralták és üzemeltették
Havannát, mint Lucky Luciano vagy
Meyer Lansky. Vidéken olyan amerikai
multinacionális vállalatok uralkodtak,
mint a United Fruit Co., aminek közép-
amerikai tevékenysége nyomán született
meg a „banánköztársaság” kifejezés.
Természetesen ezekbõl az üzelmekbõl
Kuba elnökei is szépen profitáltak, Ba-
tista 1959-ben dollármilliókkal hagyta el

A pöffeszkedõ diktátor: Fulgencio Batista

A Moncada fõbejárata lövésnyomokkal az ostrom után
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az országot. Fidel Castro és a hozzá
csatlakozó fiatalok számára tehát egy-
részrõl adott volt Kuba megalázó fél-
gyarmati függése az Egyesült Államok-
tól, amely mellett elképesztõ nyomor és
elmaradottság uralkodott a nép körében
(hiszen az nem profitált a maffia vagy a
multik beruházásaiból), és ehhez társult
az a politikai terror, amely Batista ha-
talomra kerülésével (újra) megjelent az
országban.

Megszületik a terv
Dr. Fidel Castro, a szegények ügyeivel
foglalkozó fiatal ügyvéd számára, aki
már korábban is kapcsolatba került a
politikával, Batista puccsa tette egy-
értelmûvé azt, hogy nincs más mód a
diktátorral való szembeszállásra, csak a
fegyveres harc. Nem hirtelen jött ötlet
volt ez, már korábbi események is
gondolkodásra késztették. Nem sokkal
Batista puccsa elõtt, 1952 januárjában,
politikai ideálja, az ortodox párti Edu-
ardo Chibás egy élõ rádióadásban lõtte
agyon magát. Tettének oka az volt, hogy
nem tudta bemutatni azokat a bizonyí-
tékokat, amiket korábban megígért a
kormány korrupciós ügyeit illetõen. Ez
megrázó élmény volt Fidel Castro
számára, akinek ezt követõen alig két

hónappal késõbb szembesül-
nie kellett Batista államcsí-
nyével. Elkezdõdött tehát a
fegyveres felkelés szervezése.

A szervezés
A terv, ami késõbb meg is
valósult a Moncada laktanya
megtámadása volt Santiago
de Cubában. Ehhez legalábbis
emberek, fegyverek és fõleg
pénz kellett. 

Fidel Castro elkezdte meg-
szervezni azt az alig több mint
150 fõs csapatot, ami végül a
támadást végrehajtotta. 

Olyanok emberek kellettek
a feladatra, akik nagyon meg-
bízhatóak (hiszen ha idõ elõtt
kiderül az akció, az biztos
halál), és akik képesek lesz-
nek az adott pillanatban har-
colni az életük kockáztatásá-
val nem törõdve. Fidel el-
sõsorban baráti társaságában
és politikai elvbarátaiban gon-
dolkozott, úgy gondolta, hogy
150-200 fõ elég lehet elfog-
lalni a laktanyát, amelyben

mintegy ezer katona állomásozott. A
csapatnak végül olyanok lettek a tagjai,
mint Abel Santamaría, a támadás ku-
darca után brutálisan meggyilkolt fiatal-
ember, a húga, Haydée Santamaría, Ju-
an Almeida, aki késõbb magas pozíci-
ókat betöltõ állam vezetõ lett vagy Raúl

Castro, Fidel öccse, Kuba jelenlegi
elnöke. Az akciót természetesen Fidel
Castro vezette.

A fegyverek és más szükséges
dolgok megvásárlásához, illetve az
egyéb kiadások fedezéséhez szükséges
pénzt is jórészt a csapat tagjai adták
össze. Mindannyian kispénzû fiatal
munkások vagy értelmiségiek voltak, így
kis részekbõl jött össze a végén sem túl
nagy összeg. Még ennek elõteremtése is
nagy áldozatokat kívánt. Sokan a nagy
nehézségek árán összespórolt párszáz
pesójukat adták be a kasszába. Volt
olyan is, aki eladta a sörgyári állását, és
az ezért kapott pénzt ajánlotta fel. 

Nem túl nagy összeg jött össze, de
ami feltétlenül szükséges volt, azt azért
meg tudták belõle venni. Mindenekelõtt
fegyverekre volt szükség. Modern tûz-
fegyverekre nem telt, géppuskát például
csak egyet tudtak venni. Más támadó-
fegyverek beszerzése is nagyon koc-
kázatos volt, mert a fegyvercsempé-
szekkel való kapcsolatba kerülés
potenciális lebukásforrás volt. Így végül
Fidel elsõsorban vadászpuskák beszer-
zését szorgalmazta, illetve pisztolyokét,
mert azokat a katonák, ha pénz
szûkében voltak, olcsón eladták. A
csapat felfegyverzése tehát messze volt
az ideálistól, de azért mindenkinek
jutott valamilyen fegyver. A fegyverek
elõteremtése mellett fontos volt az
egyenruhák beszerzése is. Ezekre azért
volt szükség, mert a terv szerint a

A Siboney tanya az ostrom után

Abel Santamaría
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forradalmárok a hadsereg egyenruháiba

öltözve ütnek majd rajta a laktanyán,

hogy egyrészrõl elfedjék, hogy meny-

nyien is vannak, és káoszt teremtsenek.

A két jel, amibõl õk maguk tudni

fogják, hogy ki tartozik közéjük az az

lesz, hogy a katonákkal ellentétben õk

civil cipõt fognak viselni, és minden

egyenruhán õrmesteri rangjelzés lesz.

Ez így is lett. Az egyenruhák nagy részét

is katonáktól szerezték be, akik a két

váltás ruhájukból egyet rendszerint

eladtak a helyi parasztoknak, akik át-

festve használták õket. A kevés hiányzó

ruhát a mozgalomhoz tartozó nõk varr-

ták meg.

A harmadik nagy beruházás egy

fõhadiszállás bérlése volt. A Santiago de

Cuba melletti Siboneyban találtak egy

alkalmas elhagyott tanyát. 

Baromfitenyésztõnek adták ki magu-

kat, és azt mondták a tulajdonosnak,

hogy baromfiszállítási központot akar-

nak ott létesíteni, és álcázásképpen oda

is szállítottak pár tucat csirkét. 

Természetesen egész másra kellett a

tanya, ide érkeztek folyamatosan a fegy-

verek, a ruhák, és a döntõ napon innen

indult harcba a legnagyobb egység.

A haditerv
Közben a haditerv is kezdett konkrét

formát ölteni. A csapat két egységre

oszlik, és miközben a nagyobbik az éj

leple alatt rajtaüt a laktanyán, egy

kisebb a bayamói helyõrségnél elvágja

az utánpótlás útvonalát. Az idõpont

kiválasztásakor nem véletlenül esett a

választás július 26-ára. Minden évben

július 24-25-én tartották Santiago de

Cubában a híres karnevált. Ennek két

szempontból is volt jelentõsége. 

Egyrészrõl erre hivatkozva, vagyis,

hogy a karneválon akarnak részt venni a

csapat összes tagja észrevétlenül a

városba tudott utazni, ugyanis kevesen

voltak közülük helyiek, a többségük

Havannából érkezett. A másik szempont

pedig az volt, hogy a karnevál hajnalán

a katonák kevésbé lesznek éberek, és

így könnyebben rajtuk lehet ütni. Ez

utóbbi elképzelés, mint késõbb kiderült,

éppen hogy az akció kudarcát jelentette. 

A haditerv minden részletét a

résztvevõk csupán az akció elõtti este

ismerték meg, amikor Fidel ismertette a

Siboneyban összegyûlt csapattal. A

nagyobb egységet, mintegy 120 fõt,

gépkocsikon viszik a helyszínre, ahol az

elsõ csoport lefegyverzi az õröket.

Ezután a csapat három kisebb egységre

oszlik. A Fidel vezette elsõ egység meg-

rohamozza a hálótermeket és sarokba

szorítja a katonákat. A második egység,

Raúl Castro vezetésével elfoglalja az

Igazságügyi Palotát, amelynek tetõtera-

szán semlegesítik az esetlegesen ott

lévõ géppuskát, és onnan fentrõl fedezni

tudják a társaikat. A harmadik egység,

amelyet Abel Santamaría vezet meg-

szállja a polgári kórházat, amelynek ab-

lakai a laktanya hátsó udvarára nyílnak,

és innen sakkban tudják tartani a

kiszorított katonákat. Fidel tervei szerint

mindez villámgyorsan lezajlott volna, az

egész akció nem tartott volna tovább tíz

percnél. Az önkéntesek, akik Siboneyban

összegyûltek, megdöbbenéssel fogadták

a tervet, miszerint az ország második

legnagyobb laktanyáját fogják megtá-

madni, amelyben náluk tízszer több ka-

tona állomásozik. Azonban csak kevesen

rettentek vissza, a többség vállalta a

kockázatot, hogy akár életét is áldoznia

kell hazája szabadságáért.

Az akció
Hiába a gondosan megtervezett akció,

az események mégis nem várt fordulatot

vettek a támadás során. A tervek szerint

indultak el a csapatok az akció hely-

színére, ott azonban váratlan dolgok

történtek. A városon még feltûnés nélkül

haladhattak át, a karneválról hazatartó

tömeg között néhány autó nem tûnt fel

senkinek. Sõt még késõbb is, az embe-

rek a fegyverropogásra is azt hitték,

hogy petárdák robbantak. 1953. július

26-án hajnali 5 óra 15 perckor a tervek

szerint egyszerre indult meg a támadás:

Fidelék lefegyverezték az õröket, Abel

Santamaría és csapata megszállta a

polgári kórházat, a Raúl Castro vezette

csoport pedig elfoglalta az Igazságügyi

Palotát. Ezzel egy idõben megindult a

bayamói hadmûvelet is. Röviddel az

akció megkezdése után azonban baj

történt. Egy városi õrjárat a vártnál

korábban érkezett vissza a laktanyába.

Vagyis az az elképzelés miszerint a

karnevál éjjelén lankad az éberség

éppen az ellenkezõ következményekkel

járt. A járõrök nyilván úgy gondolták,

hogy a karnevál éjjelén egy kicsit

lerövidíthetik a szolgálatot, és idõ elõtt

visszatérhetnek a laktanyába. A táma-

dók elõõrse ekkor már bent volt a lak-

tanyában és lefegyverzett egy csapatnyi

katonát, viszont a többiek a járõrök

megjelenése miatt nem tudtak hozzájuk

csatlakozni. Elkerülhetetlen volt tûzharc.

A támadókat elvágták egymástól, és ami

még rosszabb volt: a lövések hangjára

felébredtek az alvó katonák is és bekap-

csolódtak a harcba. Ráadásul a csapat

egyetlen géppuskáját szállító autó

eltévedt a városban (említettük már,

hogy a legtöbbjük nem helyi volt) és így

ez az egyetlen komoly fegyver nem is

igazán tudott bekapcsolódni a harcba. A

város lakossága sem állt a felkelõk

mellé, hiszen azt látták, hogy katonák

lövik egymást, ez pedig nyilvánvalóan

nem nagyon érdekelte õket.A Moncada laktanya és környéke térképen
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Háromnegyed óra egyenlõtlen tûz-
harc után, nem volt mit tenni, Fidel
kiadta a parancsot a visszavonulásra.
Mindenki, aki csak tudott Siboneyba
igyekezett, ide volt megbeszélve a
visszatérés, amennyiben rosszul sülnek
el a dolgok. Fidel csapatából ez majd-
nem mindenkinek sikerült (azt a hat
embert leszámítva, akik Pedro Miret
vezetésével önként vállalták, hogy fede-
zik a visszavonulókat), Raúl Castróék is
észrevették a bajt, õk is el tudták hagyni
az Igazságügyi Palotát. A polgári kór-
házban lévõ harmadik csoport azonban
csapdába esett, a katonák bekerítették
õket. Harcoltak, amíg volt töltényük, de
utána elkerülhetetlenül fogságba estek.

A Siboney-farmra visszaérkezõk tud-
ták, hogy ott nem maradhatnak sokáig,
a tervek szerint onnan tovább kellett
volna indulni a Santiago de Cubát övetõ
hegyekbe, a Sierra Maestrába, hogy
onnan folytassák a megkezdett harcot.
Ez azonban csak Fidel Castrónak és
tizennyolc társának sikerült. 

A megtorlás
A hadsereg vezérkara, amikor tudomást
szerzett a történtekrõl, a „rend helyre-
állítását” Martín Díaz Tamayo tábornokra
bízták, aki kiadta a parancsot, hogy
minden halott katonáért tíz foglyot kell
kivégezni. Ez persze nem volt teljesít-
hetõ. A támadásban három tiszt és
tizenhat közkatona esett el, a támadók
pedig összesen nem voltak tízszer
ennyien. Ettõl függetlenül a megtorlás
iszonyatos volt. A fogságba esett
felkelõket szörnyen megkínozták, majd
döntõ többségüket még aznap, hétfõ
délután agyonlõtték a laktanya udvarán.

Manuel Urrutía, a statáriális bíróság
egyik ügyésze, amikor kivonult a lakta-
nyába azt tapasztalta, hogy mindenfelé
az udvaron arccal lefelé fektetett
holttestek hevertek. Azt mondták neki,
hogy harcban elesett felkelõk. Több
dolog azonban szemet szúrt neki. Nem
értette, hogy mit keresnek még a hullák
délután négykor a laktanya udvarán,
ráadásul arccal lefelé fektetve. Amikor
közelebbrõl megvizsgálta õket látta,
hogy mindegyikük arca fel van dagadva,
fogaik kitörve. A testükön nyoma sem
volt lövésnyomoknak, és mindannyian
tiszta, új ruhában voltak. Egyértelmû
volt, hogy mi történt: a meztelenre
vetkõztetett foglyokat elõbb megkínoz-
ták, aztán bírósági tárgyalás nélkül
kivégezték. A ruhákat akkor adták rájuk,

amikor megtudták, hogy az ügyész a
laktanyába tart. Még késõbb is foly-
tatódtak a megtorlások, voltak olyan
sebesültek, akiket a kórházi ágyon vé-
geztek ki, másokat kínzások után az
utak mentén akasztottak fel. Hetven el-
fogott forradalmárral végeztek így.
Közöttük volt Abel Santamaría is, aki
azóta nemzeti hõs a szigetországban.

Mindez gyorsan ismertté vált a lakos-
ság körében, és óriási felháborodáshoz
vezetett. A rendszer kegyetlensége min-
denki számára nyilvánvalóvá vált.

Az eszméket nem lehet megölni
Ebben a helyzetben Santiago de Cuba
érseke, Pérez Serrantes is szükségesnek
látta a beavatkozást. Követelte törvény-
telenségek megszüntetését, és vállalta a
Sierra Maestrába menekült felkelõk és a
kormány közötti közvetítést. Ezért cse-
rébe a kínzások és kivégzések megszün-
tetését kérte, és amikor erre garanciát
kapott maga indult a hegyekbe, felku-
tatni Fidel Castrót és társait. Ez nem si-
került neki, nem bukkant rájuk, viszont
a fellépése nyomán Batista megértette,
hogy mérsékelnie kell bosszúvágyát,
nem folytathatja ilyen nyíltan a meg-
torlásokat. Fidelnek és ekkor már csak
tizenhárom társának közben sikerült
eljutnia Gran Piedra csúcs közelébe,
amelynek környéke szinte járhatatlan
volt. A katonaság azonban mind szoro-
sabban kezdte õket bekeríteni. Ezalatt a
városban letartóztatási hullám söpört
végig. Mindenkit letartóztattak, aki egy
kicsit is gyanús volt, legfõképp értve ez
alatt a baloldali beállítottságot. Fidelékre
nehéz napok következtek, éheztek a
hegyekben bujkálva. Amikor rádión hal-
lották, hogy az érsek kiállt az érdekük-
ben, tudták, hogy fel kell venniük vele a
kapcsolatot, ám ez még napokat vett
igénybe. Végül az egyik nap, amikor
véletlenül szereztek egy kis élelmet,
vacsora után könnyelmûen egy elha-
gyott kunyhót választottak éjszakai
szállásul, szakítva azzal a szokással,
hogy valamilyen nagyon eldugott zug-
ban keressenek menedéket. Itt törtek
rájuk a katonák az éjszaka közepén. Egy
hatalmas termetû, fekete tiszt, Sarría
hadnagy volt a parancsnokuk. Az õ
erkölcsi kiállása mentette meg a felkelõk
életét. Amikor a katonák bosszúszom-
jasan ott, helyben végezni akartak az
elfogott forradalmárokkal, megtiltotta
nekik, mondván: „Az eszméket nem
lehet megölni.” Amikor elindultak a

foglyokkal lefelé a hegyrõl, megérkezett
az érsek is. Így már végképp nem
lehetett végezni az elfogott felkelõkkel. 

A városba érve a Moncada parancs-
noka, Chaviano ezredes fogadta õket,
aki számon kérte Sarríán, hogy miért
nem végzett a hegyek rejtekében a for-
radalmárokkal. Õ azt válaszolta, hogy a
kötelességét teljesítette, a körözésben
az állt, hogy törvényes eszközökkel kell
elfogni õket. Innentõl kezdve nem volt
mit tenni, életben kellett hagyni õket. A
közvéleményt így is megdöbbentette a
támadás utáni megtorlás, nem kockáz-
tathattak meg még egy ilyen tettet.

A bírósági tárgyalás
A felkelõk bíróság elé kerültek. A
vádlottak száma 122 volt, de csak 98-an
voltak jelen. Olyanok is ültek a vádlottak
padján, akik semmiben nem vettek
részt, Batista így akart egyik-másik poli-
tikai ellenfelétõl megszabadulni. Fidel
kérvényezte, hogy magát védhesse. 

Ennek következtében sajátos szerep-
csere következett be, Fidel vádlottból
vádlóvá lépett elõ. A tárgyaláson
elmondott híres beszédében a diktatúra
vádlója lett, elemezte Kuba helyzetét és
megindokolta a rendszert elsöprõ forra-
dalom szükségességét. Ennek a beszéd-
nek a végén hangzott el a híres mondat:
„Ítéljenek el, ez mit sem számít; a
történelem fel fog menteni!...”

A bíróság végül 15 évi szigorított
börtönbüntetésre ítélte Fidel Castrót.
Társai hasonló büntetést kaptak, amit az
Isla de Pinos-i börtönben kellett letöl-
teniük. Ezzel véget ért a kubai fo-
rradalom elsõ felvonása.

Július 26. jelentõsége
A Moncada elleni támadás és az azt
követõ bírósági tárgyalás ismertté tette
Fidel Castro nevét az egész országban. 

Emberek tömegei találták meg a
vezetõjüket. Amikor nem egészen két
évvel késõbb a foglyok amnesztiával
szabadultak, az ország már készen állt a
másodjára elindított forradalom támoga-
tására. Bár a 1953. július 26-i akció
kudarcot vallott, az áldozat mégsem volt
hiábavaló, hiszen ez a bátor tett meg-
alapozta a gyõzedelmes forradalmat. A
Moncada laktanyát, a terror szimbó-
lumát, pedig a forradalom gyõzelme
után iskolává alakították át, és ma is
gyermekek százai tanulnak ott, hogy
mûvelt állampolgárai legyenek a szoci-
alista Kubának. n
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RÉSZLET FIDEL CASTRO VÉDÕBESZÉDÉBÕL

A RÖGTÖNÍTÉLÕ BÍRÓSÁG ELÕTT

1953. OKTÓBER 16.
Tisztelt bíróság!
Soha védõ nem gyakorolta még ily ne-
héz körülmények között hivatását, soha
vádlott ellen nem követték még el kiáltó
törvénytelenségek ily halmazatát. S
védõ és vádlott ebben az esetben egy
személy. Mint védõ, még csak bele sem
pillanthattam a vádiratba, mint vádlott,
76 napja vagyok magánzárkában, telje-
sen elszigetelve a külvilágtól, minden
emberi és törvényes elõírás teljes sem-
mibevételével.

Aki most önökhöz szól, teljes szívé-
bõl megveti a gyermeteg hivalkodást,
minden szónoki pózolás és szenzáció-
hajhászás távol áll természetétõl, vér-
mérsékletétõl. Ha magamnak kellett
vállalnom védelmemet a bíróság elõtt,
annak két oka van. Egyrészt gyakorla-
tilag megfosztottak a védekezés minden
más lehetõségétõl, másrészt pedig csak
az szólhat szívbõl jövõ, igaz szavakkal,
akit oly mélyen sebeztek meg, mint
engem, aki látta hazája végtelen magá-
rahagyatottságát, az igazságszolgáltatás
teljes lezüllését. Voltak nemeslelkû
barátaim, akik vállalni akarták védel-
memet, a havannai ügyvédi kamara
pedig egy hozzáértõ, bátor jogászt, dok-
tor Jorge Paglieryt, a kamara elnökét
bízta meg, hogy képviseljen engem e
perben. Ám megakadályozták õt fela-
data ellátásában. Valahányszor kísérle-
tet tett rá, hogy meglátogasson a bör-
tönben, zárt kapukat talált; csak másfél
hónap elmúltával, és a bíróság közben-
járására engedélyeztek számára egy tíz-
perces találkozót velem, a katonai tit-
kosszolgálat õrmesterének jelenlé-
tében. (…)

Számos részletét ismerem azoknak a
körülményeknek, amelyek között végre-
hajtották a bûntényeket. Katonáktól tu-
dom ezt, akik szégyenkezve számoltak
be a szemük elõtt lejátszódott esemé-
nyekrõl.

Mikor a harc véget ért, a diktátor
zsoldosai dühödt vadállatokként rohan-
ták meg Santiago de Cuba városát, és a
védtelen lakosságon töltötték ki elsõ
dühüket. Távol a harc színhelyétõl, a

nyílt utcán lõttek agyon egy
kapualjban játszadozó ár-
tatlan gyermeket, és ami-
kor apja odarohant, hogy
karjába emelje, fejét golyó
fúrta át.

Egy Cala nevû kisfiút,
aki kenyérrel a kezében
hazafelé tartott, szó nélkül
agyonlõttek. Vég nélkül so-
rolhatnám a polgári lakos-
ság ellen elkövetett bûn-
cselekményeket és kegyet-
lenkedéseket. És ha így
bántak azokkal, akik nem
vettek részt a felkelésben,
elképzelhetjük, milyen ször-
nyû sors jutott osztály-
részül a fogságba esettek-
nek, vagy akikrõl azt hitték,
hogy részt vettek a felke-
lésben. Ahogy a mostani
perben is sok ártatlan em-
bert meghurcoltak, az elsõ
foglyok közül is sok olyat
megöltek, akiknek semmi
közük sem volt a felkelés-
hez. Õk nem szerepelnek
az áldozatok hivatalos lis-
táján, amelyen csak a mi
embereink nevét tüntették
fel. De egyszer még napvilágra kerül a
meggyilkoltak tényleges száma.

A foglyok közül elsõnek orvosunkat,
dr. Mario Munozt ölték meg, aki sem
fegyvert, sem egyenruhát nem viselt,
csak fehér orvosi köpenyét. A doktor
derék ember és jó orvos volt, aki övéin
és ellenségein egyforma odaadással
segített volna. Amikor a Polgári Kórház-
ból a laktanyába kísérték, útközben
tarkón lõtték, és otthagyták arcra bukva
a vértócsában. De a foglyok tömeges
mészárlása csak délután 3 óra után
kezdõdött meg.

Addig parancsra vártak. Havannából
megérkezett Martín Díaz Tamayo tá-
bornok, aki pontos utasításokat hozott a
tanácskozásról, amelyen részt vett
Batista, a vezérkar fõnöke, a katonai tit-
kosszolgálat vezetõje, maga Díaz Tama-

yo és mások. - „Szégyen és gyalázat a
hadseregre nézve, hogy háromszor
annyi a vesztesége a harcban, mint a
támadóknak. Minden elesett katonáért
tíz foglyot kell megölni" - jelentette ki a
tábornok. Ez volt hát a parancs!

Minden társadalomban akadnak
alantas ösztönöktõl vezetett emberek,
született bûnözõk, emberállatok, akik
gonosz ösztöneik rabjai, szörnyetegek,
akiket csak a fegyelem és környezetük
fékezhet meg. De ha ezekkel vért
kóstoltatnak, semmi sem csillapíthatja
vérszomjukat. Ezek az emberek pedig
csak erre a parancsra vártak. Karmaik
közt pusztultak el Kuba legjobbjai, a
legbátrabb és legbecsületesebb embe-
rek. A diktátor zsoldosoknak nevezte
õket, de hõsökként haltak meg, olyan
emberek kezétõl, akik azzal a fegyverrel,

Börtönkép Fidel Castróról
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amely védelmére adott kezükbe a köz-
társaság, a gonosztevõk érdekeit védik,
s halomra gyilkolják a legderekabb
állampolgárokat.

Ezeknek a hõsöknek kínzóik felaján-
lották, hogy életben hagyják õket, ha
megtagadják nézeteiket, és hamis val-
lomást téve kijelentik: Prío adott pénzt
nekik. És mert felháborodva visszautasí-
tották, folytatódott a kegyetlen kínzás. 

Összezúzták heréiket, kiszúrták a
szemüket, de õk helytálltak, jajszót se
hallattak, nem könyörögtek; minden hó-
héruknál ezerszer különb férfiak voltak,
még akkor is, amikor megfosztották
õket nemi szervüktõl. A fényképek nem
hazudnak; jól látni rajtuk a megcson-
kított holttesteket. A hóhérok más
eszközökhöz is folyamodtak. Amikor
nem tudták megtörni a férfiakat, pró-
bára tették a nõk bátorságát. Néhány
katona kíséretében egy õrmester véres
emberi szemmel a kezében belépett baj-
társnõink, Melba Hernández és Haydée
Santamaría cellájába. „Ez a bátyád
szeme - mondta Santamaríának. - Ha
nem mondod meg, amit õ nem akar
elárulni, kitépjük a másik szemét is." A
leány, aki pedig mindenkinél jobban sze-
rette bátor testvérét, méltósággal
válaszolta: „Ha kitéptétek egyik szemét,
és nem mondott semmit, én még-
úgysem beszélek." Az õrmester és a ka-
tonák elmentek, de késõbb visszatértek,
és égõ cigarettával sütögették a lány
karját, míg végül dühösen azt mondták
neki: „Már nincs võlegényed. Õt is
megöltük." Santamaría rendíthetetlen
nyugalommal válaszolta: „Õ nem halt
meg. Aki a hazáért halt meg, örökké él."

Soha kubai nõ még nem viselte ilyen
hõsiesen és méltósággal sorsát. A hó-
hérok nem kímélték a sebesült fel-
kelõket sem, akiket a város különbözõ
kórházaiban helyeztek el. Felkutatták
õket, és rájuk vetették magukat, mint
dögkeselyûk a zsákmányra. A Centro
Gallego kórházban behatoltak még a
mûtõbe is, ahol éppen vérátömlesztést
adtak két súlyos sebesültnek; lerán-
gatták õket a mûtõasztalról, s mivel
nem tudtak megállni a lábukon, a földön
vonszolták le õket a földszintre. Addigra
már nem volt élet bennük.

Két másik bajtársunk, Gustavo Arcos
és José Poncé a Colonia Espanola
kórházban csak azért nem jutottak erre
a sorsra, mert Poseda doktor bátran
kijelentette, hogy csak a holttestén
keresztül férhetnek hozzájuk.

Pedro Miret, Abelardo Crespo és Fidel
Labrador vénájába levegõ- és kámfor-
injekciót akartak fecskendezni a katonai
kórházban. Életüket Tamayo százados-
nak, a hadsereg becsületes katonaor-
vosának köszönhetik, aki pisztollyal a
kezében ragadta ki a sebesülteket a
hóhérok karmaiból, és a Polgári Kór-
házba szállíttatta õket. Sebesültjeink
közül csak ez az öt fiatalember maradt
életben.

Hajnalonta fogolycsoportokat hajtot-
tak ki az erõdbõl, teherautókon Si-
boneyba, La Mayába, Songóba és más
helyekre szállították õket, ahol az össze-
kötözött, felpeckelt szájú, korábban már
kegyetlenül megkínzott embereket
valamilyen lakatlan területen megölték.

A késõbbi jelentésekben ezeket úgy
tüntették fel, hogy a hadsereggel vívott
harcban estek el.

A kivégzés napokig tartott, s a fog-
lyok közül igen kevesen maradtak élet-
ben. A gyilkosok sokszor elõre megásat-
ták velük sírjukat. Egy fiatalember
rádöbbenve erre, munka közben meg-
fordult, és csákányát az egyik gyilkos
arcába vágta. Néhány hátrakötözött
kezû foglyot élve temettek el. Sok
lakatlan hely szolgál a hõsök sírjaként.
Csupán a katonai lõtéren öt embert
temettek el. Eljön majd a nap, amikor
feltárják ezeket a sírokat, s a hõsök ma-
radványait a nép vállán viszik az emlék-
mûhöz, melyet a szabad haza Martí sírja
mellett állít majd nekik ezzel a felirattal:
„A centenárium mártírjainak."

Az egész tartományban parancsot
adtak a gyilkolásra. Tíz nappal július 26-
a után Santiago de Cuba egyik napilapja
hírt adott arról, hogy a Manzanillóból
Bayamóba vezetõ út mentén két meg-
fojtott fiatalember holttestét találták
meg. Késõbb megállapították, hogy a
két halott Hugo Camejo és Pedro Vélez
bajtársaink voltak. Ott is valami rend-
kívüli dolog történt: eredetileg három
áldozat volt. Éjjel 2 órakor hurcolták el
õket a manzanillói erõdbõl. Útközben
leszállították õket a gépkocsiról, mind-
hármukat addig verték, míg elvesztették
az eszméletüket, azután kötéllel meg-
fojtották õket. Amikor azonban a gyil-
kosok eltávoztak - abban a hiszemben,
hogy áldozataik már halottak -, Andrés
García, az egyik fogoly, magához tért, és
egy paraszt házában keresett mene-
déket. Így azután a bíróság tudomást
szerezhetett e bûncselekmény részle-
teirõl. Egyedül ez a fiatalember maradt

életben a Bayamo környékén foglyul
ejtett felkelõk közül.

A Cauto folyó közelében, egy Barran-
cas nevû helységben, egy kiszáradt kút-
ban fekszik Raul de Aguiar, Armando del
Valle és Andrés Valdés holtteste. Montés
de Oca õrmester, a Miranda-laktanya õr-
parancsnoka, Maceo tizedes és egy had-
nagy (az Alto Cedro-i helyõrség pa-
rancsnoka) lõtték õket agyon éjjel, az Alto
Cedróból Pálma Sorianóba vezetõ úton.

Tisztelt törvényszék!
Hol vannak bajtársaink, akiket július 26-
án, 27-én, 28-án és 29-én ejtettek fog-
lyul, és akiknek száma, mint ismeretes,
csak Santiago de Cubában több volt
hatvannál? Közöttük csak három férfi és
a két lány jelent itt meg, a többi elítéltet
mind késõbb tartóztatták le. Hol vannak
sebesült bajtársaink? Csak öten vannak
itt, a többieket meggyilkolták. A számok
cáfolhatatlanok. Másrészt megjelent itt
20 katona, akik a foglyaink voltak és
akik saját bevallásuk szerint, egy rossz
szót sem kaptak tõlünk. (…)

Védõbeszédem végére értem. De
nem úgy fejezem be, mint a védõ-
ügyvédek általában, amikor védencük
felmentését kérik. Én nem kérhetem
felmentésemet, amikor bajtársaim már
a Pinos-szigeti szégyenteljes fogságban
sínylõdnek. Küldjenek oda engem is,
hogy osztozhassam sorsukban. Ahol a
köztársaság elnöke gonosztevõ és tol-
vaj, ott a becsületes emberek meghal-
nak vagy börtönben szenvednek!

A bíróságra azonban még egy nagy
feladat hárul, a 70 meggyilkolt fogoly
ügye. Az eddigi legkegyetlenebb tömeg-
mészárlás tettesei szabadlábon vannak,
fegyver van a kezükben - állampolgára-
ink életét állandó veszedelem fenyegeti.

Ha a törvény nem sújt le rájuk teljes
szigorával, akár gyávaságból, akár mert
ebben megakadályozták, és a bírói kar
mégsem köszönne le tisztségérõl, akkor
sajnálattal kell adóznom az önök becsü-
letének, és részvéttel kell arra gondol-
nom, mekkora foltot ejtett magán a bírói
hatalom.

Ami engem illet, tudom, hogy a bör-
tön számomra nehezebb megpróbál-
tatás lesz, mint bárki más számára,
telve aljas fenyegetésekkel, kínzásokkal.

De nem félek tõle, mint ahogy nem
félek a nyomorult zsarnok dühétõl sem,
aki 70 testvérem életét oltotta ki. 

Ítéljenek el, ez mit se számít, a
történelem fel fog menteni! n
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AZ ELLENZÉKI MÉDIA CHÁVEZT MEGINT

HITLERHEZ HASONLÍTJA
Ahogy ez elég gyakran megtörténik,
a venezuelai jobboldali média és a
nemzetközi megfelelõik megint el-
kezdtek jajgatni és siránkozni a
média és a kifejezés szabadságát
Venezuelában ért állítólagos fenye-
getések miatt.

Ez volt az oka annak, hogy amikor
elsétáltam az újságárushoz a Parque
Central-nál, Caracasban, fehér címlapú
újságokat láttam, ahogyan ez általános
volt a IV. Köztársaság alatt. Mégis
amivel most találkoztam az nagyon más
volt. A legtöbb újság (El Universal, El
Nacional, El Nuevo País, 2001, El Mundo,
Reporte Diario de la Economía, La Razón
stb.) címlapja rendkívül kritikus volt a
nemzetgyûlés döntésével kapcsolatban,
ami elfogadott egy „Lehetõvé Tevõ
Törvényt”, ami Cháveznek vészhelyzet
esetére ad bizonyos felhatalmazásokat.
Valójában a „kritikus” az túl enyhe szó
arra, hogy érzékeltessük a reakciójukat.

Sokan közülük hisztérikusak voltak,
diktatórikusnak nevezték a lépést.

Ami mégis különösen megragadta a
figyelmemet az a TalCual címlapja volt.
Az ellenzéki napilap, aminek a szerkesz-
tõje az egykori baloldaliból lett habzó
szájú jobboldali, Teodoro Petkoff, cím-
lapja merészen azt hirdeti, hogy „Egy
diktatúra felé haladunk” és Chávez egy
olyan karikatúrán szerepel, amin náci
stílusban szalutál.

Bármelyik demokratikus országban

egy ilyen provokáció
valószínûleg törvényes
fellépést vonna maga
után a szerkesztõ el-
len. Nem így Venezu-
elában. A maga Petkoff
által írt vezércikk a de-
mokratikusan megvá-
lasztott elnököt „sík
hülyének” nevezi és
saját maga által kita-
lált nagyon lekezelõ
beceneveket használ,
amikor róla beszél.

A záró bekezdés
Chávezt Hitlerhez ha-
sonlítja: „Ezt csinálta
Hitler. 1933. március
24-én a Reichstag, a
német parlament kü-
lönleges jogokat adott
neki határozatlan idõre
és hogy dönthessen
bármilyen kérdésben.
A Reichstag soha nem
ült össze többet; in-
nentõl kedve Hitler uralkodott dik-
tatórikus módon. Az alkotmány ily módú
megsértésével…” Az a tény, hogy az el-
nök felhatalmazása az alkotmánnyal
összhangban történik úgy tûnik, hogy
nem lényeges Petkoffnak. És ez még csak
nem is az elsõ eset, amikor azt állítja,
hogy Chávez Hitler reinkarnációja. 
2007. február 1-jén Petkoff lehozott egy
címlapot „Heil Hugo” címmel, és Charlie
Chaplin Hitlernek maszkírozott képével.

Annak ellenére, hogy Petkoff és a
többi, nemzeti és nemzetközi reakciós
médium rendszeresen tiltakozik az úgy-
nevezett diktatórikus Chávez ellen, na-
gyon gyakoriak a választások és népsza-
vazások Venezuelában, és az emberek
idõrõl-idõre támogatásukról biztosítják a
bolivári forradalmat a szavazófülkékben
és az utcákon is, megvédve ezzel a Pet-
koff által képviselt „demokratikus” ellen-

zék puccskísérleteitõl.
Teodoro Petkoff, aki egy-
koron baloldali volt, a ’90-
es években csatlakozott a
Caldera-kormányhoz, a-
melyben felelõs volt a leg-
több állami tulajdonú vállalat

privatizációjáért az IMF elõírásainak
eleget téve. Támogatta a 2002. áprilisi
Chávez elleni puccsot, és leközölt egy
híres vezércikket „Chao Hugo” címmel,
ünnepelve ezzel annak antidemokratikus
eltávolítását. Õ egyike az ellenzék fõ
vezetõinek és az egyik legfõbb tanács-
adója volt Manuel Rosales, ellenzéki
elnökjelöltnek a 2006. decemberi vá-
lasztásokkor. Petkoff ezzel a kijelen-
téssel zárta a vezércikkét: 

„Chávez most már igazán rálépett a
diktatúra ösvényére. Le fogja ezt nyelni
az ország?” Ez úgy hangzik, mint egy
nagyon baljóslatú fenyegetés, különösen
hogy egy olyan ember mondja, aki
támogatta a 2002. áprilisi puccsot és
szerepet játszott a reakciós ellenzék
minden egyes arra irányuló antidemok-
ratikus kísérletében, hogy eltávolítsa
Chávezt és véget vessen a bolivári
forradalomnak. 

A probléma Venezuelában világos,
hogy nem a kifejezés szabadságának hi-
ánya, hanem a hihetetlen és veszélyes
elnézõ attitûd a nép demokratikus aka-
ratának esküdt ellenségeivel.

Jorge Martin
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POSADA CARRILEST, A CIA TERRORISTÁJÁT

FELMENTETTÉK A BEVÁNDORLÁSI ÜGYBEN
Luis Posada Carrilest április köze-
pén minden vádpont alól felmentet-
ték a szövetségi tárgyalás során,
amelyben kisebb bevándorlással
kapcsolatos cselekményekben von-
ták felelõsségre, érintetlenül hagy-
va a 73 emberéletet követelõ me-
rénylet ügyét, amelyet 1976-ban a
kubai légitársaság egyik utasszállító
repülõgépe ellen követett el.

Posada Carrilest, a veterán terroristát,
aki évtizedekig fizetett ügynökként és
megbecsült „eszközként” dolgozott az
Egyesült Államok Központi Hírszerzõ
Ügynökségének, a CIA-nak, csak beván-
dorlási bûncselekményekben fogták per-
be, köszönhetõen bevándorlási ügynö-
köknek mondott hazugságainak. Az
idézett hazugságok között szerepel az is,
hogy Carriles hogyan jutott be illegálisan
az Egyesült Államokba 2005-ben. Õ azt
állította, hogy a mexikói határon szökött
be, miközben a valóság az, hogy egy
magántulajdonban lévõ halászhajón
érkezett Miami kikötõjébe. 

De tagadta azt is, hogy õ szervezte
az 1997-es robbantássorozatot Havan-
nában, ami egy olasz turista életét kö-
vetelte és egy tucatnyi másikát megse-
besített.

A bombatámadások és a gyilkosság
nem voltak az ellene felhozott vád-
pontok között. Egyszerûen nem mondta
el az igazat, amikor az Egyesült Államok
bevándorlási tisztjei ezekrõl a dolgokról
kérdezték a politikai menedékjogi kérel-
mét tárgyaló meghallgatáson. Az ellene

felhozott 11 vádpont csak hamis tanú-
zásra, az igazságszolgáltatás akadályo-
zására és bevándorlási csalásra kor-
látozódott.

Az április 8-án, a texasi El Paso egyik
szövetségi bíróságának esküdtszéke
által meghozott döntését Kuba és Vene-
zuela kormányának azonnali elítélõ nyi-
latkozata követte, amelyekben a tár-
gyalást „bohózatnak” nevezték és
követelték Posada Carriles kiadatását
Venezuelának, ahol szembe kellene
néznie a kubai utasszállító repülõgép
1976-os felrobbantása miatt a 73
rendbeli gyilkosság vádjával. 

Az Egyesült Államok által támogatott
terrorista 1985-ben megszökött egy
venezuelai börtönbõl, ahol éppen a
repülõgép-robbantási ügyének tárgya-
lására várt.

A venezuelai kormány bejelentette,
hogy egy diplomáciai jegyzéket juttatott
el az USA caracasi nagykövetségéhez,
újfent követelve, hogy Washington te-
gyen eleget a nemzetközi szerzõdések-
nek és adja ki Posada Carrilest Ve-
nezuelának, hogy egy venezuelai bíró-
ság elé állhasson. Ez a jegyzék azt a vá-
dat fogalmazta meg, hogy az El Pasó-i
bírósági eljárás alig több, mint annakIgazságot követelünk! Börtönbe a terroristával! 

Posada Carriles és ügyvédei boldogsága



folytatása, ahogyan Washington védel-
mezi a CIA-terroristát, ami, mondta a
venezuelai külügyminisztérium, az
Egyesült Államok által a terrorizmus
elleni harcban alkalmazott kettõs mérce
emblematikus ügyévé vált.

A kubai kormány az ítélet kapcsán a
„felháborító” és a „sértés” szavakat
használta, azt állítva, hogy Washington
folytatja „Latin-Amerika Oszama Bin
Ladenjének” befogadását és védelmét.

Posada Carriles felmentése, a kubai
külügyminisztérium megfogalmazása
szerint „totális ellentmondásban áll az
Egyesült Államok kormányának terro-
rista-ellenes politikájával, amit fennen
hangoztat és aminek jegyében katonai
inváziókat is vezetett más országok
ellen, amely inváziók emberéletek ezreit
követelték.”

Posada áldozatainak hozzátartozói is
felszólaltak az ítélet ellen. „Ez felhá-
borító” mondta Ileana Alfonso, akinek az
apja tagja volt a kubai vívócsapatnak,
amely elpusztult az 1976-os repülõgép-
robbantáskor. 

„Azt mondják, hogy õk az emberi jo-
gok védelmezõi. Éppen ellenkezõleg, õk
az emberiség legnagyobb terroristái, és
be is bizonyítják ezt.”

A bíróság épülete mellett a 83 éves
Posada védelmezte a hosszú és véres
elõéletét. „Az utam még nem ért véget”
mondta. „A harc természete megvál-
tozott, de még mindig ugyanaz.”

Így folytatta: „Remélem, hogy ami

itt történt például szolgál majd az
igazságszolgáltatás számára az orszá-
gomban, Kubában, ami sajnos egy
diktátor kezében van.”

Azt állítani, hogy a tárgyalás El
Pasóban az amerikai „igazságszol-
gáltatás” érvényesítése volt nevet-
séges. Ahogyan ezt minden bevándorló
tudja, a papírok nélkül az országba ér-
kezõ bevándorlók ügye szinte minden
esetben egy rögtönítélõ bíróság elé
kerül, ami felületes tárgyalás után, ahol
a vádlottak tömegesen vannak jelen,
gyorsan ítéletet hoz, és visszaküldik
õket oda, ahonnan jöttek.

Posadának tizenhárom hetes tár-
gyalása volt, amely során a védõ-
ügyvédeknek lehetõségük volt ismé-
telten elhalasztani a tárgyalást a fel-
mentésre vonatkozó nevetséges indítvá-
nyokkal, amelyek egyfajta kormány-
védelmet jelentettek az egyik értékes
csatlósuknak. 

Egy korábbi döntésében a beván-
dorlási bíró elrendelte, hogy Posadát
nem lehet Kubába vagy Venezuelába
szállítani – ez a két ország kérelmezte a
kiadatását, terrorista vádakkal –, azon
az alapont, hogy ott esetleg kínzásnak
vetnék alá.

Nincs több bizonyíték a venezuelai
börtönökben zajló szisztematikus kínzá-
sokra, mint amennyire Egyesült Álla-
mokéiban van. Ami Kubát illeti, a leg-
jobban dokumentált fogolykínzási ügyek
a guantanamói amerikai haditenge-
részeti támaszponton történtek, ahol
olyan embereket tartanak fogva min-
denféle vádemelés nélkül, akiket a világ
különbözõ pontjairól raboltak el a „a
terror elleni globális háború” részeként.

Eme döntés iróniáját még jobban
hangsúlyozza Posada saját története
Venezuelában, ahol, a CIA támogatá-
sával, a gyûlölt titkosrendõrség, a DISIP
fõnöke lett az 1960-as és 1970-es
években, és baloldalisággal gyanúsított
embereket kínzott meg és gyilkolt meg
törvénytelenül.

A Posada ellen felhozott vádakat a 24
kormánytanú által bemutatott bizonyíté-
kok egyértelmûen bizonyították, vagyis
azt, hogy hazudott az Egyesült Államok
bevándorlási hatóságainak.
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A terrorista Posada Carriles és a CIA áldozatai. Kiállítás az elhunytakról

A Venezuelai Legfelsõbb Bíróság elnöke, Luisa Estella Lamuno (balra) és
Ruben Remigio Ferro (jobbra) a kubai Legfelsõbb Népbíróság elnöke közös
sajtótájékoztatójukon, ahol ismertették az álláspontjukat a Posada-ügyrõl
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A tanúk között volt egy férfi, aki ott
volt vele a mexikói Isla Mujeresbõl
Miamiba tartó hajóúton. Ezt fényképek is
megerõsítették, amik Posadát ábrázolták
az Isla Mujeres-en. Kubai rendõrségi és
törvényszéki szakértõk érkeztek Texas-
ba, hogy tanúskodjanak az 1997-es
havannai szállodák és éttermek ellen
elkövetett robbantássorozatról.

Posada egyik társa Guatemalából azt
vallotta, hogy hallotta Posadát a kubai-
amerikai haverjaival beszélni arról, hogy
hogyan lehet robbanószereket vinni
Kubába, és nagy mennyiségû C-4-es
robbanószert talált a közös irodájukban.

Az akarata ellenére, csak az idézésnek
eleget téve tanúskodott egy a New York
Times-nak dolgozó szabadúszó újságíró-
nõ, Ann Louise Bardach, aki tizenhárom
óráig készített interjút Posadával egy
cikkhez, ami 1998-ban jelent meg az
újságban, és amelyben a terrorista azzal
hencegett, hogy õ volt a havannai rob-
bantássorozat értelmi szerzõje, amiben
a mostani, a bevándorlási tiszteknek
adott vallomása szerint, semmi szerepe
nem volt.

Az õ [az újságírónõ] vallomását
magnószalagok támasztják alá. Kétórá-
nyi hangfelvételt játszottak le az es-
küdtszéknek, amelyen Posada hallható,
amint a támadásokkal büszkélkedik, és
azt mondja, hogy ezek Kuba turistaipara
elleni szabotázsakciók voltak, valamint
elismeri, hogy aláírt egy hozzá köthetõ,
a támadások finanszírozásáról szóló
papírt.

Posada védõügyvédje, Arturo Her-
nández, aki nyíltan Posada jobboldali,
Castro-ellenes politikájához tartozónak
vallja magát, azon igyekezett, hogy
visszaverje ezt a bizonyítékot egy sor
keresztkérdéssel, amelyek célja mind-
egyik tanú karaktergyilkossága volt. Azt
sugallta, hogy Posada saját társai kubai
ügynökök voltak, bûnözõk és hazugok,
ezek a kubai rendõrök embereket kínoz-
tak, és a Times riportere Castro-szim-
patizáns volt, akinek elõítéletei voltak a
kubai-amerikaiakkal szemben, és aki
manipulálta a felvételeit.

Rendkívül nagy mozgásteret kapott
Kathleen Cardone bírónõtõl, hogy elõve-
zesse ezeket a támadásokat. Ez a bíró-
nõ, akit egyébként még George W. Bush
nevezett ki, volt az, aki visszadobott egy
korábbi ügyet Posada ellen, azon az
alapon, hogy a bevándorlási tisztek
csõbe húzták, hazugságba kényszerí-
tették, hogy olyan bûnügyet kreáljanak

az ügybõl, amelynek központi tétele
nemzetbiztonsági ügy. Azon a tárgya-
láson hozott ítéletét visszadobta a
fellebbviteli bíróság.

Hogy megtámogassa a vád tanúi
elleni támadást, a védelem Otto Reich-et
szólította az emelvényre, mint Kuba és a
kubai-amerikaiak feltételezett szakértõ-
jét. Reich, aki egy Castro-ellenes emig-
ráns, és aki szoros kapcsolatban volt a
külügyminisztériummal a Reagan-kor-
mányzat alatt, sokkal közelebbi kapcso-
latban volt Posadával, mint ahogyan ez
az esküdtszéknek elõ lett vezetve.

Venezuelai nagykövetként, Reich
biztosította a megrögzött Castro-ellenes
Orlando Bosch szabadon engedését, aki
Posada bûntársa volt a kubai utasszállító
repülõgép felrobbantásában. Az 1980-as
évek alatt, amikor a Reagan-kormányzat
illegális, a CIA által irányított terrorista
háborút folytatott a kontrákon keresztül
Nicaragua ellen, Reich egy bizonyos
Közdiplomáciai Irodát vezetett, ami arra
vonatkozólag fejtett ki propagndát az
amerikai emberek irányába – megsértve
ezzel a Egyesült Államok törvényeit –,
hogy támogassák a kontrákat.    

Ebben az idõben, Posada fegyver- és
pénzszállítmányokat szervezett a kont-
ráknak, az Egyesült Államok által mû-
ködtetett El Salvador-i Ilopongo légibá-
zison keresztül. Egyértelmû bizonyíték
van arra, hogy ugyanazok a repülõ-
gépek, amik fegyvereket vittek oda,

drogokkal jöttek vissza az Egyesült
Államokba, anyagi forrásokkal látva el a
CIA által támogatott terroristákat.

Az ügyészség ezekbõl semmit sem
említett, miközben a védelem olyan
képet festett Posada bûnözõi karrier-
jérõl, mint egy olyan emberérõl, aki
hõsiesen és hazafias módon szolgálta az
Egyesült Államok kormányát, ami most
cinikusan megtagadja õt, mert már nem
használja többé. 

A szövetségi ügyészek alapvetõen
egyetértettek ezzel a képpel, de ragasz-
kodtak ahhoz, nem túl meggyõzõen,
hogy arra nincs bocsánat, ha valaki ha-
zudik a bevándorlási ügynökönek. Nem
volt érdekük feltárni Posada igazi bûneit,
mert azok mindegyike közvetlenül elve-
zet magához az USA kormányához.

A Posada-ügy kezdete óta Washing-
ton fõ célja az volt, hogy megakadá-
lyozza a terrorista Kubában vagy Vene-
zuelában való bíróság elé állítását, mert
attól félt, hogy egy ilyen eljárás feltárná
CIA-terrorizmus hosszú történetét Latin-
Amerika szerte.

Nincs kétség, egy sikeres büntetõel-
járás el tudta volna érni ezt a célt,
jelentéktelen vádakkal börtönbe küldte
volna Posadát az élete hátralevõ részére.
De a végeredmény így is ugyanaz, több,
az Amerikák történetének legszörnyûbb
terrorista bûncselekménye közé tartozó
tett büntetlenül marad.

Bill Van Auken

Posada robbantása egy havannai szállodában
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A NEMNÖVEKEDÉS ELMÉLETE

Kevesebbet dolgozunk, kevesebbet
utazunk, kevesebb tárgyat hasz-
nálunk, de azok hosszabb ideig
mûködnek majd, a ma ismert pénz
pedig eltûnik az életünkbõl - ilyen
lesz a nem túl távoli jövõ, ha
megvalósul Serge Latouche francia
közgazdász növekedés nélküli gaz-
dasága. Latouche azt mondta, fel
kell számolni a kapitalizmust, mert
az jelenlegi formájában nem tart-
ható fent, de ez nem azt jelenti,
hogy visszatérünk a kõkorszakba.

- Növekedés nélküli gazdaság - az ön

által kidolgozott elmélet szerint ez a

jövõ. De hogyan fog kinézni a növe-

kedésmentes társadalom? Kis helyi kö-

zösségekben termelgetjük az élelmi-

szert, ruhát szövünk magunknak, és

soha nem utazunk sehova? Nagyjából

egy ilyen világ képe rajzolódik ki a

könyvébõl.

- Egyelõre még nem tudjuk, milyen is

lesz pontosan a növekedés nélküli tár-

sadalom. Az biztos, hogy a jelenlegi

folyamatos növekedésre alapozott rend-

szerrel szakítani kell, mert ez nem fenn-

tartható. 

Az is biztos, hogy az a társadalom

sokkal lokálisabb lesz, kisebb méretû

vállalatok lesznek, kevesebb hulladékot

fogunk termelni. Kevesebbet is fogunk

utazni, mivel nem lesz elég kõolaj, nem

lesz elég üzemanyag. 

De azért sem fogunk nagy tá-

volságokra utazni, mert a kis helyi

közösségek miatt nem lesz szükségünk

arra, hogy rövid idõn belül sok helyre

eljussunk. A helyi termelés miatt pedig

szállítani is kevesebbet kell majd.

- Akkor ez maga lesz a kõkorszak.

- Nem, ez nem azt jelenti, hogy kõ-

korszaki körülmények között fogunk

élni, az a rendszer is lehet majd nagyon

szofisztikált, de minden kisebb méretû

lesz, és mindenbõl kevesebb lesz. 

Vagyis kevesebb haszontalan, de több

jobb minõségû dolog vesz majd minket

körül.

- Könyvében azt írja, hogy ebben a

növekedés nélküli rendszerben nagyobb

lesz a foglalkoztatottak aránya. Hogyan

valósul meg, hogy egy kevesebbet

termelõ és fogyasztó rendszerben

többen dolgoznak, mint most? Ezek

szerint szinte mindenki dolgozni fog, de

naponta csak néhány órát?

- Kevesebbet fogunk dolgozni, más-

képpen, és megosztjuk a munkát.

Jelenleg mindenki egyre többet dolgozik,

ami jelentõs stresszt okoz, miközben

egyre nagyobb a munkanélküliség. Ezt

meg kell változtatni. A nemnövekedés

koncepciója szerint kevesebbet dol-

gozunk, hogy értékesebb életet él-

hessünk.

- A könyvében az ökoszocializmust

említi, mint a jelenlegi rendszer lehet-

séges alternatíváját. Miért nem elég a

környzettudatos ökokapitalizmus? Szé-

pen, fokozatosan minden vállalat elkez-

dené beépíteni a kiadásaiba a külsõ gaz-

dasági hatások költségeit, a termékeik

egyre drágábbak lennének, mi pedig

kénytelenek lennénk egy kicsit ke-

vesebbet fogyasztani.

- Ne kerülgessük a forró kását! A

kapitalizmussal szakítani kell, mert

egyszerûen, amire épül, a folyamatos

felhalmozás logikája, hosszú távon nem

Serge Latouche, francia közgazdász

Serge Latouche francia professzor emeritus az Université Paris-Sud 11 egyetemen, és a fogyasztói társadalom
kritikusa. A Nemnövekedés (décroissance) paradigmájának megalkotója. A Nemnövekedés paradigmájáról Serge
Latouche Budapesten elõször 2009-ben tartott elõadást, egy a budapesti Francia Intézetben megrendezett
elõadássorozat keretében. Gondolatai tagadhatatlanul érdekesek és megfontolásra méltóak, bár nyilvánvaló, hogy
nem konkrétan marxista gondolkodóról van szó. A vele készült interjú olyan kis nyilvánosságot kapott, hogy
fontosnak tartjuk mi is leközölni, hogy eljusson az érdeklõdõkhöz.
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tartható. Amikor arról beszélek, hogy ki
kell lábalni a kapitalizmusból, akkor nem
arra gondolok, hogy teljesen meg kell
szüntetni a piacokat, a pénzt, vagy
mindent államosítani kell. Amit fel kell
számolni, az a kapitalizmus szelleme. 

Megértem, hogy vannak negatív
jelentései a szocializmusnak Magyar-
országon, ezt el is kerülhetnénk azzal,
hogy ökodemokráciáról beszélünk. 

Olyan azonban, hogy ökokapitaliz-
mus, biztos nincs. Azzal még mindig
megõriznénk azt a logikát, hogy a
természeti erõforrásokat termékekké
alakítjuk, miközben tönkretesszük a
környezetet. Hiába adunk el környezet-
tudatos termékeket, attól még a logika
ugyanaz marad, hogy adjunk el egyre
többet. Hiába adunk el környezetkímélõ
autókat, ha abból is egyre többet adunk
el, az ugyanúgy növelni fogja a rom-
bolást. Amikor azt mondják, hogy
zöldkapitalizmus, akkor éppen át akar-
nak verni. Olyan egyszerûen nem
létezik.

A nemnövekedés társadalma -  a
mennyiség helyett a minõség a
fontos.

- Hogyan mûködne az ön által felvetett

bioregionális pénzrendszer, illetve a

regionális monetáris rendszerek?

- A legjobb és legideálisabb megoldás az
lenne, ha át lehetne alakítani az egész
bankrendszert, és születtek is biztató
kezdeményezések, mint például a
kooperatív bankok Franciaországban, de
a kezdeti biztató mûködés után mindig
visszaalakultak hagyományos mûködésû
bankokká. Jó lenne, ha a klasszikus
bankrendszert át lehetne alakítani regi-
onális, kooperatív bankrendszerré. Na-
gyon szeretem azt a mondást, hogy a
pénz nagyon jó szolga, de nagyon rossz

úr. A pénz közjószág, ezért
nem lenne szabad olyan
felügyelõre bízni, mint a
jelenlegi pénzügyi közve-
títõi rendszer.

- Azt írja a könyvében, hogy

a fogyasztói társadalom

rákfenéje a reklám, a hite-

lezés és a termékek rövid

élettartama. Ez azt jelenti,

hogy a növekedés nélküli

világában az elsõ kettõ nem

létezne, a terméket pedig a

lehetõ leghosszabb élettar-

tammal terveznék?

- A termékek hosszabb
élettartamának megvaló-
sítása valóban az egyik
legfontosabb dolog nem-
csak ökológiai szempont-
ból, hanem az állampol-
gárok iránti tiszteletbõl is.
Semmi értelme annak, hogy
2-3 évente lecseréljük a
használati tárgyainkat.
Technológiailag kivitelez-

hetõ lenne, hogy egy mosógépet egy ge-
neráció használjon végig. A hitelezést
nem lehet egyik pillanatról a másikra
megszüntetni, de mindenképpen vissza
kell szorítani a mértékét. A reklámokban
a hangsúlyt pedig az eladásösztönzés
helyett az információátadásra kell he-
lyezni, és szabályozni kellene, hogy a
cégek, mondjuk, csak az árbevételük
egy százalékát költhetik marketingre.
Teljesen fölösleges globális reklámokra
költeni: minek üdítõt reklámozni egy olyan
embernek, aki finom helyi bort ihat? 

- Ön szerint mikor omlik össze a világ-

gazdaság, ha nem terjed el a növeke-

déstagadó filozófia?

- A rendszer nem egyik pillanatról a
másikra fog összeomlani, ez az össze-
omlás azonban már elkezdõdött. De
nálam felkészültebb szakértõk már sok-
szor megbecsülték ezt az idõpontot. Az
olyan jelentések, mint a Római Klub
harmadik jelentése, a Pentagon jelenté-
sei vagy a Bilderberg-csoport már adott
elõrejelzést a globális problémák kumu-
lálódásának lehetséges idõpontjáról,
amit nagyjából 2030 és 2070 közé tesz-
nek. Én 2050-et mondanék. A biológiai
sokszínûség csökkenése, a klímaválto-
zás és ennek következményei, mint pél-
dául az éhezés, vagy a környezeti ka-
tasztrófák fokozatosan rágják szét a
rendszert. Tehát mindenképpen eljutunk
valamiféle nemnövekedéshez, a kérdés
az, hogy tudatosan és békés úton fel-
készülünk-e erre, vagy kaotikusan,
beláthatatlan következményekkel érünk
el odáig. nA könyv magyar kiadásának borítója

Elõadás a Gödör Klubban. A résztvevõk (balról jobbra): Szabó Rebeka
moderátor, Pogátsa Zoltán és Boda Zsolt közgazdászok, Serge Latouche
professzor és Balogh-Sárközy Zsuzsanna tolmács
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Nevét az 1970-es években fellen-
dülõ salvadori gerillamozgalom kap-
csán ismerhette meg a világ. A sal-
vadori gerillák ugyanis az õ nevét
vették fel, s nevezik magukat Fara-
bundo Martí Felszabadítási Front-
nak. Ki is volt ez, a számunkra még
ismeretlen forradalmár? Neve és
tevékenysége elválaszthatatlan az
1920-as évek salvadori forradalmi
mozgalmaitól.

A világpiac „varázspálcája" Salvadort is

felébresztette, bár kicsit késõbb, mint a

többi országot. Mindenesetre az 1920-as

évek egy hosszú, több évszázados

középkori álom és nyugalom végét je-

lentették. A kávét kell keresnünk e

változás mögött, hatására ugyanis va-

sutak, utak, távíró- és telefonvonalak

épültek, a városok gyarapodtak, új,

modern eszmék hatoltak be az országba.

Az országot egyre nehezebben le-

hetett családi vállalkozásként, ósdi

módszerekkel kormányozni, ahogy ezt a

Meléndez „dinasztia" egymást váltó köz-

társasági elnökei képzelték. 

Munkásszervezetek jelezték ezt az új

korszakot, s jellegzetességük az volt,

hogy mind a szakszervezetek, mind az

1925-ben megszületõ kommunista szer-

vezet közép-amerikai jelleggel szerve-

zõdött. A születõ munkásmozgalom

tehát a régi közép-amerikai egység-

gondolat reneszánszát is magával hozta,

szocialista internacionalizmusát így

alkalmazta saját földjén. A Kommunista

Internacionáléhoz kapcsolódó Közép-

Amerikai Szocialista Párt alapítói között

ott találjuk Agusto Farabundo Martít is. 

Társai az El Negro, a néger bece-

névvel illettek erõsen sötét bõre miatt a

földbirtokos családból származó, rend-

kívül érzékeny fiút, aki már gyermek-

korában is azzal hökkentette meg

szüleit, hogy rongyokban járó szegény

társainak rendszeresen odaajándékozta

mindenét. Farabundo Martí a szalézi

szerzetesek gimnáziumában a filozófiai

kérdések iránti érdeklõdésével tûnt ki. A

gimnáziumban jó sportolóként is is-

merték. Egyetemi élete is zökkenõ-

mentesen indult. Jogásznak készült, ám

rendszeresen összeütközött filozófia-

professzorával, akit szemlátomást

dühített, hogy tanítványa a filozófia

kérdéseiben mintha jártasabb lenne

nála. A professzor - Salvador Horger

Antalja - a „tudományos vita" leg-

egyszerûbb útját választotta: meg-

buktatta tanítványát. Martí számára

reménytelennek látszott a tanárral való

viaskodás. Bár tovább hallgatta az

egyetemen az órákat, és továbbra is

kötõdött hallgatótársaihoz, nem tette le

a vizsgáit. Ehelyett forradalmi olvas-

mányokat keresett. Ehhez ekkor vi-

szonylag könnyen hozzá lehetett jutni,

mert a salvadori rendõrség és a

konzervatív egyetemi vezetés még nem

ismerte fel e lázító irodalom „veszélyeit".

1920-ban vált politikailag idegesítõ

figurává a fiatal diák. Egy diáktüntetés

után, amikor a rendõrség letartóztatta a

szervezõket, kiderült, hogy ezek

mindegyike - egy fiút leszámítva -

jómódú családok sarja. A köztársasági

elnök közbenjárására a fiúkat, így

Farabundo Martít is kiengedték, csak ezt

az egy hallgatót - José Luis Barrientost -

börtönözték be. Egyetlen társa til-

takozott ez ellen - Farabundo Martí -, aki

egyenlõ elbánást követelt. Meg is kapta:

Barrientosszal együtt öt évre számûzték

az országból az egyenlõséget és igaz-

ságot követelõ diákot. A forradal-

márpálya ekkor kezdõdött számára,

méghozzá Guatemalában, ahol kõmû-

vesek mellett segédmunkás, házitanító

vagy ültetvényeken napszámos volt,

közben pedig az indiánok nyelvét ta-

nulta. Kommunista csoportokkal került

kapcsolatba, s így vált 1925-ben maga is

a kommunista mozgalom tagjává. 

FARABUNDO MARTÍ

A SALVADORI KOMMUNISTA
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Guatemalában lett a közép-amerikai
egység hívévé is. Itt ugyanis 1921-tõl,
Közép-Amerika függetlenné válásának
százéves évfordulójától kezdve ismét
rendkívül erõssé vált ez a gondolatkör, s
összefonódott a guatemalai diktatúra
elleni harccal. Farabundo Martí a szer-
vezett munkásság küzdelmeinek tapasz-
talatait is innen hozta magával Salva-
dorba, ahol a fiatal haladó értelmiségiek
köréhez csatlakozott.

A kommunista eszméket terjesz-
tették lapjaikon keresztül e fiatalok, a
mexikói forradalom eszméivel szim-
patizáltak, miközben, elsõsorban Fara-
bundo Martí hatására, az Antiimpe-
rialista Liga és a Nemzetközi Vörös
Segély szervezeteit is létrehozták.
Ezekre nagy szükség volt, hiszen a 20-as
évek munkásmegmozdulásai után a
börtönök foglyai, illetve családjaik
valóban segítségre szorultak.

1927-ben fontos eredmény jelezte
Farabundo Martí szervezõ munkáját:
létrejött az országos diákszövetség,
amely a népi egyetemek szervezéséhez
látott. Ezek esti iskolák voltak, ame-
lyeket a városi, falusi dolgozók számára
szerveztek: az írásolvasás mellett a
forradalmi eszmékkel is meg lehetett itt
ismerkedni. A népi egyetemeken talál-
koztak össze a forradalmi diákok a
nagyvárosok munkásaival és az ültet-
vények peonjai-val. Ez már veszélyt je-
lentett a kormányzat számára: Farabun-
do Martít bebörtönözték. Híre ekkor vált
legendássá, mert éhségsztrájkba kez-
dett, amely 21 napig tartott. A diák-

szervezetek ekkor mozgalmat indítottak
érte, s híre, neve egyre terjedt. Ki kellett
engedni a börtönbõl! Az ezutáni tevé-
kenységére jellemzõ az a vélemény,
amelyet egyik elvtársa fogalmazott meg:

„Martí olyan volt, mint egy kiáradó
folyam, amely a leghevesebb viharként
zúdult nemes földünkre, olyan volt, mint
egy szilaj vulkán, amely hõsi felhá-
borodásának égetõ láváját zúdította az
oligarchiára ...”

E költõi képek lényege: Farabundo
Martí politikai vezérré vált Salvadorban.
Ám 1928-ban úgy látta, hogy az észak-
amerikaiak elleni harc fõ frontja Nica-
raguában van, ezért Sandino seregéhez

csatlakozott. Bátran harcolt, ezt jelzi,
hogy Sandino ezredessé nevezte ki,
majd titkárává tette a jól képzett
forradalmárt. Farabundo Martí azonban
1929 októberében mégis elhagyta San-
dinót, sõt egy levelében árulónak nevez-
te a nagy nicaraguait: „Sandino elárulta
az imperialistaellenes világmozgalmat,
liberális kispolgári vezérré vált” - hang-
zott Farabundo Martí ítélete.

Sandino sokkal diszkrétebben nyi-
latkozott Farabundo Martíról egy spanyol
újságírónak:

„Martí, a kommunizmus propagátora,
látván, hogy nem tud meggyõzni prog-
ramja számára, visszavonult a harctól”.

Ez a megjegyzés már közelebb visz
bennünket az elválás megértéséhez.

Sandino és Farabundo Martí viszo-
nyában általános latin-amerikai jelenség
tükrözõdött. A fiatal kommunista moz-
galom gyermekbetegségeinek egyike
volt az, hogy nem értette meg 1929-33
körül: Latin-Amerikában a forradalmi
mozgalomnak van nem kommunista
vonulata is. Ezek szintén õszintén
forradalmárok, bárha a nemzeti és USA-
ellenes célokat hangsúlyozzák, s nem
azonosulnak a távlati kommunista cé-
lokkal. A kommunisták ekkor még le-
becsülték a nemzeti célokat. Ez nagy
hiba volt, ami gyengítette az egész latin-
amerikai forradalmi mozgalmat, meg-
akadályozta egységes harcukat, s végsõ
soron az uralkodó osztályok helyzetét
könnyítette meg. A kommunisták sok
kudarc és tragédia árán jutottak el
ahhoz a felismeréshez: tévedtek.A Farabundo Martí Felszabadítási Front nyakkendõje

Farabundo Martí egy salvadori házfalon



A szociális forradalom céljaihoz csak
a nemzeti célok teljesítésén keresztül
lehet eljutni.

A történelmi igazsághoz tartozik az
is, hogy ehhez a felismeréshez eljutott
maga Farabundo Martí is. Egy 1931-ben
írott levélben olvashatjuk:

„Szakításom Sandinóval nem abból
fakadt - mint egyesek vélik -, hogy
eltérõ erkölcsi felfogásunk volt, vagy
hogy vezetési módszereit bíráltam. . . 

Nem tudott azonosulni kommunista
programommal. Õ csupán a nemzeti
függetlenséget tûzte zászlajára.. . nem
a társadalmi forradalmat. . . 

Ünnepélyesen kijelentem, hogy
Sandino tábornok a világ legnagyobb
hazafija."

Farabundo Martí elhagyta Nicara-
guát, ahol a harcban szünet állt be -
Sandino ekkor ment Mexikóba -, Sal-
vadorban viszont a tömegmozgalmak
hullámverése felerõsödött. A forradal-
márra otthon volt szükség.

Felkelés Salvadorban
Salvador politikai mozgalmait három
meghatározó erõ jellemezte 1930-ban. 
A városokban a munkások és al-
kalmazottak, vidéken a munka nélkül
maradt agrárproletárok - a kávé lesze-
detlenül rothadt a lankás hegyoldalakon
- tüntetései, sztrájkmozgalmai az
elégedetlenség növekvõ hullámaiként
csapkodlak az államhatalom bástyáit.

Ehhez kapcsolódott az is, hogy 1930
márciusában megalakult Salvador Kom-
munista Pártja, mely egyre jelentõ-
sebben befolyásolta az események
alakulását. Erre egyre durvább vissza-
vágás volt a válasz. Több helyütt véres
leszámolássá vált a rendõrség és a
hadsereg akciója. Ezrek kerültek bör-
tönbe. Ez azonban csak fokozta e
mozgalmak erejét, sodrását. 1930.
május elsején például 80.000 fõs
tüntetés vitte rettegésbe a 90.000
lakosú San Salvador úri negyedeinek
lakóit. 

Az elégedetlenség elérte az állam-
apparátust és magát a hadsereget is, s
ezzel a középrétegek politikai mozgása
is fokozódott. Õk azonban jórészt al-
kotmányos eszközökkel igyekeztek hely-
zetükön javítani. Erre jó lehetõséget az
1931-es választások hoztak.

Meglepõ módon úgy tûnt, hogy akadt
olyan jelölt, akinek jelölését az Egyesült
Államok is megnyugtatónak tartotta, s
akit a népi tömegek, valamint a városi

középrétegek is elfogadtak. Mintha az
összes elégedetlenkedõ osztály és cso-
port közös nevezõjeként született volna
meg Arturo Araujo elnöki posztra való
jelölése. A heves harcokkal teli hónapok
után nyugalomra vágyott Salvador? 

Vagy tényleg lehetett olyan prog-
ramot alkotni, amelyet mindenki elfo-
gadott? Ez utóbbi magyarázat látszott
kézenfekvõnek. Vagy mégsem?

Don Arturo, ahogy nagy tisztelettel
nevezték Araujót, Salvador leggaz-
dagabb családjainak egyikébõl jött. A
karcsú, magas homlokú, mélyen ülõ
szemû, sasorrú férfi szívélyes, jószívû úr
hírében állt, akinek mindig, mindenki
elõtt nyitva állt ajtaja. Mintha egy másik
világból csöppent volna Salvadorba. S
egy kicsit így is volt. Londonban járt
egyetemre, majd a svájci Zürichben
tanult franciául, olaszul és németül.
Angliában ismerkedett meg a brit
Munkáspárt eszméivel és a gyáriparral
is. Visszatérve az országba „jó
földbirtokos" híre kerekedett, hiszen
birtokain kétszer nagyobb fizetést
kaptak az alkalmazottak, iskolákat
építtetett, kórházat szervezett, és
falvaiban templomokat létesített
munkásai hite szerint. Kétségkívül nagy
tisztelet övezte a Melendez família
elnökeivel való szembenállása miatt is.

Araujo „munkáspártot" hozott létre,
amely az angol mintát igyekezett
követni. Programja mértéktartóan szolid
volt, de az európai szociális vívmányokat

még nem élvezõ - sõt nem is ismerõ -
Salvadorban roppantul vonzóan és
forradalmian hatott:
- javítani kell az oktatás feltételeit, 
- jó vizet kell adni minden helységnek,
- az alkoholt naponta csak hat órán ke-
resztül szabad árusítani, ezzel is har-
colva az alkoholizmus szomorú ténye
ellen,
- adjanak a községtanácsoknak autonó-
miát,
- több munkaalkalmat kell teremteni,
különösen a nõk számára,
- az egyetem váljék az ország leendõ
vezetõ osztályának kohójává,
- legyen ingyenes az orvosi ellátás.

Araujo elnökjelölt megnyerte a leg-
ismertebb salvadori filozófus-író, Alberto
Masferrer támogatását is. Sõt maga a
választási program Masferrer  „élet-mi-
nimum"-filozófiáját igyekezett megva-
lósítani. Ennek a lényege az volt: min-
den embernek joga van a létmini-
mumhoz.

Ám hogy ez a jámbor gondolat is
mennyire idegesítõ és forradalmi volt
egyesek számára, jól mutatja az USA
katonai attaséjának hazaküldött távira-
ta: „Masferrer nyíltan kommunistává
vált, legalábbis írásaiból ez követ-
keztethetõ!" - vélekedett az ideges
õrnagy.

Miközben Masferrer Tolsztojra hivat-
kozva az erõszakról való lemondást hir-
dette, s a lehetõ legtávolabb volt attól,
hogy közösséget vállaljon a forradalmi
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Kép 1929-bõl. Sandino (középen) mellette munkatársai: Sócrates Sandino, a
salvadori Agustín Farabundo Martí, a dominikai Urbano Gilbert, és a mexikói
José Paredes
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harcot hirdetõ kommunistákkal. De hát
aki változást követelt, már kommu-
nistának számított.

A „veszély" csökkentésére a hazai
oligarchia Araujo mellé megfelelõ ellen-
súlyt keresett. Erre viszont az alelnöki
poszt látszott legalkalmasabbnak. Ezzel
függött össze az a manõver, hogy vá-
ratlanul lemondva saját elnökjelöltsé-
gérõl, Maximiliano Hernández Martínez
tábornok vállalta Araujo helyettesének
leendõ szerepét.

A két férfi a lehetõ legnagyobb
mértékben különbözött egymástól. Az
európai mûveltségû, négy világnyelvet
beszélõ, szelíd reformer Araujo mellett
gorillaként jelent meg Hernández
Martínez tábornok, aki tiszttársaitól az El
Brujo - a vajákos - nevet kapta.
Mûveletlen figura volt, akit vonzottak a
sötét, misztikus ceremóniák, s aki
komolyan hitt a lélekvándorlásban. Ám
egy szabadkõmûves páholyban volt
Araujóval, s ez „megnyugtatónak" tûnt
Araujo számára Martínez tábornok
megbízhatóságát illetõen.

Az új elnök komolyan gondolt prog-
ramjának végrehajtására, sõt az 1931
március-májusi paraszttüntetések le-
csendesítésére a földosztás gondolatát is
felvetette.

Ebben persze nem volt egyetértés-
ben tábornok-alelnökével, aki egyben
hadügyminisztere is volt. Õ lövetett a
parasztokra, és vele értett egyet a hazai
oligarchia is. Hogy mennyire, azt
mutatja egy tulajdonképpen piciny, de
jellemzõ eset. Egy gazdag földbirtokos-

asszony a köztársasági elnöknek igen
eredeti módon kedveskedett: 300 nehéz
acélbilincset ajándékozott Araujónak,
jelezve, hogyan is képzeli el a helyes
kormánypolitikát. Persze hamar nyilván-
valóvá vált, hogy a két eltérõ módszer
nem tud együtt létezni ugyanabban a
kormányban. Salvador urai nem refor-
mokat akartak, hanem erõs kormány
után áhítoztak. A döntést a hadsereg
hozta meg 1931. december 2-án: fiatal
tisztek és altisztek megdöntötték Araujo
kormányát, és valószínûleg az USA
nyomására, Hernandez Martínez tábor-
nokot nevezték ki elnöknek. A heves
összeütközés a tömegekkel persze
elkerülhetetlenné vált.

Történészek feltételezik, hogy a
forradalmárok 1931. december 2. után
döntöttek arról: fegyveres felkelést kell
kirobbantani Martínez ellen.

Farabundo Martít 1930 õszén több
ízben is letartóztatták sztrájkok, tünte-
tések, izgatás vádjával. Decemberben
aztán a rendõrség rá akarta bírni a
veszélyes férfit, inkább vonuljon önként
számûzetésbe. Miután azonban Farabun-
do Martí erre nem volt hajlandó, egy
kikötõbe toloncolták, és felvezették a La
Libertad - Szabadság - nevû hajóra
azzal, hogy a kapitány rakja ki Panama-
városban. Különös utazás kezdõdött,
mert sem Panama,
sem Guatemala,
sem Mexikó nem
fogadta be Martít,
így a kényszeruta-
zás folytatódott az
Egyesült Államok-
ban és Costa Ricá-
ban. Itt egy salva-
dori ügynök 28 dol-
lárt adott át azzal,
hogy Martít utaz-
tassák a hajóval
máshova. Martí a-
zonban az immár
Peruba tartó hajóról
eltûnt, s 1932 feb-
ruárjában Nicara-
gua, Honduras érin-
tésével visszatért
az országba.

Martí szervezi a
tömegeket
És valóban, ez a
legjellemzõbb tör-
ténése a következõ
évnek. Méghozzá

egy fontos mozzanattal: Farabundo
Marti és társai a forradalmi propaganda
fõ súlypontját a nyugati indián
körzetekbe, a kávézónába helyezték át.

Népi egyetemeket szerveztek, tanítói
állásokat vállaltak falvakban. Farabundo
Martí más elvtársai pedig házalóként,
vándorló kereskedõként járták a
vidéket. Tanításaik igen világosak és
egyszerûek voltak. Jól érthetõek, ahogy
karikatúráik és rajzaik is, amivel
szavaikat illusztrálták.

A kávé alacsony áráért, a mun-
kanélküliségért és a nyomorért a United
Fruitot és Uncle Samet, azaz az USA
imperializmusát tették felelõssé.

Martí és társai különösen Sonsonate
indiánjaival kerültek jó kapcsolatba.
Izalco caciquéje, Jósé Feliciano Ama
különösen lelkes terjesztõje lett a hallott
új, vonzó eszméknek, s Asunción város
indián negyedének cofradiájái Martíék
mellé állítva, az indiánok ügyét a
forradalmárok ügyével kapcsolta ösz-
sze. Nyugat-Salvador indiánjai elõször
tapasztalhatták, hogy a ladinók (a nem
indián salvadoriak) mellettük állnak.

Nemcsak kommunisták voltak a
szervezõk között! Hazafias vagy vallási
megfontolásból is sokan tartottak Martí-
akkal, különösen a diákok, akik vaká-
ciójukat használták fel e forradalmi

Araujo elnök

Farabundo Martí szobra Salvadorban



célra, és akiket tanulmányaik, a vidéken
tett látogatásaik döbbentettek rá a
salvadori vidék eddig nem ismert
nyomorára, kínjaira. 

A csendõrség Sonsonate tartomány-
ban 1931 májusában és szeptembe-
rében nagy vérfürdõt rendezett, így
torolva meg az indiánok békés tünte-
téseit. Ez azonban a térség indiánjait és
ezek vezetõit véglegesen Martíék mellé
állította.

Martí és egyik elvtársa magát az új
elnököt, Araujót kereste fel, hogy
tiltakozzék a csendõrség és a hadsereg
brutalitása miatt. És a tárgyalás nem
volt kellemetlen: a köztársaság jóin-
dulatú, szelíd elnöke hosszasan elbe-
szélgetett Martíval, aztán kérte, hogy
csatlakozzék munkáspártjához, s fontos
állami tisztséget ajánlott fel a híres
agitátornak. Az elnök lényegében Salva-
dor szokásos játékszabályait alkalmazta
az ellenzéki vezetõvel szemben. Csak az
nem volt szokásos, hogy Martí vissza-
utasította a csábító ajánlatot.

Araujo kétségtelen nagyrabecsülését
is jelentette persze e - talán naiv -
ajánlat. Ezzel a jóindulattal azonban
Farabundo Martí a katonai államcsíny
után már nem számolhatott. A csend-
õrség és hadsereg lépett fel mindenütt,
ahol a parasztok vagy munkások
közösen tüntettek vagy kértek valamit. 

Az erõszak következtében és ellene
1931 végén a paraszti (indián) zavar-
gások állandósultak.

Talán a Tacuba városában történt
elsõ lépések utaltak arra. mi is lett volna
siker esetén a felkelés fõ célja. Itt
ugyanis elkezdõdött a földosztás. A pa-

rasztság célja az volt, hogy sikerre
vigyen egy radikális agrárforradalmat.

Ám ez a cél nem sikerült. A szerve-
zetlen felkelésre jól szervezett, iszo-
nyatos ellentámadás volt a válasz.

A hadsereg jól felszerelt 3000
katonáját légierõ támogatta. A felkelõk
által meghódított városokat bombatá-
madásokkal tették rommá. A „polgári
gárdák" ficsúrjai mellett a kikötõben az
USA és Kanada támogató hadihajói
jelentek meg a „kommunista fenyege-
tésre". Tengerészgyalogosokat hoztak.

Iszonyú leszámolás kezdõdött -
válaszul és fellélegzésül a nagy
történelmi ijedtségre. S különben is -
„csak" indiánokról volt szó.

A kormánycsapatok és a „polgári
gárda" akciói viszont
ezt a számot messze
túllépték. Anderson
idézi az Ahuachapán
tartományban tevé-
kenykedõ tábornok
táviratát, aki már feb-
ruár 3-án jelentette:
„négyezer-nyolcszáz
kommunistát öltünk
meg". Aki indián volt -
az kommunistának
számított.

A „polgári gárdák"
az indián falvakban a
gyerekeket, asszonyo-
kat is megölték - sõt
jelentések számoltak
be arról is, hogy még
az indiánok kutyáit is

ellenségként kezelték és brutálisan
irtották.

Eszeveszett gyilkolás folyt heteken
át, amelyeknek néhol rögtönítélõ bí-
róságokkal igyekeztek törvényes mázt
kölcsönözni. Egy ezredes például be-
számolt arról, hogy egy nap alatt 250
„kommunistát" ítélt halálra. Meg kellett
halniuk azoknak is, akik az elõzõ
községtanácsi választásokon a kommu-
nistákra szavaztak. És meghaltak azok
is, akiket hotelekben, pályaudvarokon
„orosznak" néztek. Így halt meg több
szõke hajú észak-amerikai is.

Többféle becslést ismerünk e rette-
netes napok áldozatairól: 16-40.000
közti adatokról szólnak a történelem-
könyvek, s még a „megbízhatóan" anti-
kommunista Rollie Poppino is 25.000-re
becsüli az áldozatok számát.

És az is tény, hogy a meggyilkoltak
90 százalékát a felkelés után ölték meg.

A fehérterror dühöngött 1932 feb-
ruárjában Salvadorban, melynek záró-
akkordját a három elfogott forradalmár,
Farabundo Martí, Alfonso Luna és Mario
Zapata hadbírósági tárgyalása és meg-
ölése jelentette.

A hõsies és drámai felkelés iránti
tisztelettel együtt azonban az Egyesült
Államok kommunistáinak lapja, a Com-
munist joggal írta le már 1932 már-
ciusában: „A salvadori felkelés egyik fõ
tanulsága a puccsista veszély . .. amiért
a vezetõk a felelõsek, akik nem készí-
tették fel a tömegeket a harcra. Ez az
érem másik oldala."

Forrás: Anderle Ádám
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Megemlékezés Farabundo Martí halálának évfordulóján

Az FMLN hívei
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PEKING: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK

ERÕSZAKOS ÉS KÉPMUTATÓ
Az Egyesült Államok, mint minden
évben, most is kiadta éves jelen-
tését az emberi jogok helyzetérõl a
világban. A jelentés telis-tele van
hamis állításokkal, rágalmakkal.
Kína válaszul az õt ért bírálatokra,
rá pár napra kiadta az Egyesült Ál-
lamok emberjogi helyzetérõl szóló
legfrissebb éves jelentését, amely-
ben képmutatással, a kettõs mérce
alkalmazásával, gonosz - hegemó-
niára törekvõ - mesterkedéssel vá-
dolja Washingtont. Érdemes megis-
merni a kínai választ.

Kína azzal vágott vissza az emberi jogok
globális helyzetét értékelõ amerikai
jelentésben vele szemben megfogal-
mazott bírálatokra, hogy közzétette
saját dokumentumát az emberi jogok
amerikai helyzetérõl. „Ahogyan a ko-
rábbi években is mindig, az amerikai
jelentés tele van vádakkal az emberi
jogok több mint 190 országban, köztük
Kínában tapasztalható helyzetével kap-
csolatban, de szemet huny az emberi jo-
gok saját területén történõ tömeges
megsértése fölött, sõt eltitkolja azokat”,
olvasható az Államügyek Tanácsának (a
kínai kormány) Tájékoztatási Hivatala
által publikált jelentésben.

A jelentés, amelyet azért készítettek,
hogy „segítsenek az embereknek világ-
szerte megérteni az emberi jogok való-
ságos helyzetét az Egyesült Államok-
ban”, hat témában veszi górcsõ alá az
emberi jogok tavalyi alakulását az USA-
ban. Úgymint élet-, vagyon- és személyi
biztonság, polgári és politikai jogok,
kulturális, társadalmi és gazdasági
jogok, faji megkülönböztetés, a nõk és a
gyermekek jogai, illetve az Egyesült
Államok által más országok ellen meg-
valósított emberi jogsértések. A jelentés
bírálja az USA-t, mert az emberi jogokat
„politikai eszközként használta arra,
hogy beavatkozzon más országok bel-
ügyeibe, és hogy más országokat rossz
hírbe keverjen saját stratégiai érde-
keibõl”. Kína azt tanácsolja az amerikai
kormánynak, hogy tanuljon a történe-
lembõl, viselkedjen korrekt módon, azon
ügyködjön, hogy megjavítsa az emberi
jogok helyzetét a saját országában és

helyesbítse tetteit az emberi jogok
területén. A kínai kormány immáron 11.
alkalommal nyilvánít véleményt az
emberi jogok amerikai érvényesülésérõl,
válaszul az amerikai külügyminisztérium
éves jelentésére. 

„Egy olyan pillanatban, amikor az
egész világ megszenvedi azt a súlyos
katasztrófát, amelyet az emberi jogok
terén az amerikai másodlagos hitel-
válság által kiváltott pénzügyi világvál-
ság okozott, az amerikai kormány még
mindig nem akarja tudomásul venni
saját súlyos problémáit az emberi jogok
terén, és azzal szórakozik, hogy más or-
szágokat vádol, ami igazán sajnálatos”,
olvasható a jelentésben.

Állampolgárok utáni kémkedés
Noha a „szólásszabadságot”, a „sajtó-
szabadságot” és az „Internet szabad-
ságát” prédikálja, az amerikai kormány
bármiféle skrupulus nélkül felügyeli és
korlátozza állampolgárainak szabadsá-
gát, amint a saját érdekeirõl és szük-
ségleteirõl van szó, mondja a jelentés. 

Az állampolgárok információhoz való
hozzájutását szigorúan ellenõrzik. A
médiumok szerint az Egyesült Államok
Nemzetbiztonsági Ügynöksége 2001 óta
lehallgató berendezéseket telepített az
egész országban a telefonhívások, vala-

mint a fax- és e-mail-forgalom ellenõr-
zése végett. Kezdetben a lehallgató-
programok az arab származású ameri-
kaiakat célozták, késõbb azonban kiter-
jesztették õket valamennyi amerikaira. A
szeptember 11-i támadások után az
amerikai kormány „antiterrorizmus” ürü-
gyén engedélyezte felderítõ szolgá-
latainak, hogy kikémleljék az állampol-
gárok e-mail útján történõ kommuniká-
cióját, és technikai eszközökkel ellen-
õrizzenek és megsemmisítsenek minden
olyan internetes információt, amely
fenyegetné az Egyesült Államok nemzeti
érdekeit.

A statisztikák kimutatják, hogy 2002
és 2006 között az FBI lehallgatta az
amerikai állampolgárok ezreinek telefon-
beszélgetéseit. 2009 szeptemberében az
USA létrehozta az Internet fölötti biz-
tonsági felügyelet szervét, tovább
növelve az amerikai állampolgárok
nyugtalanságát azzal kapcsolatban,
hogy kormányuk az Internet biztonságát
adott esetben ürügyként fogja használni
a személyes rendszerek megfigyelésére,
és az azokba való beavatkozásra. Az
USA-ban gyakorlatilag teljesen a nem-
zeti érdekek alá rendelték az állítólagos
„sajtószabadságot”, amelyet az amerikai
kormány manipulál, hangsúlyozza a je-
lentés. 

Az Amnesty International jelentése az USA illegális, titkos börtöneirõl



2009 végén az amerikai kongresszus
törvényt fogadott el abból a célból, hogy
szankciókkal sújthassanak több arab
mûholdas tévéadót az Egyesült Álla-
mokkal szemben ellenséges és erõ-
szakra uszító mûsorok sugárzása miatt.

Hegemónia az „Internet szabad-
ságának” ürügyén
Az Egyesült Államok az „Internet
szabadságának” ürügyén uralkodó sze-
repre tör, hangsúlyozza a jelentés. 

Jelenleg 13 gyökérszerver van az
internet világában, és az USA-ban
található az egyedüli fõ gyökérszerver,
és a 12 másik gyökérszerver közül
kilenc. Az Egyesült Államok arra
használja az Internet-források fölött
gyakorolt ellenõrzését, hogy különbözõ
módokon beavatkozzon más országok
belügyeibe. Különleges egységet hozott
létre az egész világon verbuvált számí-
tógépes kalózokból. Az iráni elnök-
választást követõ zavargások során a
választáson vereséget szenvedett refor-
mista jelöltek és híveik az Interneten
(különösen a Twitteren) terjesztették
üzeneteiket. Az amerikai külügyminisz-
térium arra kérte a Twitter operátorait,
hogy halasszák el az esedékes kar-
bantartást, így segítve az iráni ellen-
zéket országuk közvéleményének „meg-
dolgozása” érdekében, emlékeztet a

jelentés. 2009 májusában az amerikai
kormány által bátorított egyik internetes
cég felfüggesztette üzenetküldõ szol-
gáltatását öt országban, köztük Ku-
bában.

A faji megkülönböztetés krónikus
problémája
A jelentés szerint a faji megkülön-
böztetés idült probléma az Egyesült
Államokban, ahol a fekete lakosság és
más kisebbségek számítanak a legsze-
gényebbeknek. Az amerikai népesség-
nyilvántartó hivatal
felmérésébõl ki-
tûnik, hogy az ame-
rikai háztartások
átlagos jövedelme
2008-ban 50303
dollár volt, a his-
panó és afroame-
rikai háztartásoké
azonban csupán a
fehér átlag 68 és
61,9 százalékát érte
el. Ugyanazon isko-
lázottsági és szak-
képzettségi felté-
telek teljesítése e-
setén is a kisebb-
ségi csoportokhoz
tartozók átlagjöve-
delme a fehérek

átlagjövedelmének 60-80 százalékát
tette ki. Súlyos megkülönböztetés éri az
etnikai kisebbségek tagjait a foglal-
koztatás területén éppúgy, mint a
munkahelyeken. Leginkább a kisebbségi
csoportokat sújtja a munkanélküliség. A
USA Today napilap szerint 2009
októberében a munkanélküliségi ráta
10,2 százalékos volt az USA-ban, ezen
belül 15,7 százalékos a feketék, 13,1
százalékos a spanyol ajkúak és 9,5 szá-
zalékos a fehérek körében. A kisebbségi
csoportokat hátrányos megkülönböz-
tetés éri az oktatásban is. 

Az amerikai népességnyilvántartó
hivatal által közzétett egyik jelentés
szerint a fehérek 33 százaléka ren-
delkezik egyetemi diplomával, mi-
közben a feketék és a hispanók között
ugyanez az arány csak 20, illetve 13
százalékos. Különösen markáns a faji
megkülönböztetés a törvényalkalmazás
és jogszolgáltatás területén. Az amerikai
igazságügyi minisztérium szerint 2008
végén a fekete lakosság körében száz-
ezer lakosra 3161 férfi és 149 nõi bör -
tönlakó jutott. A New York-i rendõrség
egyik jelentésébõl kiderül, hogy a
rendõrökkel tûzharcba keveredettek 75
százaléka fekete, 22 százaléka spanyol
ajkú, 3 százaléka fehér volt. Gyakoriak a
fajgyûlöletbõl elkövetett bûncselek-
mények. Az FBI által közzétett sta-
tisztikák szerint az USA-ban 2008-ban
7783 bûncselekményt motivált fajgyû-
lölet, ezek 51,3 százalékát faji megkü-
lönböztetésbõl, 19,5 százalékát vallási
okokból követték el, 11,5 százalékuk pe-
dig különbözõ nemzetiségûek közötti
összecsapások eredménye.
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A hírhedt Abu Ghraib-i kínzás

A guantanamói koncentrációs tábor, ahol foglyoknak semmilyen joguk sincs
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Az USA-ban elterjedt az erõszak
Az Egyesült Államokban elterjedt erõ-
szak fenyegetést jelent az amerikaiak
életére, tulajdonára és személyes biz-
tonságára, állítja a jelentés. 2008-ban
az Egyesült Államokban 4,9 millió erõ-
szakos bûncselekmény, 16,3 millió va-
gyonellenes bûncselekmény és 137 ezer
utcai rablás történt, és a 12 év fölöttiek
között ezer személyre 19,3 erõszakos
bûncselekmény esik. Évente mintegy 30
ezren veszítik életüket tûzfegyverrel
elkövetett „balesetek” következtében. 

Az FBI jelentése szerint 2008-ban
14.180-an estek gyilkosság áldozatává,
és az egyetemek is egyre gyakrabban
válnak erõszakos bûncselekmények és
lövöldözések színterévé. A US Heritage
Foundation felmérése alapján az ame-
rikai fõváros középiskolásainak 11,3
százaléka beismerte, hogy a 2007-2008-
as iskolai évben fegyverrel „meg-
fenyegették vagy megsebesítették”.

Hatalommal való visszaélés
Az amerikai rendõrség gyakran erõsza-
kosan lép fel a lakossággal szemben, és
a hatalommal való visszaélés minden-
naposnak számít a törvény végrehajtói
körében, állítja a jelentés. Az utóbbi két
évben az ellenük benyújtott panaszok
miatt felfüggesztett New York-i rendõrök
száma 50 százalékkal nõtt. Az amerikai
nagyvárosokban a rendõrség évente
több mint egymillió személyt állít meg,
igazoltat és motoz meg és ez a szám
jelentõs növekedést mutat a néhány
évvel korábbi helyzethez képest. Az
amerikai börtönök tele vannak elítél-
tekkel. A jelentés szerint mintegy 2,3
millió személyt tartanak börtönben,
vagyis minden 198. amerikait. 2000-tõl
2008-ig az amerikai börtönnépesség
évente átlag 1,8 százalékkal növekedett.

Az USA-ban nemigen tartják tiszte-
letben a rabok alapvetõ jogait. Gyakran
számolnak be a börtönszemélyzet által a
fogva tartottak sérelmére elkövetett
nemi erõszakcselekményekrõl. Egy szö-
vetségi felmérés szerint több mint 63
ezer elítélt 4,5 százaléka vallotta be,
hogy az elõzõ évben legalább egyszer
szexuális zaklatásnak volt kitéve.

A szegénység elõl egyre többen
menekülnek öngyilkosságba
A jelentés szerint 11 év óta most a
legnagyobb a szegény népesség aránya.

A Washington Post arról számolt be,
hogy 2008 végén 39,8 millió amerikai élt

szegénységben, számuk az elõzõ évhez
képest 2,6 millióval nõtt. A szegénységi
ráta 2008-ban 13,2 százalékos volt. A
szegénység következtében jelentõsen
megnõtt az öngyilkosságok száma, é-
vente 32 ezren vetnek véget az életüknek.

A dolgozók jogainak megsértése
Az Egyesült Államokban nagyon súlyo-
san sérülnek a dolgozók jogai, olvasható
a jelentésben. A The New York Times
szerint az egyik felmérés során megkér-
dezett 4387 alacsony jövedelmû dolgozó
kb. 68 százaléka azt mondta, hogy
csökkent a munkabére, 76 százalékukat
pedig anélkül kötelezték túlmunkára,
hogy korrekt módon megfizették volna
õket ezért. Az utóbbi nyolc évben folya-
matosan növekedett a biztosítást nélkü-
lözõ személyek száma. 

A közzétett adatok azt mutatják, hogy
2008-ban 46,3 millió amerikai, vagyis a
teljes népesség 15,4 százaléka egyáltalán
nem rendelkezett egészségbiztosítással.

Gyakran nõk és gyermekek az
erõszak áldozatai
Az Egyesült Államokban gyakori, hogy
nõk válnak erõszak és nemi támadások
áldozataivá, ahogyan az is, hogy gyer-
mekeket bántalmaznak és tartanak ret-
tegésben, állítja a jelentés. Az efféle sta-
tisztikát készítõ országok közül az USA-
ban legmagasabb a nemi erõszak rátája,
amely 13-szor magasabb, mint Angliá-
ban, és 20-szor, mint Japánban.

A Reuters beszámolója szerint 40
megkérdezett katonanõ közül tíz mondja
azt, hogy megerõszakolták, öt azt, hogy
megpróbálták megerõszakolni, tizenhá-
rom pedig azt, hogy szexuálisan mo-
lesztálták. A USA Today szerint az Egye-
sült Államokban 2008-ban 1494 fiatal-
korú esett gyilkosság áldozatává. 

Más országok szuverenitásának és
emberi jogainak eltiprása
Erõs katonai hatalmával az Egyesült
Államok tartósította hegemóniáját a
világban, eltiporva más országok szuve-
renitását és megsértve emberi jogaikat.
Az AP amerikai hírügynökség szerint az
USA tovább növelte katonai kiadásait,
amelyek már amúgy is a legnagyobbak
voltak a világon, 2008-ban 10 száza-
lékkal 607 milliárd dollárra, amely a vi-
lág katonai kiadásának 42 százaléka. 

Az iraki és afganisztáni háborúk
súlyos terhet rónak az amerikai népre,
miközben óriási emberi és gazdasági
veszteségeket okoztak az iraki és afga-
nisztáni népnek. Az Egyesült Államokban
az emberi jogokat érintõ egyik leg-
nagyobb botrány a hadifoglyokkal való
bánásmód. Az amerikai igazságügyi mi-
nisztérium egyik vizsgálata szerint 2000
tálib katonát, akik megadták magukat,
az amerikai hadsereg ellenõrzése alatt
álló afgán fegyveres erõk tagjai megfoj-
tottak. Az USA katonai bázisokat telepít
az egész világon, és ezeken a helyeken
gyakran tapasztalható az emberi jogok
megsértése. 

Jelenleg az Egyesült Államoknak
900 katonai támaszpontja van világ-
szerte, amelyeken több mint 190 ezer
katonát és 115 ezer más személyt állo-
másoztat. Ezek a bázisok súlyos kör-
nyezeti károkat és légszennyezõdést o-
koznak, a bombarobbanások következ-
tében felszabaduló mérgezõ anyagok
gyermekek életét követelik a környéken.

Egyes információk szerint az ameri-
kai katonai jelenlét vége felé a Subic és
Clark támaszpontokon majdnem 3000 (!)
panaszt nyújtottak be Fülöp-szigeteki
asszonyok amerikai katonák általi meg-
erõszakolása miatt, de valamennyit elu-
tasították, teszi hozzá a jelentés. n

Egy közkórház zsúfoltsága az Egyesült Államokban
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NORVÉGIAI MÉSZÁRLÁS: „TÁMADÁS

A MUNKÁSMOZGALOM ELLEN” 
A MUNKÁSPÁRTNAK VÁLASZOLNIA KELL!

A világközvéleményét sokkolta a
norvégiai véres tömegmészárlás hí-
re, legalább 91 embert öltek meg,
közülük 84-et a Munkásifjúsági Szö-
vetség1 (továbbiakban: AUF) nyári
táborában. 

A mészárlás egy bombarobbanással

kezdõdött Oslóban, amelyben heten

haltak meg, de az igazi vérfürdõ néhány

órával késõbb zajlott Utoya szigetén,

ahol több száz fiatal jött össze a

Munkásifjúsági Szövetség nyári tábo-

rában. A Szövetségnek a szigetet az os-

lói szakszervezetek biztosították, és ez a

hely nagy szimbolikával bír az egész

munkásmozgalom számára.

„Egy komppal utazott a szárazföldrõl

a szigetre, rendõrtisztnek kiadva magát,

mondván, hogy a robbantással kapcso-

latos keresésben vesz részt” – mondta

az NRK2 újságírója Ole Torp a BBC-nek.

Egy másik szemtanú azt mesélte,

hogy amint megérkezett a szigetre, azt

állította, hogy õ egy rendõr, és azért van

itt, hogy beszámoljon az oslói merény-

letrõl, majd miután elég ember gyûlt

össze, elkezdett lövöldözni. 

Abban a szörnyû pillanatban mintha

lekaszálták volna a fürdõruhás fiata-

lokat. A leírhatatlan pánikban a vízbe

ugrottak, hogy próbáljanak minél mesz-

szebb úszni, ezzel menteni magukat a

vérengzéstõl. 

Mások sziklák mögé, barlangokba

bújtak rémületükben, miközben a fegy-

veres folytatta a védtelen emberek lelö-

völdözését. 

A fegyveres rendõrtisztnek öltözve

kószált a szigeten, próbálta elõcsalo-

gatni az embereket a rejtekhelyeikrõl,

majd miután elõbújtak lelõtte õket. A 15

éves Elise látta a rendõrt, így azt hitte

biztonságban van, azonban az elkezdett

lövöldözni. „Elõször lelõtte az embereket

a szigeten, majd utána a vízben lévõkre

nyitott tüzet” – mondta a túlélõ lány. 

Számos áldozat tetette magát halott-

nak, hogy életben maradjon, de a lövöl-

dözés után a gyilkos újra fejbe lõtte ál-

dozatait egy sörétes fegyverrel. A ma

reggeli norvég sajtó képeket mutatott a

partról, amelyet testek borítottak. Ez

egy kegyetlen és számító gyilkos tette

volt.

Ki is Anders Behring Breivik?
A merénylet után mindenki az al-Kaidát

kezdte el hibáztatni. Ki más is lehetett

volna? Fennállt a lehetõsége annak,

hogy egy ilyen támadás mögött iszlám

szélsõségesek állnak, hiszen Norvégia

csapatokat küldött Afganisztánba, és ezt

támogatta a norvég Munkáspárt, és az

ifjúsági szervezete sem ellenezte. Oba-

ma elnök nem vesztegette az idõt, hogy

kifejezze legõszintébb együttérzését, és

Az ifjúsági tábor résztvevõi a tavalyi évben

A sziget látképe
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nem hagyta kihasználatlanul a

lehetõséget, hogy a „terrorizmus elleni

háború” mellett kampányoljon.

A 9/11 óta zajló propaganda-

kampánynak hatására a közvélemény a

terrorizmust azonnal olyan emberekkel

azonosítja, akik sötét bõrûek és úgy

öltöznek, mint egy arab vagy afgán. 

Azonban ezt az elméletet megdön-

tötte az eset után nyilvánosságra került

információ, miszerint a tettest, aki

megtámadta az AUF nyári táborát egy

szõke hajú, tipikusan skandináv megje-

lenésû rendõrtisztnek írták le. A mé-

száros tehát se nem muszlim, és az al-

Kaidának sem tagja, hanem egy norvég

középosztálybeli férfi.

Anders Behring Breivik egy norvég

kispolgár. Norvégiában járt üzleti isko-

lába és kisvállalkozó volt. Nyilván nem

volt pénzszûkében, hiszen vett egy

farmot - amin üzemeltette a vállalko-

zását - amelyet korábban alvilági ele-

mek használtak marihuána termesz-

tésére. Az ültetvénynek egy híres bank-

rabláshoz is (NOKAS bankrablás) köze

volt. Breivik valószínûleg a tegnapi

eseményekre való felkészülés közben,

május 4-én vásárolt 6 tonna mûtrágyát,

amely általánosan használatos bombák

készítéséhez, ennek fedezéseként me-

zõgazdasági vállalkozását

használta. 

Szélsõjobboldali néze-

teket vallott. Aktív tagja volt

a Haladás Pártnak3 és if-

júsági szervezetének (állító-

lag 10 évig, 2007-ig), amely

a jelenlegi közvélemény ku-

tatások szerint 20 százalé-

kon áll. Elutasította a mul-

tikulturalizmust, meggyõ-

zõdésesen muszlimellenes

volt. Javasolta egy, az ame-

rikai Tea Partyhoz4 hasonló

európai párt létrehozását,

mint ahogy támogatta az

Angol Védelmi Ligát5 is. 

Olyan dolgokat írt pél-

dául:

„Az összes gyûlöletideo-

lógiát hasonlóan kellene ke-

zelni:

• iszlamizmus: 300 mil-

lió áldozat

• kommunizmus: 100

millió áldozat

• nácizmus: 6-20 millió

áldozat”

A korábbi miniszter-

elnököt, Gro Harlem Brundlantot, a

„haza gyilkosának” nevezte azért a

kijelentéséért, hogy az a norvég, aki

Norvégiában él. Folyamatosan utalt arra,

hogy szerinte a marxisták mindenhová

beszivárogtak, beleértve a kultúrát, az

iskolákat és a médiát. 

Nem férhet hozzá kétség, hogy ez

egy politikai cselekedet volt. A cél-

pontokat nem véletlenszerûen válasz-

totta ki, mint egy õrült embert tette

volna, hanem gondosan eltervezett

mindent, politikai okokból. Valószínûnek

tûnik, hogy a fõ célpont a Munkáspárt

miniszterelnöke, Jan Stoltenberg lett

volna, hiszen a több száz fiatal az õ

aznapi beszédjére várt. 

A nemzetközi média egyhangúan egy

„õrült fegyveres” cselekedetének tekinti

az esetet, ily módon próbálják elterelni a

figyelmet az események politikai tar-

talmáról. Egy õrült nem felelõs a csele-

kedeteiért, azokat vaktában, véletlen-

szerûen követi el, azonban ebben a

támadásban nem volt semmi vélet-

lenszerû. 

A norvég „terrorszakértõket” is meg-

lepte, hogy az elkövetõ egy szélsõ-

jobboldali terrorista volt és nem egy

muszlim. Néhányan megjegyezték, hogy

a norvég titkosszolgálatok nem szen-

teltek elegendõ figyelmet a szélsõjobb-

oldali csoportoknak az elmúlt években. 

Vajon nem tudtak Breivik szél-

sõjobboldali nézeteirõl?

Sok dolog tisztázatlan az eset

kapcsán. Vajon Breivik egyedül csele-

kedett, vagy volt más fegyveres is? A

benyomások alapján azaz érzet alakul-

hat ki, hogy egyedül cselekedett, azon-

ban vannak olyan szemtanúk, akik azt

állítják, hogy volt ott egy olyan ember,

aki nem volt egyenruhában, de részt

A felrobbantott épület a kormányzati negyedben

Járõrözõ katona Oslóban



vett a mészárlásban, de erre majd az idõ
derít fényt. Érdekesség, hogy a munkás-
párti vezetõ, Stoltenberg hangsúlyozta,
hogy a rendõrség vizsgálja, hogy
lehetnek-e nemzetközi összefüggései a
támadásnak. 

A Munkáspártnak cselekednie kell
Eskil Pedersen, az AUF vezetõje ma
reggel tartott sajtótájékoztatójában a
támadást a demokrácia elleni táma-
dásnak nevezte és elmondta, hogy to-
vábbra is kiállnak antirasszista értékek,
a demokrácia és az egyenlõség mellett.

A miniszterelnök, Stoltenberg az
incidenstõl megrendülten ezt nyilatkoz-
ta: „Ez egy támadás a norvég munkás-
mozgalom ellen, a norvég Munkáspárt
és ifjúsági szervezete ellen.” Ez így
teljesen korrekt, azonban a BBC híreiben
ez már felhígultan jelent meg, miszerint
ez egy támadás a „norvég politikai
rendszer és Norvégiai értékei ellen”.

A jobboldali politikusok, mint Sar-
kozy és Angela Merkel cinkos muszlim-
ellenes érzelmeket keltenek, hogy ked-
vezzenek a szélsõjobbnak és a médi-
ának, amelyet olyan emberek irányí-
tanak, mint Rupert Murdoch. Ezek ösz-
tönzik a szélsõséges, bevándorló ellenes
elemeket. Norvégia esetében például a
Konzervatív Párt arra készül, hogy ko-
alícióra lépjen a Haladás Párttal, ha a
következõ választáson vereséget szen-
vedne a baloldali koalíció, ezért hely-
telen javasolni bármilyen megállapodást
a polgári jobboldali pártokkal a de-
mokrácia védelmében, a szélsõjobboldal
ellen. 

A Munkáspárt vezetõje, miután
helyesen hangsúlyozta, hogy ez egy
támadás a munkásmozgalom ellen,
hozzátette, hogy az ügyet a rendõrségre
kell bízni. Téved. Az állam nem képes
hatékonyan védekezni a fasiszták ellen.

Az állami titkosszolgálat figyelmen
kívül hagyta a fasiszta csoportok te-
vékenységét, ráadásul az állam egyes
szekciói mindig is szimpatizáltak a
fasisztákkal. A vakhit, hogy az állam
megvéd minket hamis biztonságérzetbe
ringathat minket, aminek végzetes
eredménye lehet. Emlékezzünk csak,
hogy a merénylõ a mészárlást rendõr-
ruhába öltözve követte el. 

A támadás elszabadította a félelem
légkörét, amit le kell küzdeni. A Szo-
cialista Ifjúság6 kénytelen volt törölni a
nyári táborát, ami egy ehhez nagyon
hasonlatos szigeten került volna meg-

rendezésre. Kiadtak egy szolidaritási
nyilatkozatot, amelyben vezetõjük Olav
Magnus Linge nagyon jól fogalmazott:
„minden halott elvtársunkért ne egy
perc néma csendet, hanem harcot egy
életre”. 

A támadás felveti a kérdést, hogyan
védjék meg magukat az ifjúsági szer-
vezetek és a munkásmozgalom fasiz-
mustól. A Munkáspárt, a szakszerve-
zetek, és a Szocialista Balpárt ifjúsági
szervezeteinek azonnal össze kellene
fogniuk, és alakítani egy önvédelmi
szervezetet, amely kapcsolódik a szak-
szervezetekhez és az üzemi bizottsá-
gokhoz, amelynek a célja lenne minden
nyilvános rendezvényt biztosítani, és
minden agresszív cselekedetre azonnal
energikusan válaszolni.

A szervezett munkásosztálynak meg
kell tanulnia, hogy csak önmagára szá-
míthat. Csak a munkásmozgalom száll-
hat szembe a fasiszta és jobboldali cso-
portokkal. De a hatékony reagáláshoz,
minden fasiszta provokációra mozgósí-
tani kell az egész szervezett munkás-
ságot. A norvég munkásmozgalom erõs,
és ezt az erõt arra kell, hogy használja,
hogy megtanítsa a leckét a fasisztáknak,
a norvég szakszervezeteknek 24 órás ál-
talános sztrájkot kell hirdetnie tilta-
kozásul a támadás ellen.

A világ munkásszervezeteinek tö-
megmegmozdulásokon kell megmutat-
niuk a szolidaritásukat. 

Megemlékezéseket szerveznek Svéd-
országban, de amire most szükség lenne
az nem csak a gyász kimutatása, hanem
egy nemzetközi szolidaritási akció. A
többi ország szakszervezeteinek tilta-
kozó gyûléseket és demonstrációkat

kellene szerveznie, hadd lássa a világ,
hogy a nemzetközi munkásmozgalmat
nem tudja megfélemlíteni semmilyen fa-
siszta agresszió, mi utcára vonulunk
minden fenyegetés ellen, ami a joga-
inkat fenyegeti! Legyen a hitvallásunk
az, hogy ha egyikünket megsérted,
mindünket megsérted!  

Itt az ébredés ideje! Sok éven át
Norvégia a béke és nyugalom szigetének
tûnt, egy viharos világban, de most ezt
a megnyugtató illúziót brutálisan össze-
törték. A katonaság ellepte a norvég
fõváros utcáit, védelmezi a kormányzati
épületeket, miközben rengeteg család
gyászolja halott gyerekeiket. A világ-
válság és a kapitalizmus nem kímél
egyetlen országot és egyént sem, ahogy
Lenin mondta: horror vég nélkül. 

Alan Woods, 
London, 2011. július 23.

1) Arbeidernes Ungdomsfylking, a nor-

vég kormánypárt, a Munkáspárt ifjúsági

szervezete.

2) Norsk Rikskringkasting, Norvég

Mûsorszolgáltató Társaság, a helyi

állami rádió és televízió szolgáltató.

3) Fremskrittspartiet, magyarul Haladás

Párt, egy szélsõjobboldali párt, amely a

legutóbbi 2009-es parlamenti válasz-

tásokon a szavazatok 22,9 százalékával

41 mandátumot szerzett a 169 tagú nor-

vég parlamentben. 

4) Bõvebben a Tea Partyról a Latin-

Amerika folyóirat tavalyi IV. számában

5) Egy muszlim-ellenes angol szélsõ-

jobboldali szervezet

6) A Szocialista Balpárt ifjúsági szerve-

zete
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A NEMZETKÖZI MARXISTA TENDENCIA

PÁNAMERIKAI ISKOLÁJÁNAK NAGY SIKERÉRÕL
Március 15. és 19. között rendezték
meg második alkalommal a Nem-
zetközi Marxista Tendencia (továb-
biakban: IMT) Pánamerikai iskolá-
ját, brazíliai Florianopolisban. A
kapitalista rendszer évtizedek óta
legnagyobb gazdasági, szociális és
politikai bizonytalanságának köze-
pette jöttek össze az amerikai
kontinens marxistái, hogy vitát
folytassanak az osztályharc és a
nemzetközi szocialista forradalom
nagy kérdéseirõl. 

Az iskola jellege elütött a többi, hasonló
összejöveteltõl, hiszen szigorúan csak a
legtapasztaltabb aktivisták vehettek
részt rajta, így több mint ötvenen vettek
részt ezen az eseményen Brazíliából,
Argentínából, Bolíviából és Venezue-
lából. 

Az iskola meghívott vendége volt a
Nemzetközi Marxista Tendencia néhány
nemzetközi vezetõje, így Alessandro
Giardiello, az olasz Rifondazione Comu-
nista vezetõségi tagja, aki Falce
Martello, az IMT olasz szekciója lapjának
fõszerkesztõje és Alan Woods, aki a po-
litikai szerkesztõje a marxist.com in-
ternetes oldalnak.

Sajnos voltak hiányzó elvtársak is,
Mexikóból, Kanadából, Peruból és az
Egyesült Államokból anyagi és vízum
problémák miatt nem tudtak részt venni. 

Elsõ nap: a nemzetközi helyzet és az
arab forradalom

Az elsõ napot egy alapos vitának
szentelték a résztvevõk, amelyben a
nemzetközi helyzet került terítékre, kü-
lönös tekintettel a drámai eseményekre,
amelyek megrázták Észak-Afrikát és a
Közel-Keletet. Alan Woods vezette fel a
vitát, megjegyezve, hogy a forradalmak
az arab világban fordulópontot jelen-
tenek, nem pusztán a nemzetközi hely-
zetben, de a világtörténelemben is.  Pél-
dául a tunéziai, az egyiptomi és a többi
forradalom hatással van munkavállalók

millióinak tudatára az
egész világon. A tö-
megek szeme láttára
bontakozott ki a for-
radalmi harc a zsar-
nokság és az elnyo-
más, az imperializ-
mus és kapitalizmus
ellen.

Az Egyesült Álla-
mokbeli Wisconsin ál-
lambeli tömegtünte-
tések, amelyek a re-
publikánus kormány-
zó munkásellenes po-
litikája miatt kerültek
megrendezésre, szin-
tén ezt erõsítik. Az
állam fõvárosában,

Madisonban tartott felvonuláson száz-
ezer ember vett részt, olyan transz-
parensekkel, mint például „Harcolj, mint
egyiptomi” (angolul „Fight like an
Egyiptian”, utalás egy ’80-as évekbeli
dalra, amelynek címe „Walk like an
Egyiptian”), „Le Hoszni Walkerrel”, ezzel
egy szintre hozva Scott Walkert a bukott
diktátor, Hoszni Mubarakkal. A közalkal-
mazottak megmozdulása megrázta az
egész Egyesült Államokat, a többi ál-
lamban is szolidaritásnyilvánításra került
sor, ezzel figyelmeztetve az ottani ható-
ságokat, hogy mi vár rájuk, ha hasonló
intézkedéseket kívánnak bevezetni.

Az arab forradalom nem egy el-
szigetelt esemény. Nyomában jön a tö-
megek ébredése és az osztályharc
Európában. A munkavállalók leküz-
dõdték félelmeiket a válság elsõ hulláma
után, és cselekvés mezejére léptek.
Franciaországban, Görögországban, Ír-
országban, Olaszországban, Portugá-
liában és Spanyolországban tanúi le-
hettünk a legnagyobb munkavállalói
sztrájkoknak a ’70-es évek óta. 

Tiltakozások voltak a megszorítások
ellen, amellyel az országok példátlan
tartozásaikat akarják megfizettetni,
valamint a nagy bankok és vállalatok
megsegítése ellen. 

És a harc folytatódik. A diákok 2010-
es harca után most a brit szakszerveze-Alan Woods elõadása



tek mozgósítottak tömegeket március
26-án a burzsoá konzervatív-liberális
koalíció ellen. Néhány héttel ezelõtt Gö-
rögországban sor került a nyolcadik
általános sztrájkra, mindössze egyetlen
év alatt. Március 20-án baloldali szer-
vezetek és szakszervezeti tagok szer-
vezésében nemzeti felvonulás volt
Madridban, tiltakozásul a nyugdíjak
megnyirbálásáról szóló megállapodás
ellen, amelyrõl a kormány, a munkaadók
és a szakszervezetek egyeztek meg.   

Az arab forradalom nem egy egyedi
eset, hanem egy folyamat, amelyben
évekig voltak hullámvölgyek és hegyek,
jó és rossz dolgok. Lesznek forradalmi
robbanások, visszaesések egészen ad-
dig, amíg a dolgok így vagy úgy, de el
nem dõlnek, akár a szocialista forra-
dalom akár az ellenforradalom gyõzel-
mével.

Az IMT kategorikusan elutasítja az
imperialista beavatkozást Líbiában, az
egyetlen hatalom, aki kiegyenlítheti a
rendezetlen számlát Kadhafival szem-
ben, az a líbiai nép, különösen a mun-
kásosztály és a forradalmi ifjúság, és
nem az imperialisták, akik abban érde-
keltek, hogy egy számukra megfelelõ
bábkormányt ültessenek a hatalomba. 

A legfontosabb feladat jelenleg egy
erõs marxista irányzat létrehozása a
munkavállalók és a fiatalok forradalmi
mozgalmában, akik egyértelmû és tiszta
forradalmi irányt tudnak mutatni a
tömegeknek, ezzel gyõzelemhez vezetve
õket.

A nemzetközi helyzetrõl való vita
során rengeteg elvtárs kiegészítésével
gazdagodott Alan Woods által felvezetett
elemzés. Többek között szóba került a
„Kína-kérdés”, a venezuelai forradalom,
Dilma Rouseff kormányzásának a ki-
látásai Brazíliában és a helyzet Ar-
gentínában és Bolíviában. 

Végezetül a különbözõ hozzászó-
lásokat Alan Woods összegezte, aki
kiemelte, hogy sürgõs feladat a marxista
irányzat erõsítése és fejlesztése min-
denütt. Kifejtette, hogy az arab forra-
dalom egy tükör, amelyben láthatjuk a
munkásosztály jövõjét és a fiatalság
jövõjét Európában, az Egyesült Álla-
mokban, Latin-Amerikában és az összes
többi kontinensen.

Az olasz helyzetrõl
Az elsõ ülésnapot Alessandro Giardiello
elvtárs különleges beszámolója zárta,
amelyet az olasz kapitalizmus válságáról
tartott. Alessandro elemezte a Berlus-
coni-kormány súlyos válságát és azt a
kétségbeesett keresést, amellyel az
olasz burzsoázia próbálja megtalálni a
számukra Berlusconi miniszterelnök
megfelelõ utódját, mivel számukra már
hasztalan eszközzé vált a kiigazítások
zord politikájának végrehajtásában,
amivel meg akarják menteni az olasz
kapitalizmust. Giardiello elvtárs azt is
elmondta, hogy az olasz munkásosztály
körében egyre növekszik a magabiz-
tosság a tavaly októberi tüntetések
hatására, amit a fémipari munkások
szakszervezete, a FIOM szervezett, és
az ellenállás hatására, amelyet a FIAT
alkalmazottjai tanúsítottak a vállalat
arcátlan támadásai ellen.

Második nap: vita az egységfrontról
A második nap nagy részét az egy-
ségfront és annak latin-amerikai gya-
korlati alkalmazásának szentelték a
résztvevõk. David Rey (Socialist Ten-
dency El Militante of Argentina) elvtárs
expozéjában felvázolta a front koncep-
cióját történelmi és marxista szem-
pontból. Megnyitójából és a különbözõ
elvtársak hozzászólásából tükrözõdött,
hogy az egységfront, mint a munkás-

mozgalom különbözõ irányzatai közötti
együttmûködés, egy szükséges válasz a
tõke elleni harcban, különbözõ speci-
fikus célok elérésben, legyen az gaz-
dasági, vagy politikai. De egyúttal fon-
tos, hogy a marxisták a küzdelemben
bizonyítsák a munkásosztály fölényét a
módszereiben, ideológiájában és a közös
harcban szerzett tapasztalat terén. 

Ray rámutatott azokra a tapaszta-
latokra, amelyek az Elsõ Internacionálé
kapcsán Marx rugalmas megközelítését
mutatták az együttmûködés terén, vagy
a Kommunista Internacionálé politikáját
az 1920-as években más szocialista
irányzatú pártok irányába. Ezek a
merész lépések lehetõvé tették, hogy a
kommunista pártok elmerülhessenek,
mint tömegszervezetek a világ mun-
kásmozgalmában. 

Az elvtársak elemezték és megvi-
tatták Kommunista Internacionálé 5.
kongresszusa által 1924-ben elfogadott
taktikát, vagyis az antiimperialista
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egységfrontot. E szlogen alkalmazásával
játszottak fontos szerepet a kommunista
pártok a gyarmati és félgyarmati sorban
élõ népek felszabadítóharcában az el-
nyomó imperialista erõkkel szemben, így
szoros kapcsolat alakult ki a mun-
kásosztály és vidéki szegények között.  

Ezt követõen azonban a helyes po-
litika eltorzításra került a bürokraták
által, akik a kollaboráltak a nemzeti bur-
zsoáziával, ezzel feladva a harcot, hogy
a nemzeti demokratikus forradalmakat
szocialista forradalmakká alakítsák. Ez
vezetett a véres bukásához megannyi
munkás és szegényparaszti felkelésnek
az 1920-as évek végén. 

Ma az Antiimperialista Egységfront
jelszavának csekély jelentõsége van,
kivéve az imperialista katonai beavat-
kozások esetén, ahogy Trockij kifejtette
a permanens forradalom elméletében. 

Tehát a feladat ezekben az orszá-
gokban az, hogy felépüljön a munkás-
osztály pártja, amely összekapcsolja a
megoldást a megoldatlan nemzeti de-
mokratikus kérdéseket a harccal, a
tõkések és az imperialisták kisajátításai
ellen.

Az egységfront Latin-Amerikában
Ami a jelenlegi latin-amerikai helyzetet
illeti, a Nemzetközi Marxista Tendencia
marxistái egybekötötték az egység-
frontos politikájukat a munkájukkal a
munkásmozgalmai tömegszervezetek-
ben, legyen az szakszervezeti, vagy
politikai, még ha ez utóbbi tartalmazza

is a társadalom más elnyomott osz-
tályait, rétegeit. Erre példa Vene-
zuelában a PSUV, Bolíviában a MAS,
Mexikóban a PRD (kiváltképp a López
Obrador körül kialakuló balszárny kap-
csán), El Salvadorban a FMLN, Hondu-
rasban a People's National Front vagy
Kolumbiában a Polo Democrático.

Azokban az országokban, ahol a
munkásosztály már rendelkezik tömeg-
szervezetekkel, például Brazíliában a PT,
ott a marxisták bekapcsolódtak az egye-
sült front jegyében a szegény paraszti
mozgalmakban, például Földnélküli Pa-
rasztok Mozgalmába (MST). Argentí-

nában a CMI marxistái – miközben
tisztában vannak a Kirchner-kormány
korlátaival, és agitálnak a tömegek
munkáspártjáért – javasolták az egye-
sült frontot minden munkás és népi
szervezetnek, akik kötõdnek valamilyen
formában Kirchnerhez, a szélsõjobb-
oldal és a burzsoázia destabilizációs
kísérletei ellen.

Vita az úgynevezett indigenizmusról
(„az õslakos kérdésrõl”)
A nap második felét az indigenizmus és
a fajgyûlölet kérdésének szentelték a
résztvevõk, különös figyelmet fordítva a
fekete népesség helyzetére olyan
országokban, mint például az Egyesült
Államok és Brazília. Ezeket a témákat
José Pereira, a bolíviai IMT szekció kép-
viselõje külön mutatta be és Miranda
elvtárs, a brazil Fekete Szocialisták
Mozgalmának tagja.

José elvtárs bemutatta azt, hogy
hogyan nyert teret az indigenizmus ide-
ológiai folyamata az elmúlt évtizedekben
a különbözõ latin-amerikai országokban.
Forradalmi eseményeket indított be
olyan országokban, mint Bolívia,
Ecuador, Peru és Mexikó – ahol az áru-
lások hatására a marxizmus folyama-
tosan háttérbe szorulása.

Az indigenizmus számos területre
terjed ki, az oktatástól a bennszülött né-
pesség integrációjáig a modern társa-
dalomba, de vannak olyan irányzatok is,
mint a „katarizmus” Bolíviában, ami a
modernizmussal való mindenfajta sza-
kítást támogat és helyreállítaná az inkákJose Pereira, a bolíviai IMT szekció képviseletében

David Rey, Argentínából, beszél az egységfront kérdésérõl



társadalmát. Az indigenista csoportok
számos javaslata reakciós, mivel ugyan
törekednek az indián és paraszti
tömegek problémáinak megoldására, de
anélkül, hogy feltárnák az elnyomás
igazi okát a társadalom szerkezetében, a
magántulajdonban, a kapitalizmusban
és az imperializmusban, de úgy tekin-
tenek vissza az távoli múltba, hogy esz-
ményítik a pre-hispán „közösségi szocia-
lizmust”. 

A marxisták, miközben védik az
indián lakosság legalapvetõbb igényeit a
diszkrimináció ellen, a kultúrájuk és
nyelvük tiszteletben tartására, demokra-
tikus és teljes körû politikai jogaikat,
ellenzik az olyan elképzeléseket, ame-
lyek megosztanák és balkanizálnák a
latin-amerikai országokat. A mi állás-
pontunk az, hogy ne hozzunk létre,
hanem söpörjünk el minden határt! Mi
megvédjük a Latin-amerikai Szocialista
Föderáció ideáját! - mondta Pereira.

A rasszizmus kérdése
A rasszizmus és a fekete kérdés kapcsán
Miranda elvtárs adott egy történelmi
magyarázatot a jelenségrõl. A rassziz-
mus eredetét a rabszolgasággal és a
feketék brutális kizsákmányolásával
magyarázta, Afrikaiak millióit szállí-
tották az Egyesült Államokba, Brazíliába
és a karibi térségbe. Miranda elvtárs és
a többiek, akik résztvettek a vitában, el-
utasították a rassz fogalmának alkal-
mazását a feketékre, fehérekre stb.,

csupán egy emberi faj létezik, amely
különbözõ társadalmi osztályokra, el-
nyomókra és kizsákmányolókra tago-
zódik. Harcolni kell a diszkrimináció és a
privilégium minden formája ellen, amely
társadalmi rétegek között van. 

Amit az indigenizmus kapcsán mond-
tunk, az igaz a feketék kapcsán is, el-
utasítjuk a területi önrendelkezés reak-
ciós szlogenjét, mind az Egyesült Áll-
amok, mind Brazília kapcsán. Ellene

vagyunk a pozitív diszkriminációnak és a
feketék számára való kvóta rendszer
bevezetésének az egyetemeken, az
üzleti életben és a közigazgatásban. 

Válság idején mi ellenezzük a kvótá-
kat a feketék, a nõk vagy a társadalom
többi elnyomott rétege számára, hiszen
nincs mindenki számára elegendõ hely
az egyetemeken, a munkaerõpiacon, így
ez versengéshez vezetne, amely ma-
gában hordozza a gyûlölet csíráit, ezzel
megosztva a munkásosztályt. Mint
megannyi társadalmi problémának, úgy
a rasszizmusnak a megoldásai a tár-
sadalom szocialista átalakításában rejle-
nek. Egyedül a termelõeszközök kisa-
játítása és tervgazdálkodás biztosít
lakhatást, iskolázási lehetõséget és
munkát mindenki számára, pozitív
diszkrimináció nélkül. 

Harmadik nap: a marxisták munkája
tömegszervezetekben és az erõs
munkáspártok építése Latin-Ame-
rikában
A harmadik napot a marxisták tömeg-
szervezetekben való munkájának meg-
vitatására szánták, és arra, hogy milyen
lehetõség van az erõs munkáspártok
létrehozására Latin-Amerikában. 

Ezt az ülést Serge Goulart elvtárs, a
Brazil Munkáspárt elnökségének tagja
vezette fel, aki egyúttal a Brazil Marxista
Tendencia (Esquerda Marxista) egyik
vezetõje. 
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Miranda, a brazil Fekete Szocialisták Mozgalmának tagja tart elõadást

Serge Goulart, a Brazil Marxista Tendencia vezetõje
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Serge elvtárs történeti áttekintést adott
a szocialista és kommunista pártok
kialakulásáról a XIX. és XX. században. 

Ez minden esetben azt bizonyította,
hogy az egyesült front taktikája és
marxisták ezt megelõzõ forradalmi
munkája a meglévõ szervezetekben elõ-
feltétele volt ezeknek a szervezetek a
kialakulásának. És ez a helyzet ma is.

Sok hozzászólás volt a vitában, ame-
lyek során felmerült egy sor specifikus
kérdés, probléma az ilyen jellegû szer-
vezetekben elvégzett munkával, különö-
sen azzal kapcsolatban, hogy ez egy
hatalmas lehetõség a marxisták számá-
ra, hogy a munkásosztály legaktívabb
rétegeivel kerülhessenek kapcsolatba.

A vita világossá tette, hogy a marx-
isták által a tömegszervezetekben vég-
zett munka mellett az is fontos, hogy
fejlesszük a munkánkat más területeken
is, például a fiatalok, a munkásosztály és
más rétegek között is. 

Válaszában Goulart elvtárs elmagya-
rázta a marxisták feladatát Latin-Ame-
rikában és az Egyesült Államokban. 

Azokban az országokban, ahol létezik
munkáspárt vagy tömegszervezet, mint
Brazíliában, ott az IMT tagjai tevékeny-
kedjenek abban, mint például Bra-
zíliában a PT-ben. Az IMT tagjai aktívak
Venezuelában a PSUV-ben, Bolíviában a
MAS-ban, Mexikóban a PRD-ben és an-
nak balszárnyában, Uruguayban a
Frente Amplioban, El Salvadorban az
FMLN-ben. 

A marxisták kötelessége ezekben a
szervezetekben munkájában részt venni
és megvédeni a szocialista programot,
konstruktív és testvéries módon, de
ideológiájuk és elképzeléseik véka alá
rejtése nélkül. 

Az Egyesült Államokban azok a marx-
isták, akik az IMT-vel szimpatizálnak,
azért agitálnak, hogy létrejöjjön egy
munkáspárt, a szakszervezetekre ala-
pozva, mert csak ezek a szervezetek
rendelkeznek kellõ befolyással ennek a
feladatnak az ellátására. Ugyanez a
helyzete a marxistáknak Argentínában
is, miközben rámutatnak a Kirchner-
kormány tehetetlenségére azon a téren,
hogy megoldja a munkásosztály problé-
máit, közben barátian viszonyulnak a
szociális mozgalmak és a szakszer-
vezetek felé, kifejtve, hogy szükséges a
munkásosztály számára egy alternatív
politika, mindenféle burzsoá befolyás
nélkül.

Az ülés végén a brazil elvtársak for-

radalmi munkájuk segítésére gyûjtést
rendeztek, és a várakozáson felüli ösz-
szeg, 3.400 dollár jött össze. A nap vé-
gén Alex elvtárs, az Esquerda Marxista
tagja énekelt gitár kísérettel forradalmi
brazil dalokat, végezetül pedig minden
jelenlévõ elvtárs bekapcsolódott az
éneklésbe. 

Utolsó nap: a kubai forradalom
kilátásai
Az iskola utolsó napját, március 19-ét a
kubai helyzet megvitatásának szentelték
a résztvevõk, amelyben megvitatták a
kihívásokat, amellyel a forradalomnak
szembe kell néznie, és a Raúl Castro
kormánya által a Kubai Kommunista Párt
áprilisi kongresszusának megvitatásra
javasolt gazdasági tervét.

A tanácskozást Alan Woods nyitotta
meg, aki mindenek elõtt hangsúlyozta,
hogy az IMT megvédi a kubai forra-
dalmat és vívmányait. A kubai for-
radalom nagy reményeket ébresztett a
latin-amerikai és a világ más részeinek
dolgozóiban. Nagy társadalmi elõre-
lépés történt az oktatás, a kultúra, az
egészségügy, a lakhatás és más terü-
leteken köszönhetõen az államosított
tervgazdálkodásnak. 

De a kubai forradalom nagy nehéz-
ségek közepette született, egyrészt az
elszigeteltsége, másrészt az imperialista
blokád miatt.  Alan rámutatott, hogy a
permanens forradalom elmélete Kubá-
ban sajátságosan érvényesült. Kuba
késõbbi viszonya a Szovjetunió és az
egykori kelet-európai szocialista or-
szágokkal bátorító hatással volt a
bürokráciára mind az államon, mind a
párton belül. 

Most a forradalom nagy veszélyekkel
néz szembe. A Szovjetunió megszûnése
nagy csapás volt a kubai gazdaság szá-
mára, amelyet azóta sem sikerült ki-
hevernie. Kuba kénytelen szembenézni a
világpiac kegyetlen diktatúrájával is. Egy
kis sziget, kevés rendelkezésre álló
forrással, így kénytelen fogyasztási
cikkeik 90%-át külföldrõl beszerezni,
nemzetközi árakon, ugyanakkor a
bürokratikus tényezõk továbbra is
léteznek, amik szintén súlyos károkat
okoznak a gazdaságnak. Ez hozzájárul a
társadalmi különbségek élesedése, amit
erõsít a dollár könnyû hozzáférhetõsége
(a külföldön élõ emigránsok hazauta-
lásai miatt). 

A javasolt intézkedések, mint például
a közalkalmazottak egy részének el-

bocsátása, vállalkozókká alakítása, a
kisvállalkozások támogatása, a számos
alapvetõ ellátás megszüntetése, a kül-
földi befektetések ösztönzése stb. is
hozzájárul a gazdasági helyzet súlyos-
bodásához. Ezek magukban hordozzák a
kapitalista restauráció veszélyét, ráa-
dásul csökkentené a munkásellenõrzés
lehetõségét a gazdaság és a társadalom
felett. 

Hosszútávon a kubai forradalom
sorsa nemzetközi szinten fog eldõlni. Ha
a szocialista forradalom nem terjed át
más latin-amerikai országokra, például
Venezuelára, akkor a kubai forradalom
sorsa megpecsételõdött. 

Sok elvtárs vett részt a témáról
kialakult vitában, amely elég intenzívre
sikerült. Válaszában Alan elmondta,
hogy a kapitalista restauráció kérdése
Kubában még nem dõlt el, ugyanis van
ellenállás a párton és a fiatalságon belül
is. A kubai kommunistáknak és a fia-
taloknak újra fel kell fedezniük Lenin el-
képzelését az állam és a társadalom
szerkezetérõl a központosított tervgaz-
dálkodásban. Amire szükség van a
leninista vonal rekonstrukciójához, az
nem más, mint a munkásellenõrzés
bevezetése és a felhívás a világ,
különösen Latin-Amerika dolgozóihoz a
szocialista forradalom véghezvitelére.

Zárszó
A második pánamerikai iskolát Serge
Goulart elvtárs szavai zárták, aki kife-
jezte nagyrabecsülését a latin-amerikai
elvtársak áldozatos munkájáért és erõ-
feszítéseiért, aminek eredményeként
létre jöhetett az esemény és a részvételt
azoknak az elvtársaknak, akik eljöttek a
különbözõ országokból.  Különösen
megköszönte Alan Woods elvtársnak a
személyes részvételt.

Alan látogatása a kontinensen
kiegészült egy néhány látogatással Ar-
gentínába és Bolíviában, majd egy
kisebb „turnéval” Brazíliába, ahol bemu-
tatták válogatott írásait az arab forra-
dalmakról portugál nyelven és bemutat-
ták a „Reform vagy forradalom, a marx-
izmus és a szocializmus a XXI. század-
ban” címû könyvének brazíliai kiadását
is.

Goulart elvtárs szerint az iskola
témái jól lettek megválasztva, hiszen
ezek fontos témák a marxisták számára
egész Latin-Amerikában. Az esemény
záróakkordjaként a résztvevõk eléne-
kelték az Internacionálét. n
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URUGUAY TIZENÖTÖDSZÖR

HARMADIK RÉSZ
Július 24-én a Buenos Airesi Estadio
Monumental stadionban rendezett
döntõn Uruguay története során ti-
zenötödször nyerte meg a dél-ame-
rikai ország kontinensbajnokságát, a
Copa Américát, a döntõben a parag-
uayi csapatot múltak felül 3-0-ra.

A kontinens „szuperhatalmai”, a házi-

gazda Argentína és a címvédõ Brazília

betliztek, persze ez semmit nem von le

az uruk végsõ gyõzelmének értékébõl,

amely egy nem túl színvonalas torna

végén született meg. 

Július 1. és 24. között Argentína 8

városában (Buenos Aires, Córdoba,

Jujuy, La Plata, Mendoza, Salta, Santa

Fe, San Juan) gyûlt össze Dél-Amerika

10 labdarúgó válogatottja és a meg-

hívottként résztvevõ Mexikó és Costa

Rica. Costa Rica Japán helyére „ugrott

be”, miután az ázsiai csapat a tavaszi

sajnálatos természeti csapás miatt nem

tudott eleget tenni a szervezõk meg-

hívásának. 

A Copa América az Európa Bajnokság

után a labdarugó világ második leg-

nézettebb kontinensviadala, így ter-

mészetesen felfokozott érdeklõdés elõz-

te meg, azonban talán joggal gondol-

hatjuk úgy, hogy a meccsek színvonala

nem mindig volt ezzel az elvárással ará-

nyos. Ennek az okainak kielemzését a-

zonban érdemes a szakemberekre hagy-

ni.

A kezdés nem volt bonyodalmaktól

mentes. A döntõnek is otthont adó Mo-

numental stadiont, a River Plate csa-

patának otthonát, a szurkolóik megron-

gálták, miután csapatuk története során

elõször kiesett az élvonalból. Mintegy

négyezer széket, betört üvegeket, meg-

rongált mellékhelyiségeket, a sajtópáho-

lyokat és a pálya talaját kellett helyre-

hozni a szervezõknek. 

A botrány nem kerülte el a nem

sokkal korábban az Arany-kupán gyõze-

delmeskedõ mexikói válogatotat sem. Öt

játékosukat vádolták meg azzal, hogy

doppinghoz nyúltak. A B próba végül

negatívnak bizonyult, így nem kerültek

eltiltásra a játékosok, de talán nem

rosszmájúság feltenni a kérdést, hogy

hogyan sikerülhetett elsõ alkalommal

ötüknek is pozitívra a mintája? 8 másik

focista azonban eltiltásra került, miután

õk örömlányok szolgáltatásait vették

igénybe, és eközben hogy személyes

tárgyaik - iPadek, laptopok, készpénz -

tûntek el a csapatuk szállodájából, még

a júniusi Arany-kupa során. 

Talán a botrányok is közrejátszottak -

az amúgy gyakorlatilag U23-as csapa-

tukkal kiálló - mexikóiak rossz szerep-

lésében a tornán. Még sohasem telje-

sített ilyen botrányosan a csapat, 3

vereséggel zártak az utolsó, 12. helyen.

Azonban nem csak õk szerepeltek

rosszul, a házigazda argentinoknak és a

címvédõ braziloknak is komolyan kellett

aggódniuk amiatt, hogy nehogy a cso-

portmérkõzések során essenek ki. A

gauchók az A csoportban a bolivokkal 1-

1-et, a kolumbiaiakkal 0-0-át játszottak,Estadio Monumental stadion

Az uruguayi csapat gyõzelmi ünneplése



majd az utolsó körben 3-0-ra gyõzték le,
ezzel végül a 2. helyen zárták az elsõ kört.

A csoportot Kolumbia nyerte veret-
lenül, amely a házigazdákkal döntetlene-
zett, de a többieket legyõzte, így 7 ponttal
jutottak a legjobb 8 közé.

A B jelû csoportot megnyerte a
címvédõ brazil csapat, pedig elsõ két
mérkõzésükön Venezuela (0-0) és Parag-
uay (2-2) ellen nem tudtak nyerni, azon-
ban Ecuador elleni 4-2-es gyõzelemmel
megszerezték végül az elsõ helyet.  

Mögöttük Venezuela zárt, rosszabb
gólkülönbsége miatt, a harmadik helyezett
Paraguay is tovább jutott, ráadásul veret-
lenül, igaz egyúttal nyeretlenül is, 3 dön-
tetlennel. A C csoportot Chile nyerte meg
Uruguay és Peru elõtt, az utolsó helyen
Mexikó zárt. 

A negyeddöntõket illetõen nyugodtan
kijelenthetjük, hogy mind a négy mér-
kõzésen meglepetés született. A veret-
lenül 8 közé jutott Kolumbiát Peru ejtette
ki, hosszabbítás utáni 2-0-ás sikerével. A
házigazda argentinok büntetõkkel búcsúz-
tak Uruguayjal szemben. Az uruk sike-
rének értékét tovább növeli, hogy több
mint egy félidõn át emberhátrányban
játszottak Diego Perez kiállítása miatt.
Joggal lehetett tehát büszke tanítványaira
Oscar Washington Tabárez szövetségi
kapitány; „A legnehezebb pillanatokban,
amikor a legjobban kellett, olyan dolgokat
mutattunk, mint tavaly a vb-n. Most az
egész „öltözõ” ünnepel, és a cél még
elõrébb jutni, bár nem lesz könnyû.” –
nyilatkozta a meccs után. 

Az argentinokhoz hasonlóan a brazilok
is tizenegyesekkel búcsúztak el a Copától.

A címvédõ helyzete annyival kellemet-
lenebb, hogy õk a párbaj során egyszer se
tudták bevenni a paraguayiak kapuját, így
egy 0-0 meccs után 2-0-s tizenegyesekkel
búcsúztak el. Az utolsó negyeddöntõn Ve-
nezuela szolgáltatta a meglepetést azzal,
hogy a sokak által korábban a torna titkos
esélyesének kikiáltott Chilét verte 2-1-re.

Ezzel eldõlt, hogy akárhogyan is szere-
pelnek a továbbiakban a venezuelaiak,

történetük legjobb eredményét érik el,
hiszen az korábban egy 6. helyezés volt.

A 4 között Suárez duplájával Uruguay
legyõzte Perut, Paraguay pedig ismételten
tizenegyesekkel diadalmaskodott ellenfele
fölött, 5-3-ra. Ami egyébként igazán meg-
döbbentõ a paraguayi csapat teljesítmé-
nyében az az, hogy leszámítva a tizen-
egyes párbajokat, gyõzelem nélkül ju-
tottak a döntõbe.

A harmadik helyért rendezett mérkõ-
zés fõszereplõje a Hamburg futballistája,
Paolo Guerrero volt, aki három alkalommal
talált a venezuelaiak kapujába. A mérkõ-
zést 4-1-re nyerte Peru, amely utoljára
1997-ben szerepelt a legjobb 4 között,
akkor azonban a bronzmérkõzésen alul-
maradt Mexikóval szemben.

A döntõben, bár nem mindig az uruk
akarata érvényesült a pályán, de összes-
ségében megérdemelten szereztek veze-
tést már a 11. percben Suárez góljával,
amelyet a félidõ vége elõtt Diego Forlán
növelt kettõre, majd a 89. percben ismét
betalálva állította be a 3-0-s vég-
eredményt. 

Így Uruguay (1916, 1917, 1920, 1923,
1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959,
1967, 1983, 1987, 1995 után) idén
tizenötödször lett a kontinens bajnoka,
ezzel is bizonyítva, hogy a tavalyi dél-
afrikai világbajnokságon elért negyedik
helyezésük nem a véletlen mûve volt. 

Bakó András
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Az argentin-bolíviai mérkõzés kezdete

Egy fanatikus uruguayi szurkoló - „ ” 
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ZAVARGÁSOK NAGY-BRITANNIÁBAN: 
EGY FIGYELMEZTETÉS A BURZSOÁZIÁNAK

ALAN WOODS CIKKE
A nagy-britanniai zavargások is 
csak egy tünete a kapitalizmus
általános válságának. Mi, marxisták
nem csatlakozunk a burzsoázia és
képviselõinek képmutató kórusá-
hoz. A mi feladatunk, hogy segítsük
a fiatalokat megtalálni a helyes utat,
a forradalmi utat, azt az utat, amely
elvezet a szocialista társadalom
megvalósításához. 

A brit konzervatív párt korábbi vezetõje

Margaret (most már Lady) Thatcher

egyszer azt mondta: „Ki az a tár-

sadalom? Nincs ilyen. Egyének vannak,

nõk, férfiak és családok... A társadalom

mint olyan, nem létezik.” Három

évtizeddel késõbb a társadalom kemény

leckét adott a brit uralkodó osztálynak. 

48 óra alatt Nagy-Britannia területét

zavargások hulláma rázta meg. Tûz-

vészek lángoltak szerte Londonba, már a

harmadik éjjel folyt a fosztogatás és a

zûrzavar. A rendõrség több száz embert

letartóztatott, de rengeteg üzletet ki-

fosztottak, sok rendõrkocsi megsérült. 

Aki reggel kinézett az ablakon, az ut-

cák inkább háborús zónára hasonlítottak. 

A baj akkor kezdõdött, amikor a

rendõrök az észak-londoni Tottenham-

ban agyonlõttek egy fiatal fekete férfit,

Mark Duggant. Ennek a körülményei

még a mai napig nem tisztázottak. Az

ilyen események mindig is felháborodást

szülnek az ott élõ afrikai és karibi

közösségekben. 

A rendõrség úgy nyilatkozott, hogy

amikor Duggan kiszállt a jármûvébõl,

fegyver volt a kezében és lövéseket

adott le a rendõrökre. Az biztos, hogy a

rendõrök ebben hazudtak. Az már

megállapítást nyert, hogy tûzharc való-

ban volt, csakhogy a kilõtt két golyót

rendõrségi fegyverekbõl lõtték ki. Ez egy

ügyetlen álcázási kísérlet volt arra, hogy

elfedjék a valóságot, viszont amikor

kiderült az igazság csak olaj volt a tûzre. 

Két napra rá, szombaton Duggan

családja, az ismerõsei tiltakozó demon-

strációt szerveztek a tottenhami rend-

õrség elé, hogy magyarázatot köve-

teljenek a történtekre. Ezt nem kapták

meg, a tömeg órák hosszat várakozott a

kapitányság elõtt. Nyilván ez is hozzá-

járult, hogy kirobbanjanak a zavargások.

A nyugtalanság hamar elterjedt

Tottenhamban és átcsapott a közeli

Wood Green városnegyedbe is. Amikor

megkérdeztek egy elfedett arcú, a

Alan Woods, a Nemzetközi Marxista Tendencia vezetõje
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zavargásokban részt vevõ férfit, hogy
miért is tiltakozik, azt válaszolta: „A
rendõrségnek túl sok energiája van és
ezt használja is. Ez a baj, haver.”

Ugyanakkor érdekes kérdés, hogy a
rendõrség azonnal a háttérbe szorult, a
düh és a frusztráció terjedt el az
utcákon, fõként azokon a területeken,
ahol magas a munkanélküli fiatalok szá-
ma, akik nagy része fekete bõrû.  A za-
vargásoknak viszont teljesen más volt a
karaktere az elsõ nap, szombaton és
más vasárnap. Tottenhamban a zavar-
gások fõ oka a rendõri brutalitás elleni
tiltakozás volt. De ez csak a jéghegy
csúcsa volt. Már egy nappal késõbb is
átalakult valami minõségileg mássá.

A BBC arról számolt be, hogy „voltak
emberek autókkal, fiatalok kerékpáron,
akik nagyon gyorsan mozogtak, maguk
mögött pusztítást hagytak. Amint vé-
geztek az egyik helyen, továbbléptek a
következõre. A rendõrség ezzel szemben
alig tudta õket utolérni. Nem voltak
rendõrségi jármûvek, nem mûködtek a
villogók, alig lehetett látni roham-
kocsikat. A rendõrök kiértek az egyik
helyre, majd egybõl mehettek a kö-
vetkezõre, próbáltak a tûz ellen harcolni,
amely a késõbbiekben átterjed egész
Londonra”

A zavargások terjedése
Vasárnap este összecsapások törtek ki
az észak-londoni Enfieldben, ahol több

kirakatot is betörtek, és megsérült
néhány rendõrségi autó. De hétfõtõl már
futótûzként terjedtek a zavargások több
kerületben: a keleti Hackney, a nyugati
Ealing, Walthamstow és Waltham Forest
Észak-Londonban, és a Clapham, Croy-
don, Lewisham és Brixton a kerületek-
ben város déli részén.

A BBC londoni tudósítója, Paraic
O'Brien így írta le a látottakat: „Hirtelen
tömeg tûnt fel egy sportfogadási iroda
elõtt, majd tûz csapott fel a helyiségbõl.
Késõbb már mintha egész Brixton égett
volna.” 

Lewis Whyld, Press Association fo-
tósa ezt mondta: „Fiatalokat láttam, akik
köveket és molotov-koktélokat dobáltak.
Valamikor megjelent a rohamrendõrség
is, végig az utcán nagy csata volt a két
fél között.” 

Sokan számoltak be hasonló jelene-
tekrõl szerte Londonban. Volt ahol egy
egész bútorgyár égett porig.

A közlekedés teljesen leállt, mivel
egyes metróvonalakat bezártak, a bu-
szokat átirányították, hogy elkerüljék a
zavargásokat. 

A rendõrség mindenütt azt a benyo-
mást keltette, hogy teljes mértékben
tehetetlen. Három éjszakán át folytak a
zavargások, és a rendfenntartók csak te-
hetetlen nézõk voltak, a lázongók túl-
erõben voltak, a rendõrök semmit sem
tettek. 

Minden kísérlet a részükrõl, minden

támadó fellépés – még a fosztogatók le-
tartóztatása is – azzal a veszéllyel fe-
nyegetett, hogy még súlyosabb követ-
kezmények lesznek. 

Christine Jones, a városi rendõrség
parancsnoka azt mondta, hogy „a kol-
legáit sokkolta a felháborító erõszak”.
Ekkor már mintegy 35 tiszt megsérült,
több rendõrségi jármûvet megtámadtak.
A televízióban bemutatott képek inkább
a harminc évvel ezelõtti, polgárháborús
Bejrútra emlékeztettek, mint az
augusztus közepi Londonra. 

A bûnözõk és a bûnözés
A brit politikai osztály hirtelen meg-
rettent ebben a nyári kábulatban. Mél-
tatlan és nevetséges tülekedés kezdõ-
dött a fõbb politikai pártok vezetõi kö-
zött, hogy ki tud hamarabb visszajutni a
nyaralásáról az Egyesült Királyságba,
hogy fenntartsák azt a látszatott, hogy
ellenõrzésük alatt tartják a helyzetet. De
az utca feletti ellenõrzést elvesztették –
legalábbis egyelõre. 

A politikai intézmények elõre kiszá-
mítható módon reagáltak. Kit Malthouse,
londoni alpolgármester és a fõvárosi
rendõrség vezetõje a zavargások olim-
piai játékokra gyakorolt hatását fejte-
gette.  

Az utolsó két mozgalmas éjszakát,
mint „undorító és megrázó helyzetnek”
titulálta, és azt mondta, hogy a rend-
õrség jó munkát végzett. 

Hozzátette: Természetesen vannak
olyan emberek ebben a városban, akik
sajnálatosan szándékosan követnek el
erõszakos cselekményeket, akik keresik
a lehetõséget, hogy ellopjanak dolgokat
és felgyújtsanak épületeket, de ezek
csak felelõtlen anarchisták, szervezett
bûnbandák, vagy csak elvakult fiatalok. 

A belügyminiszter, Teresa May gyor-
san felmondta a betanult leckét, hogy ez
nem más, mint „tiszta bûnözés”, min-
denért a bûnözõk a felelõsek, akikre a
törvény a teljes súlyával fog lecsapni,
stb., stb.

Természetesen a bûnözés mindig
jelen van a kapitalista társadalomban.
Marx utalt is erre a Kommunista Kiált-
ványban, hogy „a veszélyes osz-tályt”,
„a lumpenproletariátust, a régi tár-
sadalom legalsó rétegeinek ezt a passzív
rothadását a proletárforradalom hellyel-
közzel belesodorja a mozgalomba, de
egész élethelyzete következtében inkább
hajlandó arra, hogy magát reakciós
üzelmekhez megvásároltassa”.
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Nyilván a társadalomban vannak
olyan rétegek, bûnözõ elemek, akik
bármikor készek a rombolása és a
zsákmányszerzésre. És vannak profi
bûnözõk is. De a tömeg nagy része, a
több ezer fiatal, aki elment és tombolt
ezekben a napokban nem ilyen volt. 

Jelen voltak bûnözõk is, ez nem
kétséges. De ez volt a kisebbség. A
nagyobbik résznek más megfontolása
volt. 

Vajon ezekben a zavargásokban
mennyire volt lényeges elem Nagy-
Britannia társadalmi és gazdasági
problémái? Mennyivel kapcsolódik ehhez
a fiatalok a magas munkanélkülisége,
különösképpen a feketéké? Lehet, hogy
összefüggésben áll a konzervatív-
liberális kormány aljas elvonásai, ame-
lyek tovább csökkentették az életszín-
vonalat, fõként a társadalom legszegé-
nyebb rétegeiben. Mi a helyzet a
rasszista megnyilvánulásokkal, különö-
sen a rendõrség állandó zaklatásaival a
fekete és ázsiai fiatalokkal szemben?

Nem! A politikai vezetõk erre egy-
öntetûen nemet mondtak. Ez „puszta
bûnözés” és az elkövetõket el kell ítélni.
Ebben lehet látni a rendõri mentalitás
legdurvább és leginkább ostoba meg-
nyilvánulását. Az az elképzelés, hogy
több ezer fiatal kimegy az utcára, csak
azért, hogy megtámadja a rendõröket,
ez maga a butaság. És ha mind bûnözõk,
akkor eddig mit csináltak? Miért most

törtek ki ezek a zavargások, miért nem
kettõ, öt, vagy tíz évvel ezelõtt? 

Tegyük fel úgy, olyan egyszerûen a
kérdést, hogy még a konzervatív
belügyminiszter is megértse.  Ha egy
fiatal, aki munkát vállal és annyi pénzt is
keres, hogy abból megéljen, az nem
fogja betörni a kirakat ablakát. Talán ez
lehet annak is az oka, hogy nagyon
kevés bankárt ítélnek el bolti lopásért.
Persze lehet azt mondani, hogy nincs
magyarázat arra, hogy valaki betörjön
egy boltba és a kasszából a pénzt
elvigye, de akkor arra miért van ment-

ség, hogy a nemzeti államkincstárból
milliárdokat lapátoltak ki, majd meg-
magyarázták a szegény közösségeknek,
hogy nincs pénz az iskolákra és lakások
építésére. 

A kapitalista társadalom egy beteg
társadalom és ez egy erkölcsi betegség.

Olyan mérgezett talaj, ahol nagyon
könnyen virágzik mindenfajta bûncse-
lekmény. Vannak olyan bûnözõk, akik
jólétben élnek és gazdagodnak, mint
például a Lordok Háza és  vannak olyan
kicsi bûnözõk, akik nyomornegyedekben
laknak és megpróbálják a sorsukat
egyéni módon megoldani. 

Szolón, a nagy athéni filozófus egy-
szer azt írta: „A törvény olyan, mint a
pókháló, amely megfogja a kisebb álla-
tokat, a nagyobbak azonban átjutnak
rajta”. 

A média irányítói szerint, akik
elképesztõ dühvel írnak a lázongókról,
az egész motivációja a kielégíthetetlen
kapzsiság. De várjunk csak egy pilla-
natot! Nincs valami hiba ebben a logi-
kában? Ha egy szegény fekete srác le-
rombol egy boltot, akkor börtönbe kerül.
De ha a bankárok egy egész ország gaz -
daságát rombolják le, akkor milliár-
dokkal jutalmazzák õket. 

Az uralkodó politikai osztály véle-
ményadói szerint Hackney és Brixton
utcáin a kapzsiság és a bûnözés volt je-
len. De milyen jogon merészel egy poli-
tikus az erkölcsi tartásról elõadást tar-
tani a fiataloknak. Ezek nem ugyanazok
a hölgyek és urak, akik elterjesztették a
hazugságot, a csalást és a szélhámos-
ságot szerte a világon? Nem ezek 
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azok, akik nemrégiben közpénzekbõl
újították fel a luxuslakásaikat? Akik nem
létezõ épületekre vettek fel pénzt? Sõt,
volt olyan is, aki az adófizetõk pénzébõl
javíttatta ki a kastélya körüli vizesárkot.
Mi ez, ha nem kapzsiság és bûnözés?

És nem ugyanaz a prostituált sajtó
kiált bosszú után és követel hatásos
fellépést „a fiatalkori bûnözés” ellen
Nagy-Britanniában, amely nemrég meg-
hackelte egy meggyilkolt fiatal lány mo-
biltelefonját, rendõröket vesztegetett
meg, közhivatalnokokat zsarolt meg? 

Összehasonlítva a médiabanda kap-
zsiságát és bûnözését az átlagos londoni
lázadó olyan, mint egy ma született
bárány. 

Vajon tûrni kell a zavargásokat?
A marxisták elnézõek a zavargások, a
fosztogatás és a vandalizmussal kap-
csolatban? Nem, természetesen nem! Mi
nem vagyunk elnézõek a rákkal szemben
sem. De mint mindenki tudja, nem elég
a rákot elítélni. Meg kell találni az okokat
és meg kell találni a gyógymódot is.

Teljesen visszautasítjuk a zavargá-
sokat és a fosztogatásokat. De ugyan-
úgy elítéljük a burzsoázia büdös képmu-
tatását is. Elutasítjuk, mert teljesen
értelmetlen és romboló gyakorlat, hogy

nem tesznek semmit, hogy megoldják a
fiatalok problémáit, sõt, mindent elkö-
vetnek, hogy azok lényegesen rosszabb
körül-mények között éljenek. 

Elutasítjuk a zavargásokat azért is,
mert ezek fõ áldozatai a szegény embe-
rek voltak. A kifosztott és felgyújtott
üzletek többsége kisvállalkozók által
mûködtetett üzlet volt. A gazdagok nem
élnek Brixton és Hackney negyedekben.

Az igazi bûnözõket nem fenyegette a
rombolás, mert õk biztonságos távol-
ságban laknak és jól õrzi õket a rend-
õrség, akiknek a hiánya feltûnõ volt Lon-
don szegényebb részein. 

Szörnyû, hogy szegény családok
elveszítették az otthonukat és minden
vagyonukat az értelmetlen, õrült gyújto-
gatásban. Ez minden bizonnyal bûncse-
lekmény volt. 

Legfõképpen elvetjük ezeket a mód-
szereket, mert muníciót adnak az ural-
kodó osztály propagandagépezetének. 

Segítenek azzal, hogy befeketítik
mindazok nevét, akik egy új és jobb
világért harcolnak. Lehetõvé teszik,
hogy kriminalizálják a nagy-britanniai
fiatalságot, csak azért mert néhány
agyatlan, ténylegesen bûnözõ kihasznál
minden társadalmi zavart, hogy gyújto-
gasson és zsákmányoljon. 

A reakciósok már egybõl kihasz-
nálták a helyzetet, hogy még több el-
nyomó intézkedést vezessenek be.
David Cameron már az elsõ napokban
sajtótájékoztatót tartott, ahol megismé-
telte az ismert nézeteit, hogy ez „tisztán
és egyszerûen bûnözés”. Azt ígérte,
hogy a felelõsökre a törvény teljes
erejével le fognak sújtani és sürgette a
bíróságokat, hogy gyorsítsák meg az
ügymenetet és küldjenek minél több
embert börtönbe. A Sky News egy
különösen rosszindulatú kampányt kez-
dett, amelyben követelte, hogy a
rendõrség használjon könnygázt és
gumilövedéket, valamint, hogy vessék
be a hadsereget is. 

Ha a szakszervezeti mozgalom fele-
lõsen gondolkodna, akkor már régen
megtették volna azt a lépést, hogy
bevonják a szervezett munkások közé a
munkanélkülieket és a fiatalokat. De a
szakszervezeti vezetõk szokás szerint
szûklátókörûen közelítették meg a
kérdést és semmit sem tettek a
szervezetlen munkások bevonásáért. 

A Munkáspárt jobboldali vezetõi ezer
mérföldre vannak a munkásosztály
életének nyers valóságától. A Munkás-
párt parlamenti frakciója tele van kö-
zéposztálybeli karrieristákkal: ügyvé-
dekkel, orvosokkal, közgazdászokkal,
akiknek fogalmuk sincs, hogy lehet
megélni a munkanélküli segélybõl,
milyen is egy szegény negyedben lakni. 

Az egyik este bejelentették, hogy Ed
Miliband (a Munkáspárt jelenlegi veze-
tõje – a szerk.) azonnal visszasietett a
Devon mellett lévõ nyaralójából. Amikor
ezt hallottam, egybõl tudtam, hogy mit
fog mondani. „A Munkáspárt birmin-
ghami vezetése (itt is voltak zavar-
gások) szerint ezek közönséges bûnözõk
és a törvényt a teljes szigorával kell
alkalmazni”. Ez pontosan ugyanaz a dal-
lam, amelyet a konzervatívok énekelnek,
pontosan ugyanazzal a szöveggel. 

Miért jár a gazdagoknak minden és
nekünk semmi? – hallatszott több he-
lyen, több fiatal szájából. A kérdés
jogos. De hiányzik egy forradalmi párt,
amely megmutatja, hogy hogyan kell
kiharcolni a kollektív emancipációt,
amely az egész társadalmat kiemeli a
mocsárból és a szegénységbõl. 

Sajnálatos, de elkerülhetetlen követ-
kezménye az erkölcs lezüllése a kapi-
talista társadalomban. A kapitalizmus
megtanítja az embereket az önzésre és a
kapzsiságra, mert az önzés és a ka-Egy újfajta „idõjárás-jelentés” Nagy-Britanniában
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zsiság a kapitalizmus fõ motorja. A kapi-
talizmus törvényei dzsungeltörvények,
ahol az erõs nyer, a gyengét pedig lábbal
tiporják el. Ez ma már az üzleti életben
is érvényes. Akkor meg miért pa-
naszkodnak, ha az egyszerû emberek is
ugyanígy viselkednek?

A zavargások valójában a tehetetlen
düh kifejezõdése. Néhány éjszakára a
lázongók hamis erõvé válnak. Ittassá
válnak és nem csak az ellopott al-
koholtól, felmegy az adrenalinszint és
mûködik a tömegpszihózis.  A gyerekek
viccesen úgy gondolják, hogy ez jobb,
mint egy futballmérkõzés. És termé-
szetesen sokkal olcsóbb. 

Az újabb robbanás elkerülhetetlen
A kapitalizmus válságának a konkrét
jelei a tömegtüntetések, az általános
sztrájkok, amelyek az egyik ország után
a másikban törnek fel. Ez volt a valódi
oka az arab forradalmaknak, amely a két
diktátor bukása után még mindig tart.
Görögországban és Spanyolországban
több százezer ember van az utcán. Még
Izraelt is elérték a tömegdemonstrációk. 

A nagy-britanniai zavargásokra úgy
kell tekinteni, mit egy általános képre. A
kapitalizmus zsákutcája a fiatalok egész
rétegét ítélte halálra a munkanélkü-
liséggel. Milliók élnek nyomornegye-
dekben, nincsenek megfelelõ szociális
bérlakások, miközben több millió lakás
áll üresen. Szociális lakások Londonban
nem épülnek, de a gazdagok megenged-
hetik magunknak, hogy bárhol és

bármennyi lakást vegyenek maguknak.
A felszín alatt nyugalom és rend van, de
a forrongó düh már évtizedek óta
megvan a brit társadalom mélyében. 

Évtizedeken keresztül a társadalom
elégedett volt, hagyta, hogy befogják a
szemét a csúf valósággal szemben, amit
az igazi gettók, a szegénység és ela-
dósodottság, a kábítószerek és a fegy-
verek valósága, a tisztességes egész-
ségügyi ellátás, az oktatás és a sza-
badidõs létesítmények teljes hiánya
jelentett.

Rengeteg pénzt raboltak el a City of
London parazitái, a bankárok saját
magunknak fizettek ki, természetesen
közpénzbõl. De arra nincs pénz, hogy
legalább félig civilizált körülményeket
teremtsenek egy brixtoni fiatal fiúnak. 

Nyilván egy új és érdekes értel-
mezése a Bibliában leírtaknak: „Mert
mindenkinek, akinek van, adatik, és
megszaporíttatik; akinek pedig nincs,
attól az is elvétetik, amije van.”

Csoda tehát, hogy a düh és a
frusztráció van jelen mindenhol, fõleg a
fiatalok közösségeiben?

A zavargások egybeestek a tõzsdék
általános válságával. Ezért tapasztalható
ez az általános idegesség a polgárság
részérõl, amely végre ráébredt arra,
hogy a gazdasági fellendülésbõl kifo-
gyott a gõz. Az a bejelentés, hogy az
amerikai gazdaság növekedése rend-
kívül alacsony volt az elmúlt idõben,
elegendõ volt hogy kitörjön az általános
pánik az Atlanti-óceán mindkét partján a
piacokon. Most a közgazdászok már
nyíltan beszélnek kettõs recesszióról,
ami el fog jönni és inkább elõbb, mint
késõbb. Nem kétséges, hogy a
megszorítások és a takarékossági cso-
magok még a jelenleginél is rosszabb

válaszok a problémákra. A burzsoázia
ördögi csapdában fogja magát találni. 

Cameron talán átmeneti lendületet
fog kapni és mint a rend, a törvé-
nyesség pártolójának, az anarchia el-
lenségének a képében tud majd pózolni.

De az igazi anarchia a kapitalista
rendszer anarchiája, a piacok és a tõke
anarchiája. Ez fosztotta meg az emberek
millióit a munkától, a lakhatástól és a
reménytõl. Amíg ezek hiányozni fognak,
mindig lesz, ami kiváltja a kétségbeesett
és erõszakos zavargásokat. 

A zavargások Nagy-Britanniában a
kapitalizmus általános válságának csak
egy tünete. A válság mélyülni fog és a
burzsoázia nem fogja megtalálni a
kiutat. Mivel megpróbálja visszaállítani a
gazdasági egyensúlyt, ezzel aláássa a
társadalmi és politikai egyensúlyt. Ezt a
problémát nem fogja megoldani, hogy
felgyorsítják a bíróságok ítélkezését és
megtöltik a börtönöket. 

Új robbanások is készülnek. A fia-
talok megpróbálják megtalálni a kiutat
abból a zsákutcából, amelybe a kapi-
talizmus kényszerítette õket. Hamarosan
azt is meg fogják látni, hogy a zavar-
gások sem mások, mint egy zsákutca. 

Meg kell találni, hogy máshogy, job-
ban és biztosabb módon szabaddá te-
gyék magukat a kapitalista rabszolgaság
ellen. A marxisták nem csatlakoznak a
burzsoázia és az ügynökeik képmutató
kórusához. Spinoza jótanácsát fogjuk
követni: „Ne nevesd ki a világot, ne is
sirasd, hanem értsd meg”. 

Feladatunk, hogy megtaláljuk a
helyes utat és segítsünk megtalálni a fia-
taloknak is a forradalmi utat a szocialista
társadalomhoz. 

London, 2011. augusztus 9.

„A kisebbség – a bankárok, tõkések,
politikusok – bûnözése”. Jóléti ál-
lam, nyugdíj, Afganisztán, Líbia
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A HATALOM, AZ ÖNFELEDT ÖRÖM

ÉS A KIELÉGÜLÉS RÖPKE PILLANATA

A BRIT KOMMUNISTA PÁRT ÁLLÁSPONTJA
A mozgalmunknak reményt kell ad-
nia egy olyan fiatal generációnak,
amely elvesztett minden reményt.
Ez csak úgy lehetséges, ha megvaló-
sítjuk az elképzelésünket a munkás-
osztály uralmáról és a szocializ-
musról, állítja Peter Manson.

Pozitív és haladó felkelés a nélkülözés és

a megszégyenítés ellen vagy vissza a

bûnözésbe? A baloldal reakciója a Nagy-

Britannia szerte kitört zavargásokra e

között a két véglet között mozog.

Ahogyan olvasóink tudják, ami békés

tiltakozásnak indult Tottenham Hale

rendõrkapitánysága elõtt augusztus 6-

án néhány óra alatt erõszakba fordult és

végül zavargásokba és fosztogatásba

torkollott elõször Londonban, majd a na-

gyobb agglomerációkban az ország szél-

tében-hosszában. Az eredeti demonstrá-

ciót egy Mark Duggan nevû fekete férfi

brutális meggyilkolása és a rendõrség

ezt követõ hazug magyarázkodása és

mentegetõzése váltotta ki.

Miközben az uralkodó osztály azon a

tényen sopánkodott, hogy elvesztették

az ellenõrzést az utcák felett, a ható-

ságok, amelyek szégyent vallottak, mert

nem tudták megelõzni a tömeges pusz-

títást, gyújtogatást és fosztogatást, fe-

nyegetõzni kezdtek. Az augusztus 9-i

hatalmas rendõri erõsítések után sike-

rült megfékezni az erõszak nagy részét

Londonban (de máshol nem). David

Cameron biztosította a rendõrséget,

hogy megkapnak minden szükséges

anyagi forrást: vízágyúkat, páncélozott

jármûveket, gumibotokat. Croydon

Central konzervatív képviselõje, Gavin

Barwell úgy nyilatkozott, hogy megfon-

tolandó a hadsereg bevetése is. 

Ed Miliband a maga részérõl meg-

jegyezte, hogy a kijárási tilalom beveze-

tése sem zárható ki, miközben a

Munkáspárt egykori helyettes vezetõje,

John Prescott arra utalt, hogy a kapucnit

és az arcot eltakaró kendõ kendõket be

kellene tiltani. Hasonló szellemben fo-

galmazódtak meg vélemények annak a

frusztrációnak kifejezõdéseképpen, hogy

a rendõrség képtelen nyomon követni

vagy ellenõrizni a Blackberry Messenger-

en (BBM) küldött üzenetek áradatát.

Ezek az üzenetek nemcsak titkosak, de

ingyenesek is, ami lehetõvé teszi az

emberek számára a gyors kommu-

nikációt akár egyre bõvülõ mértékben is.

David Lammy, Tottenham munkás-

párti parlamenti képviselõje felszólította

a BBM hálózatát, hogy álljon le a válság

alatt. Erre a Blackberry gyártója úgy

reagált, hogy igyekszik majd együtt-

mûködni a nyomozókkal a fõkolomposok

azonosításában. Lehetséges, hogy in-

nentõl kezdve elgondolkodnak a titkos-

ság megszüntetésén vagy megfontolják,

hogy fizetõssé teszik a szolgáltatást

(végülis az alkohol árának növelése

tényleg megállította a mértéktelen ivást,

nem?).

Ez persze jellemzõ a burzsoáziára,

hogy a jogaink és a szabadságunk elleni

támadáshoz folyamodik – hogy hogyan

öltözködünk, szabadon kommunikálunk,

sört iszunk – amikor, még ha csak egy

pillanatra is, elveszíti az ellenõrzést. De

az uralkodó osztály ideológiailag csõdöt

mondott, és teljesen képtelen racioná-

lisan kezelni azokat a hatalmas tár-

sadalmi problémákat, amiket a saját

rendszere termel ki. A hanyatló kapi-

talizmus egyre mélyülõ elidegenedést

okoz, ami a legélesebben a gazdaságilag

és szociálisan kisemmizettek és ki-

rekesztettek körében érezteti magát.

Ahogyan az egész baloldal rámuta-

tott, ezt az elidegenedést csak súlyosbít-

ják az újra és újra bekövetkezõ költség-

vetési megszorítások – noha azt túlzás

állítani, ahogyan ezt Ken Livingstone

tette, hogy a megszorítások okozták a

zavargásokat. A Szocialista Munkáspárt

(SWP) szerint „a zavargások nem törtek

volna ki a konzervatív kormány támadá-

sai nélkül”. Nem vitás, hogy ez túl-

ságosan leegyszerûsített magyarázat. 

Minden bizonnyal sokkal mélyebb

okok húzódnak meg a háttérben. Nap-

jaink kapitalista társadalma egyre na-

gyobb hangsúlyt fektet mesterséges

szükségletek létrehozására és ezzel

egyidejûleg egyre nagyobb elidegene-

dést, reménytelenséget és kétségbe-

esést termel. Ahogyan az anyagi dolgok

világa növekszik, az emberek világa

összezsugorodik. 

Miután utálják az iskolát, a munka-

nélkülieknek  munkájuk van, amit zsák-

utcának éreznek, nagyon is érthetõ,

hogy a fiatalok miért válnak kisstílû bû-

nözõkké, élvhajhászokká és csatla-

koznak utcai bandákhoz.
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Akkor hogyan is kellene értékelnünk
a fiatalok tetteit? A bosszújukat töltötték
ki az indokolatlan pusztítással – és ez
nemcsak a célponttá vált nagyáruháza-
kat és a rendõrséget érintette. Az igaz-
ság az, hogy fõleg munkásosztálybeliek
és kisbolt-tulajdonosok szenvedték el a
legsúlyosabb csapást – megtámadták
õket, felgyújtották az otthonaikat, el-
lopták vagy elpusztították a tulajdo-
nukat. Noha a szikra Mark Duggan meg-
gyilkolása volt, a lázadások nagy részé-
nek nem volt semmilyen politikai tar-
talma. A nihilizmus a legjobb szó arra,
ami történt. A fiataloknak van egy ré-
tege, akik nagyon dühösek, érdektele-
nek és nagyon jólesõ érzés nekik neki-
menni valaminek, harcolni a rendõrség-
gel, összetörni valamit, ami éppen me-
nõ, összetörni és megkaparintani, amit
csak lehet. A hatalom, az önfeledt öröm
és a kielégülés röpke pillanata.

Igaz, hogy a lázadás egyik oldalról
kollektív felkelés és errõl néhányan azt
mondják, hogy jó dolog, hogy ennyien
utasítják el az állam fennhatóságát. De
ugyanez mondható el az antiszociális
bandákról, amelyek a lakótelepeinken
leselkednek. Õk akarják helyettesíteni
az állami hatóságokat egy kis területen a
sajátjukkal, de az eredmény meglehe-
tõsen kellemetlen. Azt is mondhatnánk,
hogy a fosztogatások a társadalom ja-
vainak valamiféle újraelosztása, de a
lázadók aligha Robin Hoodok. A drága
ruhákat és edzõcipõket saját használatra
lopták – vagy ha nem akkor azért, hogy

eladják õket a feke-
tepiacon.

Az SWP azonban
csak a pozitívumo-
kat látja: „Bizonyos
pontokon a falhoz
nyomott emberek
megfordulnak és
visszatámadnak. Ez
történik most is,
éppen úgy ahogy
Margaret Thatcher
uralkodása alatt az
1980-as években, az
1930-as évek nagy
visszaesése vagy az
1880-as évek nagy
depressziója idején
történt. Minden o-
lyan idõszakban, a-
mikor Nagy-Britan-
nia zavargásokat élt
át.”

Minden szép és
jó, de elõrébb viszik-
e a zavargások a
mozgalmunkat? Mi-
közben az elvtársak
halkan elismerik,
hogy „a konzerva-
tívok megállításához
több szükséges”, lel-
kesednek: „A lázadás a düh kife-
jezõdése. Ahogyan Martin Luther King
mondta, ez »a meg nem hallgatottak
nyelve«.”

És a fosztogatás? Egy másik SWP on-

line cikkben ez olvasható: „Karl Marxnak
tökéletesen igaza volt, amikor a kisajá-
títók kisajátításáról beszélt. Mindazon
dolgok visszavételérõl, amiket elvettek
tõlünk. Ezt csinálják a szegény munkás-
osztálybeliek és ez ebben az értelemben
mélyen politikai cselekedet.”

„Mélyen politikai”? Ez egyszerûen
õrültség. Senki nem tagadhatja, hogy
ezek az emberek azokra a körülmé-
nyekre reagálnak, amiben találták ma-
gukat, beleértve a jelenlegi szociális és
politikai rendet. De üdvözölni a sarki kis-
boltok kifosztását az idiotizmus neto-
vábbja. Egy „mélyen politikai” tettnek
általában azt tekintjük, amit egy politikai
forgatókönyv határoz meg.

Amikor a lázongók erõszakossá
váltak, az SWP tagadta: ez „az ellen a
rendõrség ellen irányult, amelyik napi
szinten erõszakos támadásokat hajtanak
végre a munkásosztály közösségei, külö-
nösen a fiatal fekete férfiak ellen”. Nos,
néhány akció tényleg ellenük irányult,
ezt az SWP teljesen jól látja, de az áldo-
zatok legtöbbje (köztük a négy halálos
áldozat) nem a rendõrség tagja volt. Az
utcán kiraboltak, bántalmazottak több-
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sége, vagy azoké, akik elhagyni kény-
szerültek a felgyújtott otthonaikat olyan
„egyszerû munkás” volt, akiket az SWP
próbál megszólítani.

Egy további cikk azt magyarázza,
hogy a lázongók milyen elõzékenyek
voltak: „Hackney-ban hétfõn a zavar-
gások órákon át tartottak. Fiatalok
százai futottak a rendõrség elõl, de egy
busz elállta az útjukat. Körbevették és
hirtelen rájöttek, hogy a sofõrnõ még
bent tartózkodik. Két fiatal lázadó be-
kopogott az ajtón és intettek neki, hogy
szálljon le. Amikor az elhagyta a buszt
mindenki tapsolt. Csak ezután törték
össze”.

Nem, ez nem vicc. Ezzel szemben a
Szocialista Párt Angliában és Walesben
(ez egy Angliában és Walesben mûködõ
trockista párt, amely nem keverendõ
össze Nagy-Britannia Szocialista Párt-
jával – szerk.) helyesen állítja: „Az em-
berek nagy többsége nem ért egyet a
zavargásokkal és elítéli az otthonok,
postahivatalok és önkormányzati szol-
gálatok felgyújtását.” De az online cikk
gyorsan vált és az SWP véleményével
szöges ellentétben álló kijelentést tesz:
„Széles körû harag tapasztalható amiatt,
hogy a rendõrség nem lépett fel elég
hatékonyan, hogy megvédje az emberek
házait, a kis helyi üzleteket és boltokat.
Tekintve, hogy milyen széles körben
voltak várhatóak zavargások, dühítõ volt
az, hogy a rendõrség miért nem készült

fel a környék védelmére. Sokan a
kormányt hibáztatják a rendõri szervek
forráscsökkentései miatt.”

A Szocialista Párt Angliában és
Walesben (SPEW) még a Fõvárosi Rend-
õr Szövetség képviselõjét is elismerõen
idézi: „Ez az incidens kihat a rendõrtisz-
tek moráljára az egész rendõrségen be-
lül, ami jelenleg a legalacsonyabb szin-
ten van a belügyminiszter és az egész
kormány irányából õket ért folyamatos
támadásoknak köszönhetõen, amik a
fizetésük és a munkakörülményeik felül-
vizsgálatát pedzegetik.”

Ez annyira hányingerkeltõ, mint
amennyire a SWP álláspontja hülyeség.
Egyértelmûnek kellene lennie a szocia-
listáknak, hogy a rendõrségnek, mint
állami szervnek, nem az a legfontosabb
szerepe, hogy megvédje a munkás-

osztálybeli közösségeket, hanem, hogy
fenntartsa a meglévõ tulajdonviszonyo-
kat. Ahelyett, hogy a törvény ereje után
kiáltanánk, hogy fûzze szorosabbra az
ellenõrzést, a saját forrásaink után
kellene néznünk.

De ez a baj mind az SWP-vel, mind
pedig az SPEW-vel. Az nagyon jól megy,
hogy egy sor olyan követelést támasz-
szanak a kormánnyal szemben, aminek
a többsége abszolút támogatandó. De
mit kellene nekünk tenni? A remé-
nyeteket lumpenbandákba vagy az állam
páncélozott férfiaiba helyezitek? És mi
van a szervezett munkások erejével?

A törökök és kurdok példája Dal-
stonban pozitív. A Kingsland Road-i
lakosok egy részének sikerült elûznie a
lázongókat augusztus 8-án késõ este. 

Annak ellenére, hogy a média csak
arról beszél, hogy a boltosok megvédik
magukat, valójában itt, ebben a hagyo-
mányosan baloldali közösségben, ebben
sokkal többen vettek részt néhány ke-
bab- és kávébolt-tulajdonosnál.

A baloldalnak azon kellene dolgoznia,
hogy állandó önvédelmi egységeket
hozzon létre. Biztosítanunk kell a saját
védelmünket a lázongóktól, fosztoga-
tóktól, az Angol Védelmi Liga geng-
sztereitõl és – igen – a rendõrségi bû-
nözéstõl. De mindenekelõtt a mun-
kásosztálynak reményt kell adnia annak
a fiatal generációnak, amely elvesztette
minden reményét. Ez csak úgy le-
hetséges, ha ezt a beteg társadalmat
egy olyannal váltjuk fel, amely szakít a
piaccal, a profittal, a kapzsisággal és az
öncélú termeléssel. Meg kell nyernünk a
fiatalokat a munkásosztály hatalmáról és
a szocializmusról alkotott elképzelésünk
számára, és elõnyben kell részesítenünk
a harcot azért a fegyverért , amit meg
kell valósítanunk – egy kommunista
pártért. n


