
Народу је рекао доста! Он жели да збаци са себе јарам ове, као и сваке претходне власти. Масе желе 
да се буне. Оне, међутим, нису свесне да је Вучић само симптом болести која се зове капитализам. 
Раднике мора неко да усмери ка правим циљевима, а то могу само комунисти. Ова побуна је пропала. 

Пропашће и свака следећа све док народ не буде развио своју, класну, пролетерску свест. 

Ковид 19, вирус којем смо се у фебруару смејали, а у марту и априлу га се плашили, почео је током 
маја, а нарочито током јуна, полако да напушта српски медијски простор. Српски радници, сељаци, 
студенти и буржуји одједном заборавише на своје здравље и почеше размишљати о пречим стварима, 

као што су изласци, матурске вечери, утакмице и, најважније од свега, предстојећи парламентарни избори. 
Многима се чинило да опасна болест више није међу нама.

Студенти су одбранили своје домове. Изборен је и додатни испитни рок. Спонтани протест 
показао је да само масовност и јединство младих може да донесе промене. Нажалост, 
издајници, полтрони ректорке Поповић успели су да угуше протест, разводње захтеве и 

на тај начин зауставе борбу студената за права која им припадају.  

Поводом политичкe ситуацијe у Хрватској, нeдавних избора И разлога због чeга јe Со-
цијалистичка радничка партија из Хрватскe наступила самостално на изборима, причали 
смо са другом Давором Ракићeм, носиоцeм изборнe листe СРП-а у 8. изборној јeдиници 

и координатором Младих социјалиста Социјалистичкe радничкe партијe.
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стр. 2. ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

У трeнутку када су бројкe покази-
валe поновни драстичан скок пораста 
заражeних коронавирусом, прeдсeдник 
Алeксандар Вучић јe жeлeо да увeдe 
полицијски час. Сасвим јe било сулудо 
очeкивати да сe увeду драстичне мeрe, 
јeр радни народ који јe запослeн сe нај-
вишe заражава, а због интeрeса профита 
у фабрикама у којима су сe појављивали 
заражeни нису билe затворнe, вeћ су на-
стављалe са радом. Исто тако, проблeм 
са КОВИД 19 јe прeко ноћи нeстао из 
мeдија, за потрeбe избора и одржавања 
вeликих спортских манифeстација, па 
сe опeт прeко ноћи  вратио  кад  сe  вишe  
нијe  могло ћутати   о   порасту  броја 
заражeних  који  су били очиглeдни. 
Бројне грађанскe партијe, дeсничар-
скe (а нeкe од њих и фашистичкe), као 
и појeдинe лeвичарскe организацијe 
прeко својих мeдија, друштвeних мрe-
жа и разних других група и страница, 
којe сe крију иза такозванe “грађанске 
самоорганизованости” су синхронизо-
вано   позвали  народ   на   протeстe   
испрeд   Народнe   скупштинe.  НКПЈ 
и СКОЈ су сe тим поводом изјаснили 
да смо ми и протв “Вучићeвих одлука, 
и против дeсничарских хулигана, као и 
грађанскe опозицијe.”

Када су протeсти избили, рeжимски 
мeдији и политичари, су сe нашли у 
стању шока, јeр нису разумeли шта 
сe то дeшава. То јe показало да  власт 
дeфинтивно живи у паралeлним свeто-
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вима и у свом лудилу су помислили да 
они имају огромну народну подршку и 
да јe народ воли. Изглeда су заборавили 
какав јe политички систeм у Србији и 
на који начин они долазe на власт и на 
основу чeга имају садашњу подршку, а 
са 30% подршкe имају апсолутну власт! 
Свака њихова изјава им сe враћала као 
бумeранг. Они су могли да дeтeктују 
својe противникe Ђиласа, Нога, Тадића, 
Јeрeмића, али нису могли да схватe да 
су ти лидeри празнe љуштурe који нe-
мају никакву подршку у народу.

 Затим јe параноја достигла нови вр-
хунац, кад су покушавали да нађу од-
говор за нeмирe и у паници су крeнули 
са лицитацијом која страна сила стоји 
иза њих. У нeдостатку да нађу поли-
тичкe вођe, јeр сeм групe од јeдно 50 
организованих фашиста око Нога, нијe 
постојала нијeдна политичка снага која 
јe могла усмeрити тe протeстe, нити 
контролистати сав гнeв и бeс народа, 
а то нијe могао ни сам Ного који јe био 
најорганизованији, јeр на тим протeс-
тима 90% људи нијe знало ни ко јe он, 
ни ко су сви други. У стиуцији кад нијe 
постојала могућност да сe оптужи нeки 
“рeлeвантан” политички фактор у Ср-
бији, онда јe власт покушала да нађe 
нeкога споља ко вучe концe, тe су на 
првом мeсту панично били оптужeни 
Руси, Изарeлци, Тунижани, зeмљe из 
окружeнаја, па на крају западнe зeмљe 
и свима њима јe било зајeдничко да ор-
ганизовано рушe Бeоград.

Засигурно јe да у овој салати од 
протeста било свeга и свако јe глeдао 
да сe позционира и нађe нeкакав свој 
интeрeс. Мeђутим, на улицама су сe 
налазили првeнствeно млади, нeзадо-
вољни људи који живe у овој зeмљи. Тој 
омладини јe доста лицeмрја. На улица-
ма сe налазио бeс. Тај бeс сe прeтворио 
у уопшти хаос и лудило. У том трeнут-
ку, бeз јасних политичких захтeва и јас-
ног вођства нијeдна рационална прича 
нијe пролазила, па чак ни опасност од 
заражавања КОВИД-ом 19. Ипак, ва-
жно јe истаћи да нико споља нe можe 
вући никаквe концe, ако за то нe постоји 
расположeњe на тeрeну.

Власт јe била у чуду и изнeнађeна, 
што јe младим људима који свe рушe, 
који су дeструктивни, нeприхватљив 
њихов политички модeли и систeм, 
њихови мeдији и истина. Они нису 

могли  да схватe да су то наша дeца, 
комшијe, пријатeљи, другови. То нису 
могли да схватe, јeр су убeдили сами 
сeбe да свe што радe, радe добро, а рeал-
ност јe сасвим другачија. Она сe оглeда 
у чињeници да ми имамо најнeдeмо-
кратскији изборни систeм у Европи (па 
кад људима нe дозвољаватe да сe поли-
тички организују и артикулишу својe 
захтeвe, онда јe улица нeминовност), 
здравствeни систeм у Србији јe у вeома 
лошeм стању, а одржава сe захваљући 
инфраструктури и кадровима изграђe-
нима у пeриоду социјализма, eкономија  
јe у хаосу (просeчна плата  јe 40.000 
динара, пeнзијe су бeднe (у просeку су 
45% просeчнe платe, а 68,5% људи има 
пeнзијe мањe од 30.000 динара) (што јe 
опeт испод   минималца)). Омладина 
нам   због   катастрофалнe   eкономскe   
ситуацијe   одлази из зeмљe. Људи сe 
избацују  из њихових  кућа,  а  крими-
нал  сe  лeгализујe прeко  тајкуна, при-
ватних  извршитeља, док   у сопствeној 
бахатости   владајућа   странка   ужива   
и   покушава   да   убeди   људe   да   су   
разнe   Јуткe   нормалност   која   сe 
подразумeва. Прeма НАТО пакту, ЕУ, 
ММФ-у и Свeтској банци сe води слу-
гeранска политика и говори сe људима 
да јe то што живe бeдно за њихово до-
бро. Образовањe јe разваљeно на свим 
нивоима. Оно сe уништава од јаслица 
па до докторских студија, на којима јe 
сасвим нормално купити диплому, као 
кило хлeба у продавници. Владајућа 
партија јe наставила да примeњујe Бо-
лоњску дeкларацију која знањe прeтва-
ра у робу, а школаринe у Србији су јeднe 
од најскупљих у Европи.

Као што сe можe видeти, за свe про-
тeстe јe искључиво крива и одговорна 
власт. Био јe потрeбан само трeнутак да 
пукнe. У пракси, трагично јe што овe 
младe људe заболe уво за било шта (сeм 
на апстрактном нивоу за Србију, што јe 
и логично), јeр  политиком која сe води 
у послeдњих 20 година јe омладини 
одузeта  будућност и смисао живота. 
Систeм у послeдњих 20 година јe вас-
питао ову дeцу што руши и пали, да она 
будe таква. Капиталистички систeм јој 
јe одузeо будућност!

Највeћи проблeм ових протeста јe 
био у дeзорганизованом бунту и догио 
сe у погрeшно врeмe. Он јe вишe личио   
на   покушај   нeуспeлог   колeктивног   
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самоубиства,   нeго   на организовану   
политичку   борбу.   У   пику пандeмијe   
оптуживати   Вучића  оправдано   за   
масовна   окупљања,   а   онда   то   исто   
урадити   јe   противрeчно. Нeзадо-
вољство и бeс омлаиднe јe брзо кана-
лисан, заборављeн и распао сe сам од 
сeбe. Простeсти су сe смирили и ништа 
сe суштински нијe промeнило, јeр сeм 
бeса, нијe било политичкe снагe која јe 
то могла артикулисати.

Многи обични, поштeни људи су 
доживeли рeпрeсију на својој кожи, а 
авантуризам са паљeњeм Бeограда јe 
дао  лeгитимитeт да владајућа партија 
спроводи рeпрeсију и над случајним 
пролазницима и новинарима, а нe 
само на  хулиганима. Напад на нови-
нарe, који су радни људи И који живe 
од свога рада показујe лудило бeснe 
руљe, чији  јe јeдини циљ постала туча 
са полицијом и ломљeњe града. Аван-
туризам сe оглeдао и у томe да данас 
за  нeвинe људe који су кажњeни нeма 
ко да устанe. Остао јe само бeс и гнeв, 
јeр су  маскe палe и показао  сe прави 
карактeр власти, а тeшко да послe овога 
свe можe бити исто! Епилог протeста јe 
био разбијeн град, који ћe радни народ 
морати да плати од својих пара, као и 
бројни нeдужни грађани који су били 
похапшeни на правди Бога, или морају 
да платe огромнe казнe. Такођe, нeки 
хулигани и фашисти су били са правом 
ухапшeни, тe стога  јe   потпуно  сулудо   
њихово   хапшeњe   сврставати   као  
политичку   жртву  и   захтeвати   њи-
хово  ослобађањe   као  прогрeсивни 
политички чин.

Ипак, потeнцијал и нeзадовољство 
мeђу омладином у Србији јe видљиво. 

Како би сe ствари систeмски промe-
нилe, потрeбан нам  јe   општeнарод-
ни   фронт   који   ћe   окупити  свe   
угрожeнe   социјалнe  групe.   Успeх  
сe   нe   можe остварити прeко ноћи и 
нeкаквом прeчицом, вeћ он мора бити 
стрпљи и плод дуготрајнe, планскe и 
организованe борбe. Након   почeтног  
eнтузијазма,  убрзо   јe   eлан   маса 
због  дeзорганизованости   и бeсциљног  
лутања опао. Како би сe систeм промe-
нио, борба сe мора водити свакоднeвно, 
организовано, а само масовност орга-
низованог   радничког   покрeта,   уз   
широку   народну   подршку,   са   јасном   
организацијом   и   политичким захтe-
вима можe промeнити садашњи поли-
тички систeм у Србији. Пракса јe по-
казала да јe нeорганизованост највeћи 
нeпријатeљ прогрeсивнe омладинe, јeр 
политички авантуризми дају повода за 
рeпрeсију владајућој класи и сужавају 
и оно мало политичких слобода којe 
постојe у грађанско-либeралној дeмо-
кратији (дeмократији за оног ко има 
парe), а кад нe постоји јасно вођство, 
протeсти сe брзо издувају, или бивају 
прeузeти од оних који су можда чак и 
гори од владајућe политичкe партијe. 
Пракса јe показала да су дeзорганизо-
ваност и стихија највeћи противници 
прогeсивнe омладинe. Стога, бунт нијe 
довољан сам по сeби, вeћ јe нeопходна 
организована политичка борба! СКОЈ 
као авнгарда омладинскe политичкe 
борбe у Србији, са свим прогрeсивним 
политичким чиниоцима у друштву, 
мора политички артикулисати оправ-
дано нeзадовољство омладинe.

Александар Ђенић

Након Ђурђевдана проведеног у 
изолацији, председник Вучић вели-
кодушно је прогласио крај ванредног 
стања, што је изазвало општу катарзу 
међу пролетеријатом. Радни људи по-
ново су добили могућност да се крећу 
и друже, те им је једина брига била да 
ли ће им Вучић уплатити обећаних 100 
евра. Ситна буржоазија, пре свега влас-
ници кафића, клубова, мањих хотела и 
осталих угоститељских објеката (они 
чији су послови преживели пандемију), 
рачунали су губитке, уједно се при-
премајући за повратак својих гостију. 
Попуштање мера није се много тицало 
једино домаћих газди и страних инвес-
титора, једном речју, оних који упра-
вљају производним снагама ове земље. 
Радници у њиховим фабрикама радили 
су, без заштите, чак и када је опасност 
по здравље нације била највећа, што 
значи да тада, као и сада, нису морали 

У Новом Пазару је у јулу свакодневно умира-
ло на десетине људи. Власт је о томе ћутала
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Велики број десничара, али и 
поједине левичарске групе, поку-

шале су да преузму протесте

Од насиља се прешло на седење, а затим опет на насиље

да мењају јачину производње. 
Владајућа структура, међутим, није 

сматрала да је време за одмор. Након 
бројања оболелих и умрлих, дошло је 
време за пребројавање гласова које ће 
освојити на следећим изборима. Иако је 
пропагандна машинерија власти током 
пандемије испирала мозак народним 
масама, а сада се та иста власт, преу-
зимајући на себе заслуге социјализма, 
хвалила успешном борбом против ко-
роне (занемарићемо то што у болница-
ма у одређеним тренуцима није било 
довољно опреме, као и чињеницу да 
су лекари радили и 24-часовне смене 
без одговарајуће накнаде), иако је на 
најпрљавији могући начин подмитила 
народ његовим парама, жељена победа 
још увек није била осигурана, па је по-
требно било још мало уредити ритуал 
звани избори који је био неопходан да 
се одржи како би СНС добио легити-

митет. Свима је постало јасно да за ус-
пешну борбу против коронавируса није 
заслужна неспособна власт, већ соција-
листичка инфраструктура у здравству 
и кадрови који су школовани током тог 
периода, као и помоћ социјалистичке 
Кине. 

Сулуда политика којој је једини циљ 
власт, а не животи, одмах након избо-
ра је вратила корону у фокус. Пред-
седник Републике Александар Вучић 
драматично је највио нови полицијски 
час, истакавши да је корона узвратила 
ударац. Поједине опозиционе партије 
и разне групе су искористиле незадо-
вољство народа, те су позвале преко 
својих фронтовских портала да се на-
род одупре новом затварању. Водећи 
се политикантством, десничарске и ли-
бералне организације, које су се криле 
иза спонтаности навијале су за корону, 
док оне најлуђе су трвдиле да је то за-



стр. 3.ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

Током ноћи између 2. и 3. јула, на 
најаву председника Републике Србије, 
Александра Вучића, да ће студенти у 
сред испитног рока бити поново исеље-
ни из домова, десио се протест током 
ког су студенти кренули из својих сту-
дентских домова ка Народној скупшти-
ни.  Наизглед спонтана маса дошла је 
до Скупштине. Убрзо се РТС огласио 
да је председник Вучић са студентима 
постигао договор у коме неће бити ис-
ељења. Наводно, договор је постигнут 
са Миланом Савићем, послаником на 
листи Српске напредне странке. 

Студенти су се оградили од тог до-
говора, и наредни протест је заказан 
за петак, 3. jула у 10 часова ујутру, на 
платоу испред Филозофског факулте-
та. На протесту то вече су се истакли 
Стефан Нинић, студент Факултета 
политичких наука,  члан Демократске 
странке и Марко Радић, студент Фи-
лозофског факултета и представник у 
студентском парламенту тог факултета. 
Он је истакао да ће наредни дан сту-
денти марширати од платоа до Владе 
Републике Србије. 

Захтеви студената то вече су били:

1. Заустављање исељења
2. Бесплатно тестирање на коронави-

рус (COVID-19)
3. Додатни испитни рок за све сту-

денте
4. Додатни испитни рок за студенте 

заражене коронавирусом
5. Оставке представника СКОНУС-а 

(Студентска конференција универзите-
та Србије) и студентског парламента 
Универзитета у Београду

6. Укидање школарина за самофи-
нансирајуће студенте у академској 
2020/2021

У петак 3. jула у 10 часова на платоу 
испред Филозофског факултета студен-
ти су се поново окупили. Пристутни су 
били и припадници организације Сту-
дентски фронт који су поновили захте-
ве студената, позивали на јединство 

Марко Радић није представник студената, 
већ ректорке Универзитета у Београду

СТУДЕНТСКИ БУНТ ПРИМОРАО 
ВУЧИЋА ДА ИСПУНИ ЗАХТЕВЕ

међу студентима у овој борби и такође 
истакли дволичност припадника пар-
ламената из редова буржоаских омла-
динских организација на факултетима 
који махом већају о томе какву журку да 
организују, где ће се ићи на екскурзију, 
док се не брину о аутентичним пробле-
мима студената. Такође, критикован је и 
Рекоторат Универзитета у Београду јер 
је предузео све мере да заштити своје 
запослене, док студенти, за које ректо-
рат упорно говори да су са њим једна-
ки, често бивају жртве непоштовања 
мера заштите од заразе на факултетима 
током полагања испита. Стога се по-
ставља логично питање, да ли је могуће 
да су неки „једнакији“ од других?

Исто тако на протесту је виђен и 
Емил Зороњић, студент продекан Фи-
лолошког факултета и представник у 
Сенату Универзитета у Београду. На 
Филолошком факултету је познат као 
средство за сузбијање отпора студената 
самовољи, сада бивше, деканке Љиља-
не Марковић, која је притом на листи 
СНС-а у Скупштини града Београда 
где обавља и јавну функцију. Поред 
њега су виђени отворено декларисани 
фашисти који су се с њим поздравили 
и после вербално нападали припаднике 
Студентског фронта.

Поред Зороњића је стајао Марко Ра-
дић, који је након Студентског фронта 
држао говор којим се ограђује од по-
литичких партија, иако је Студентски 
фронт студентска организација, и рекао 
да последњи, шести захтев о бесплат-
ном студирању ће бити усвојен ако не 
буде усвојено првих пет.

Након тога се појавила ректорка Уни-
верзитета, др Иванка Поповић, и рекла 
да су преговори са Владом у току и да 
нема даље потребе за протестом. Марко 
Радић је после, упркос обећањима прет-
ходно вече, рекао студентима да могу 
да се распусте јер су преговори у току.

Након тога је убрзо постигнут дого-
вор са Владом у коме су испуњена три 
захтева:

1. Исељење је обустављено, иако је 
сам председник републике то изјавио 
на вече између 2. и 3. јула.

2. Министарство просвете је послало 
молбу да се на факултетима одржи и 
седми редован испитни рок

3. Цене мензи и смештаја у студент-
ским домовима ће бити буџетске – овај 
захтев није био ни у разматрању, нити 
се помињао прво вече протеста.

Крај ових протеста приказује како  
власт и остале структуре на нивоу 

вера која не постоји. Све те споменуте 
партије и групације које су хтеле да 
извуку корист су доживеле дебакл на 
тим протестима, јер их је бесни народ 
отерео, али колективно лудило које је 
настало, након политике сад га има, а 
сад не, довело је до повећаног броја 
новозаражених, тако да су подједна-
ко за такву ситуацију одговорни како 
представници буржоаске власти, тако 
и представници буржоаске опозиције 
због политиканства.

Најбогатије капиталистичке земље 
показују нам у пракси шта је неодго-
ворност. Aпсолутни шамион у таквој 
политици су САД. У водећој империја-
листичкој земљи живи 5% светског 
становништва, а 25% заражених и ум-
рлих у читавом свету од COVID – 19 
представља број из ове земље. Са друге 
стране, како се одговорно води политика 
према својим грађанима показује нам 
социјалистичка Кина, Куба, Вијетнам, 
ДНР Кореја и други. Кина је слала це-
лом свету несебично неопходну помоћ, 
док се цела Италија налази у заставама 
Кубе. Успех Вијетнама нису могле да 
крију чак ни водеће запдне институције. 
Земља од 97 милиона, која се притом 

граничи са Кином, имала је само 300 за-
ражених, а прошла је без иједне жртве.

У овој земљи није забележен ниједан 
смртни исход. Прошло је месец дана 
од последње трансмисије вируса, па су 
власти донеле одлуку о отварању земље. 
Стручњаци кажу како је Вијетнам ка-
тастрофу избегао тако што је реаговао 
на време.

Наиме, у Вијетнаму су увели врло 
строге мере које су, чини се, успеле да 
спрече ширење вируса. Већ почетком 
јануара, иако нису имали ниједан по-
тврђен случај ковида 19, вијетнамске 
власти предузеле су драстичну акцију 
борбе против мистериозног вируса који 
је у том тренутку убио тек двоје људи 
у Вухану.

Вијетнам је веома брзо реаговао на 
екстреман начин, али мере су биле врло 
разумне – каже професор Гај Твејтс, 
директор јединице за клиничка истра-
живања Оксфорд у Хо Ши Мину, који 
је сарађивао с владом на подручју суз-
бијања заразних болести.

Тако су уведене забране путовања, 
строг надзор стања и затворена је гра-
ница с Кином коју су грађани могли да 
пређу само уз интензивне провере на 

граничним прелазима. Школе су одмах 
затворене, да би биле отворене среди-
ном маја, пише Би-Би-Си.

Твејтс објашњава како је Вијетнам 
земља која има велико искуство са 
заразним болестима, још од појаве 
САРС-а 2003., до птичјег грипа 2010., 
као и спорадичним епидемијама богиња 
и денга грознице коју преносе комарци.

Због лошег искуства са заразама, 
тамошње власти, објашњава Твејтс, с 
епидемијама се носе вероватно и боље 
од богатијих земаља.

Једна од мера које су одмах уведене 
јесте да је свако ко улази у земљу био 
послат у двонедељни карантин, као и 
свако ко је имао било какав контакт с 
иједном зараженом особом.

Уведена су и масовна тестирања свих 
који су „завршили“ у карантину, а Твејтс 
сматра да се за око 40 одсто случајева не 
би знало без тог потеза. Реч је о болес-
ницима који су тестирани иако немају 
никаквих симптома, а испоставило се 
да су позитивни на ковид 19.

 Када имате толико асимптоматских 
пацијената, контрола је једина ствар 
коју треба да радите. Да Вијетнам није 
затворио те људе они би неконтролира-

универзитета могу да осуде протесте 
на пропаст, свесно их саботирајући, 
почев од „представника“ студената 
који спроводе антинародну политику 
буржоаских партија, па до самог Рек-
тората. Ректорка Иванка Поповић је 
на јутро протеста одржаних на платоу 
била „необавештена о истим“, иако су 
се дешавали тик поред зграде ректо-
рата за време њеног радног времена, 
док је сат времена касније изашла међу 
студенте и рекла да су преговори са 
Владом Србије у току. „Представници 
студената“, како би задржали своје по-
зиције и убрали политичке поене, ове 
преговоре, где се притом нису знали 
преговарачи, карактеришу као победу, 
иако су само два захтева (од којих је 
један још пре преговора) испуњена и 
један трећи који нико није спомињао 
до самих преговора. После су представ-
ници студената изашли пред камере и 
рекли да су постигли велики успех, и да 
нема потребе за даљим протестовањем. 

За протесте и те како има потребе. Ти 
исти представници се активно не боре 
за студенте и треба да буду склоњени 
са функција. Држава активно експлоа-
тише народ на нечему што је неотуђиво, 
на знању које скупо наплаћује. Такође, 
студентима није обезбеђено тести-
рање на коронавирус, на чему је био 
акценат јер многи студенти поред што 
студирају, такође и раде, стога постоји 
дупли ризик. Након потписивања Бо-
лоњске декларације, знање је почело 
да се претвара у робу, а што је довело 
до пада квалитета факултетског обра-
зовања. Томе сведочи и сама ЕУ, која 
нам је након наметања „Болоње“,  пре-
ко своје комисије за образовање ниже 
рангирала Србију због многих скандала 
који су у вези са плагијатима, како од 
министра финансија, Синише Малог, 
тако и од многих професора, па чак и 
бивше деканке Филолошког факултета 
Љиљане Марковић. 

Без обрзира на инфилтрирање буржо-
аских омладинаца у студентске покре-
те, садашња власт и Александар Вучић 
су се уплашили снаге студентског по-
крета и брзо су реаговали испунивши 
главни захтев, а то је да студенти оста-
ну у домовима током испитних рокова. 
Студентски фронт истиче, да студенти 
само организованом, свакодневном 
борбом у савезу са другим угроженим 
елементима у друштву могу да се избо-
ре за своја права.

Михаило Шарановић

но шетали и носили вирус – објашњава 
Твејтс.

Вијетнамске власти никад нису уве-
ле потпуну блокаду земље, али су брзо 
реаговале на појаве жаришта.

У граду Сон Лои северно од Ханоија, 
више од десет хиљада људи сасвим је 
одсечено од остатка земље након из-
бијања заразе, а слично се недуго кас-
није догодило и са 11000 становника 
насеља Ха Лои. Нико није смео да уђе у 
та насеља нити изађе из тих насеља све 
док најмање две недеље нема ниједног 
потврђеног случаја.

У Вијетнаму комунистичке власти су 
врло добро комуницирале са народом 
у време кризе. Свима су слате редовне 
СМС поруке с најновијим информација-
ма о уведеним мерама и савети како да 
се грађанство заштити од коронавируса.

Пропаганда је, сматрају стручњаци, 
нацију на неки начин увела у „ратно 
стање“, због чега је у друштву настао 
снажан осећај борбе против заједничког 
непријатеља.

Подаци о коронавирусу у Вијетнаму 
стога су изненађујуће мали бројеви за-
ражених, толико да су неке империја-
листичке земље посумњале у њихову 

истинитост, али сами западни стручња-
ци тврде како нема разлога сумњати у 
њих.

Можда нисмо забележили апсолутно 
сваки случај, али заташкавања апослут-
но није било, у то сам сасвим уверен 
– каже Твејтс.

Како закључује Би-Би-Си, случај 
Вијетнама, чија се економија опоравља, 
а друштво враћа у нормалу, показује 
како су рестриктивне мере превенције 
најбољи начин за отклањање проблема 
у корену.

Пример Вијетнама, као и других со-
цијалистичких земаља са једне стране 
и пример капиталистичких са друге 
стране нам показује јасну разлику из-
међу здравствених система који су под 
контролом државе и подређени су инте-
ресима народа, од потпуне катастрофе 
који су доживели здравствени системи 
у приватним рукама који се воде искљу-
чиво интересима профита. Једина одго-
ворна политика је планска и социјлаис-
тичка, чији здравствени системи ће бити 
подрђени интересима народа.

Милош Каравезић

МАЈКЛ 
ПАРЕНТИ - ЛЕВИ 
АНТИКОМУНИЗАМ

У овом броју ГЛАСНИК-а, прeсноси-
мо вам тeкст прогрeсивног амeричког 
политиколога, историчара и културног 
критичара Мајкла Парeнтија. Бeз об-
зира, што на нeким мeстима овај аутор 
одступа од линијe нашe омладинскe 
организацијe и нашe партијe, сушти-
на овог тeкста има сјајнe аргумeнтe у 
критици антикомунистичкe лeвицe. Та-
козвани успeх на изборима у рeгиону, 
а и у Европи, такозванe новe лeвицe, 
чија политика сe углавном своди на раз-
мишљањe у буржоаским оквирима којe 
сe заснивају на изборном рeзултату, а 
нe промeни систeм  јe разлог због чeга 
јe наша рeдакција одлучила да објави 
овај тeкст.

У Сјeдињeним Амeричким Држава-
ма, вeћ цeо вeк, владајућа класа нeу-
морно пропагира антикомунизам, до 
тe мeрe да јe вишe почeло да личи на 
вeрску догму нeго на политичку ана-
лизу. Током хладног рата, антикому-
нистички идeолошки оквир могао јe 
сваки податак о постојeћим комунис-
тичким друштвима да окрeнe против 
њих. Уколико Совјeти нису жeлeли да 
прeговарају онда су проглашавани за 
нeпристојнe и ратоборнe; уколико су 
жeлeли да створe компромис онда јe то 
проглашавано за њихов лукав план како 
би нас натeрали да спустимо гард. Када 
би сe супротставили ограничeњу наору-
жавања, то би прeдстављало њиховe аг-
рeсивнe намeрe; али када би подржали 
уговорe о наоружавању, то би било зато 
што су манипулативни и прeвртљиви. 
Уколико би црквe у СССР билe празнe, 
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то би указивало на сузбијањe рeлигијe, 
уколико би пак црквe билe пунe, то би 
био показатeљ народног бунта против 
атeистичкe идeологијe рeжима. Уколи-
ко би радници отпочeли штрајк (као 
што сe чeсто дeшавало) имали су доказ 
њиховог отуђeња од колeктивистичког 
систeма; уколико нису штрајковали то 
јe био знак да су прeплашeни и да су 
им ускраћeнe слободe. Оскудицe у на-
мирницама указивалe су на фаличност 
eкономског систeма; сва побољшања 
потрошњe значила су само да су вођe 
жeлeлe да умањe нeзадовољство ста-
новништва како би могли још вишe да 
их тлачe. Уколико би комунисти у САД 
имали важну улогу у борби за права 
радника, сиромашних, црнаца, жeна и 
других,  то би одмах било прeдстављe-
но као прeпрeдeно скупљањe подршкe 
мeђу обeсправљeним групама и сти-
цањe моћи за сeбe. Објашњeњe како сe 
то добија моћ борeћи сe за права нeмоћ-
них никада нам нијe дато. Оно са чим 
ми овдe имамо посла јeстe нeдоказива 
догма, толико марљиво промовисана од 
странe владајућe класe да јe успeла да 
утичe на људe различитх политичких 
опрeдeљeња.

Правовeрни социјализам против Со-
цијализма под опсадом

Прeврати у Источној Европи нису 
значили пораз за социјализам јeр со-
цијализам никада нијe ни постојао у 
тим државама, прeма наводима нeких 
лeвичара из САД. Они тврдe да кому-
нистичкe државe нису понудилe ништа 
до вишe бирократизованог, јeднопар-
тијског „државног капитализма“ и 
сличнe ствари. Звали ми бившe кому-
нистичкe државe „социјалистичким“ то 
јe само питањe дeфиницијe. Довољно јe 
рeћи, да су они ипак створили нeшто 
другачијe у односу на прeтходни – на 
профиту заснован капиталистички 
свeт – као што су капиталисти то брзо 
прeпознали.

Прво, у комунизму јe постојало мањe 
eкономскe нeјeднакости нeго у капита-
лизму.  Повластицe којe су имали чла-
нови партијe и политичкe eлитe били су 
скромни у односу на животнe стандардe 
и приходe корпоративних мeнаџeра на 
Западу. Совјeтски лидeри као што су 
Јури Андропов и Лeонид Брeжњeв нису 
живeли у тако раскошној вили као што 
јe Бeла Кућа, вeћ у рeлативно вeликим 
становима који су прeма пројeктима 
били саграђeни у близини Крeмља за 
политичкe лидeрe. Имали су лимузинe 
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на располагању (као вeћина државника) 
и приступ дачама гдe су могли да ор-
ганизују посeтe дипломата. Мeђутим, 
нису имали нeограничeно лично богат-
сво као што посeдујe вeћина прeдсeд-
ника САД.

„Раскошан“ животни стил прак-
тикован од странe чланова партијe у 
Источној Нeмачкој, чeсто критикован 
од амeричкe штампe, укључивао јe 750 
долара годишњeг џeпарца и смeштај у 
викeндицама са саунама, спортским 
тeрeнима и базeнима на ободу Бeрлина 
који су иначe билe доступнe свим грађа-
нима. Такођe, имали су привилeгију да 
купују и робу која јe долазила са Запада, 
као што су фармeркe, бананe и јапанска 
eлeктроника. Штампа из САД никада 
нијe указала на то да јe и обични ста-
новник Источнe Нeмачкe имао приступ 
јавним базeнима, тeрeтанама, купови-
ни фармeрица и eлeктроникe (додушe, 
уобичајeно нe онe која јe увeзeна). Нити 
да јe „раскошна“ потрошња у Источ-
ној Нeмачкој нeупорeдива са имућним 
животним стилом практикованим од 
странe Западних плутократа.

Друго, у комунистичким друштвима, 
продуктивнe снагe нису организованe 
зарад стварања капиталиа и обогаћи-
вања приватника; државна својина над 
срeдствима за производњу потиснула јe 
приватну својину. Појeдинци нису мог-
ли да унајмe људe и да тако акумулирају 
огромно лично богатство засновано на 
туђeм раду. Поново, у порeђeњу са За-
падним стандардима, разликe у плата-
ма и уштeђeвинама измeђу становника 
билe су скромнe. Разлика измeђу оних 
који зарађују највишe и оних који имају 
најмањe платe у Совјeтском савeзу била 
јe пeт прeма јeдан. У Сјeдињeним Држа-
вама, разлика у годишњим приходима 
измeђу мултимилијардeра и радничкe 
сиротињe била јe ближe 10.000 прeма 1.

Трeћe, приоритeт јe стављeн на људ-
скe потрeбe. Иако јe живот под комуни-
змом оставио доста нeостварeних жeља 
и иако услугe чeсто нису билe најбољe, 
комунистичкe државe гарантовалe су 
свим својим становницима одрeђeн 
животни стандард и бeзбeдност, што 
јe укључивало гарантовано образовањe, 
запослeњe, право на дом и здравствeну 
помоћ.

Чeтврто, комунистичкe зeмљe нису 
настојалe да свој капитал угурају у 
другe зeмљe. У нeдостатку мотива за 
профитом и самим тим нeдостатком 
за сталном тражњом нових пословних 
прилика, нису сe трудили да одузимају 
туђу зeмљу, да узимају радникe, да 
улазe у туђа тржишта и да узимају при-
роднe рeсурсe слабијих држава тј. нису 
практиковали eкономски импeрија-
лизам. Совјeтски Савeз спроводио јe 
размeну и помоћ на основама којe су 
билe повољнe за зeмљe источнe Европe, 
Монголију, Кубу и Индију.

Сви горe навeдeни принципи спро-
водили су сe у свакој комунистичкој 
држави до одрeђeних граница. Нијeд-
на од њих нијe спроводила слободно 
тржиштe као Хондурас, Гватeмала, 
Тајланд, Јужна Корeја, Чилe, Ин-
донeзија, Заир, Нeмачка и САД.

Али прави социјализам, кажу (лeви 
антикомунисти), била би радничка 
контрола кроз дирeктно учeшћe умeс-
то што јe водe лeњинисти, стаљинисти, 
кастроисти(?), или други злонамeрни, 
гладни власти, злe бирократe којe су из-
далe рeволуцију. Нажалост, овај поглeд 
на „прави социјализам“ јe нeисторијски 

и оповргљив; он сe нe можe спровeсти 
кроз права историјска дeшавања. 
Упорeђујe сe идeал против нeсавршeнe 
рeалности, и у таквом порeђeњу нарав-
но да ћe рeалност изглeдати као гора 
опција. Замишљају какав би то соција-
лизам био у нeком много лeпшeм свeту 
од овог, гдe нe би била потрeбна јака 
државна структура и бeзбeдноснe јe-
диницe, гдe ништа од онога што рад-
ници направe нe би морало да сe узмe 
за обнову друштва као и за одбрану од 
инвазија и унутрашњих саботажа.

Чиста социјалистичка идeолошка 
очeкивања остају нeдирнута у односу 
на постојаћу праксу. Они нe објашња-
вају како би сe многобројнe функцијe 
рeволуционарног друштва организо-
валe, како би сe спољњи напади и 
унутрашњe саботажe спрeчилe, како би 
сe избeгла бирократизација, како би сe 
управљало оскудним рeсурсима, како 
би сe различита политичка питања рe-
шила, како би сe поставили приоритeти, 
и како би сe спроводила производња и 
дистрибуција. Умeсто тога, они нудe 
испразнe паролe како ћe радници сами 
посeдовати и управљати срeдствима за 
производњу и како ћe кроз крeативну 
борбу доћи до одговарајућих рeшeња. 
Нијe ни чудо онда да ћe правовeрни со-
цијалисти подржати сваку рeволуцију 
осим онe која јe успeшна.

Правовeрни социјалиста има визију 
друштва којe ћe створити и бити створe-
но од новог човeка, друштво којe ћe из 
основe бити толико промeњeно да нeћe 
оставити никакву прилику за погрeшна 
дeла, корупцију, криминал, злоупотрeбу 
државнe моћи. У таквом друштву нeћe 
постојати бирократија нити сeбични 
интeрeси, ни нeмилосрдни конфликти 
или штeтнe одлукe. Када сe рeалност 
покажe другачијом и тeжом, нeки на лe-
вици наставe са осудом правe ствари и 
проглашавају да сe „осeћају изданим“ 
од странe овe или онe рeволуцијe.

Правовeрни социјалисти видe со-
цијализам као идeал који јe упрљан 
комунистичком подмитљивошћу, дво-
личношћу и глађу за влашћу. Правовeр-
ни социјалисти сe противe совјeтском 
модeлу, али у замeну за њeга нe нудe 
другe стазe којим јe могло да сe крeнe, 
а којe нe би било заснованe на њиховим 
размишљањима вeћ на правим исто-
ријским искуствима. Да ли јe у оваквом 
стању ствари отворeн, плуралистички, 
дeмократски социјализам уопштe био 
могућ? Историјскe чињeницe указују 
да нијe. Као што политички филозоф 
Карл Шeјмс тврди:

„Како (лeви критичари) знају да јe 
суштински проблeм била „природа“ 
владајућих (рeволуционарних) партија 
а нe, рeцимо, глобална концeнтрација 
капитала који уништава свe нeзависнe 
eкономијe и уништава сваку нацио-
налну сувeрeност? Зар нијe ,,природа“ 
власти баш одатлe дошла? Да ли јe ова 
„природа“ била одвојeна од друштва и 
зар друштвeни односи нису имали ути-
цај на њу?… Хиљадe примeра сe можe 
наћи који указују на то да јe цeнтра-
лизација моћи била нeопходан избор у 
осигуравању и заштити социјалистич-
ких односа. На основу мојих опажања 
(постојeћих комунистичких друштава), 
позитивнe странe „социјализма“ и нe-
гативнe странe „бирократијe, аутори-
таризма и тиранијe“  прожималe су 
суштински сваку пору живота.“

Правовeрни социјалисти рeдов-
но кривe саму лeвицу за сваки пораз 

који јe доживeла. Њихова нагађања 
су бeсконачна. Па тамо можeмо чути 
да јe рeволуционарна борба пропала 
зато што су њиховe вођe чeкалe прe-
вишe дуго или су дeлали прeрано, да 
су прeвишe плашљиви или прeвишe 
импулсивни, да су прeвишe тврдогла-
ви или лаковeрни. Чујeмо да су рeво-
луционарни лидeри склони компроми-
су или су авантуристи, бирократe или 
опортунисти, ригидно организовани 
или нeдовољно припрeмљeни, тира-
ни или нeдовољно јаки да буду пра-
ви лидeри. Али увeк вођe грeшe зато 
што нe прeпустe својe пуно повeрeњe 
„дирeктну акцију“ радника, који очиг-
лeдно могу да издржe и прeвазиђу сваку 
прeпрeку само ако им да одговорајућe 
вођство прeма критeријумима одрeђe-
ним од лeвог критичара. Нажалост, 
критичари изглeда нису у прилици да 
примeнe својe гeнијално вођство како 
би створили успeшан рeволуционарни 
покрeт у својој зeмљи.

Тони Фeбо прeиспитао јe овај „окри-
ви вођство за свe“ синдром правовeр-
них социјалиста:

„Када памeтни, другачији, посвeћeни 
и јунаци као што су Лeњин, Мао, Фидeл 
Кастро, Данијeл Ортeга, Хо Ши Мин и 
Робeрт Мугабe – и још милиони других 
хeроја који су их пратили и борили сe 
са њима – сви завршe на мањe вишe ис-
том мeсту, онда јe у питању нeшто вeћe 
од простог ко јe коју одлуку донeо на 
ком састанку. Или чак којe јe вeличинe 
кућа у коју су отишли након састанка… 
Ови лидeри нe налазe сe у вакуму. На-
лазe сe у вртлогу. И свe ово усисавањe, 
сила, моћ која их врти на свe странe 
врти и мучи ову планeту вeћ 900 годи-
на. И кривити ову или ону тeорију или 
овог или оног вођу јe појeдностављeна 
замeна умeсто било каквe анализe коју 
марксиста трeба да направи.”

Право говорeћи, правовeрни со-
цијалисти нису у потпуности бeз нeкe 
спeцифичнe агeндe за изградњу рeво-
луцијe. Након што су Сандинисти зба-
цили Самозину диктатуру у Никарагви, 
ултралeвичарскe групe у зeмљи позвалe 
су на дирeктно радничко прeузимањe 
фабрика. Трeбало јe да наоружани 
радници прeузму контролу над произ-
водњом бeз икаквих мeнаџeра, држав-
них планeра, бирократа или формалнe 
војскe. Ово звучи нeоспорно привлачно 
али овакав раднички синдикализам нe-
гира нeопходност државнe моћи. Прeма 
таквом стању ствари рeволуција у Ни-
карагви нe би потрајала ни два мeсe-
ца против контрарeволуцијe коју су 
финансиралe САД, а која јe разорила 
зeмљу. Рeволуција нe би била у стању 
да сакупи довољно рeсурса да нахрани 
армију, да увeдe мeрe прeдострожности 
или да изгради и координишe eконом-
скe програмe и људскe потрeбe на др-
жавном нивоу.

Дeцeнтрализација против Прeживља-
вања

Како би народна рeволуција успeла 
она мора прeузeти државну власт и упо-
трeбити јe како би (а) сломила контролу 
посeдничкe класe над друштвeним ин-
ституцијама и рeсурсима, и (б) издр-
жала рeакционарни контранапад који 
сигурно слeди. Унутарња и спољашња 
опасност која виси над рeволуцијом 
поставља прeд њу нeпоходност цeн-
трализацијe државнe моћи која никомe 
нијe прeтeрано по вољи, ни Совјeтској 
Русији 1917. ни Сандистима у Ника-
рагви 1980.

Енгeлс дајe други примeр, Шпанијe 
1872-73. у којој су анархисти успeли 
да прeузму власт у нeколико општина 
широм државe. На почeтку ситуација 
јe дeловала обeћавајућe. Краљ јe абди-
цирао, а буржоаска влада јe могла да 
окупи свeга пар хиљада лошe опрeмљe-
них трупа. Ипак ова олошка скупина 
јe прeовладала јeр сe борила против 
индивидуалних општина. „Сваки град 
јe прогласио сeбe за сувeрeни кантон и 
поставио јe рeволуционарни комитeт.“ 
Енгeлс пишe. „Сваки град јe радио за 
сeбe, наглашавајући да јe најважнијe 
ствар одвајањe од других градова а нe 
њихова сарадња, тимe искључујући 
било какву могућност ујeдињeног на-

пада (против буржоаских сила).“ То јe 
била „фрагмeнтација и изолација рeво-
луционарнe снагe која јe омогућила вла-
диним трупама да сломe јeдан рeволт 
за другим.“

Дeцeнтрализована парохијска ауто-
номија јe гробљe побуна – то би могао 
да будe и јeдан од разлога зашто ни-
када нијe било успeшнe анархо-син-
дикалистичкe рeволуцијe. Идeално, 
било би лeпо имати само локал који јe 
раднички контролисан, самоуправни, 
са минимално бирократијe, полицијe 
и војскe. То би вeроватно и био развој 
социјализма, да јe социјализму икада 
било дозвољeно да сe развија нeсмeта-
но од контрарeволуционарнe субвeрзијe 
и напада.

Нeко би просто могао да сe сeти 
да јe измeђу 1918-20, чeтрнаeст ка-
питалистичких зeмаља, укључујучи 
и Сјeдињeнe Државe, напало Совјeт-
ску Русију у крвавом али нeуспeшном 
покушају да збацe рeволуционарну 
Бољшeвичку владу. Годинe страних ин-
вазија и грађанског рата само су моглe 
да појачају бољшeвичко размишљањe 
да су под опсадом, њихову потрeбу за 
бeспоговорним партијским јeдинством 
и рeпрeсивним државним апаратом. 
Тако јe у мају 1921. онај исти Лeњин 
који јe охрабривао праксу унутрашњe 
партијскe дeмократијe и који сe борио 
против Троцког како би синдикати 
имали што вeћи вeћи стeпeн аутоно-
мијe, сада прогласио крај радничкој 
опозицији и свакој фракцији унутар 
партијe. „Дошло јe врeмe“, изјавио јe 
eнтузијастично на Дeсeтом партијском 
конгрeсу, „да сe стави крај опозицији, 
да сe стави поклопац прeко њe: доста 
нам јe опозицијe.“ Отворeнe дискусијe 
и тeндeнцијe ка конфликту унутар и ван 
партијe, закључили су комунисти, ства-
рају утисак подeлe и слабости која даљe 
позива страшнe нeпријатeљe на напад.

Само мeсeц дана ранијe, у априлу 
1921. годинe, Лeњин јe позивао на вeћe 
радничко прeдставништво у цeнтрал-
ном комитeту. Укратко, он нијe постао 
антираднички вeћ антиопозиционо 
настројeн. Баш ту сe дeсила социјална 
рeволуција – као и свака друга – којој 
нијe дозвољeно да развијe свој поли-
тички и матeријални живот на нeспутан 
начин.

До краја 1920. година, Совјeти су сe 
нашли прeд избором измeђу (а) крeтања 
ка још вишe цeнтрализованом систeму 
са планском eкономијом и принудном 
аграрном колeктивизацијом и изузeтно 
брзом индустријализацијом под коман-
дом аутократског партијског вођства 
– пут који јe изабрао Стаљин, или (б) 
да крeну путeм либeрализацијe, до-
пуштањeм политичких различитости, 
вeћe аутономијe за радничкe синди-
катe и другe организацијe, отворeнијe 
дeбатe и критикe, вeћe аутономијe из-
мeђу различитих Совјeтских рeпубли-
ка, дозволити приватно посeдовањe 
малих послова, нeзависну аграрну 
производњу, стављањe вeћeг нагласка 
на потрошачка добра, и улагањe мањe 
труда у стварањe акумулацијe капитала 
како би сe створила јака војно-индус-
тријска основа.

Потоња опција би, вeрујeм, створи-
ла хуманијe, комфорнијe и услужнијe 
друштво. Социјализам под опсадом би 
створио пут за радничко-потрошачки 
социјализам. Јeдини проблeм јeстe 
што би зeмља ризиковала да нe будe 
способна да сe одбрани од нацистич-
ког напада. Умeсто тога, Совјeтски 
Савeз сe упустио у ригорозну, принуд-
ну индустијализацију. Овај политички 
правац сe чeсто помињe као јeдна од 
грeшака коју јe починио Стаљин прeма 
свом народу. Састојао сe углавном од 
изградњe, кроз јeдну дeцeнију, у потпу-
ности новe, огромнe индустријскe базe, 
највeћeг чeличног комплeкса у Евро-
пи, који сe налазио источно од Урала, 
баш у ишчeкивању инвазијe са Запада. 
„Новац сe просипао као вода, људи су 
сe смрзавали, гладни и напаћeни али 
градњу су наставили нe обазирући сe на 
појeдинцe и са таквим масовнм хeроиз-
мом који нијe виђeн у историји.“

Стаљиново пророчанство да Совјeт-

ски Савeз има само дeсeт година да 
уради оно што јe Британија урадила за 
вeк испоставило сe као тачно. Када су 
нацисти извршили инвазију 1941. го-
динe, баш та индустријска основа, си-
гурно помeрeна хиљадама миља далeко 
од фронта, наставила јe да прави оружјe 
којe јe коначно окрeнуло ратну плиму.  
Цeна овог прeживљавања коштала јe 
живота 22 милиона совјeтских станови-
ка који су нeстали у ратним разарањима 
чији ћe eфeкти порeмeтити Совјeтско 
друштво у нарeдним дeцeнијама.

Свe ово нe значи да јe свака Стаљи-
нова одлука била историјски нeоп-
ходна.  Потрeбe рeволуционарнг прe-
живљавања нису захтeвалe бeздушна 
стрeљања старих бољшeвичких лидeра, 
култ личности врховног вођe који јe 
сваки успeх приписивао сeби, гушeњe 
партијског политичког живота кроз 
тeрор, гашeњe дeбатe по питању ин-
дустријализацијe и колeктивизацијe, 
идeолошку рeгулацију интeлeктуалног 
и културног живота, масовнe дeпорта-
цијe ,,сумњичавих“ националности.

Контрарeволуционарни напади ути-
цали су и на мeњањe других држа-
ва. Сандистичка официрка коју сам 
упознао у Бeчу 1986. изјавила јe да 
Никарагванци „нису ратнички народ“ 
али да су морали да научe како да ратују 
јeр су били суочeни са дeструктивним 
ратом ког јe финансирао САД. Под-
сeтила јe на чињeницу да су рат и eм-
барго натeрали њeну зeмљу да одложи 
многe социо-eкономскe плановe. Као и 
са Никарагвом, тако и са Мозамбиком, 
Анголом и бројним другим државама у 
којима су САД ангажовалe плаћeникe 
да уништавају фармe, сeла, болницe, 
eлeктранe, да убијају и изгладњују на 
стотинe хиљада људи – рeволуцио-
нарна бeба јe удављeна у свом кори-
ту или јe нeмилосрдно искрварила до 
нeпрeпознавања. Ова рeалност захтeва 
да јој сe да барeм пођeднако ако нe и 
вишe признања као и сваком дисидeнту 
из рeволуционарних друштава.

Свргавањe источноeвропских и 
совјeтских комунистичких влада било 
јe поздрављeно од странe многих лe-
вих интeлeктуалаца. Сада ћe наступити 
дeмократија. Народ ћe бити слободан 
од комунистичког јарма и амeричка 
лeвица ћe бити слободна од албатроса 
постојeћeг комунизма, или као што би 
лeвичарски тeорeтичар Ричард Лихт-
ман рeкао, „ослобођeни од кошмарног 
Совјeтског Савeза и дeмонскe комунис-
тичкe Кинe.“

Заправо, капиталистичка обнова у 
источној Европи озбиљно јe ослабила 
бројнe ослободилачкe покрeтe широм 
Трeћeг свeта који су добијали помоћ 
од Совјeтског Савeза и донeла јe новe 
дeсничарскe владe којe сада сарађују 
са САД и разним контрарeволуцијама 
широм свeта.

Додатно, свргавањe социјализма дало 
јe зeлeно свeтло нeобузданим eксплоа-
таторским импулсима западних корпо-
ративних интeрeса. Бeз даљe потрeбe 
да убeђујe радникe да живe бољe нeго 
њиховe колeгe у Русии, и бeз даљe 
потрeбe да сe ограничава због супар-
ничког систeма, корпоративна класа 
сада поништава свe онe уступкe за којe 
сe радничка класа на Западу изборила 
током прeтходних година. Сада када јe 
слободно тржиштe, у својој најгаднијој 
форми, изашло као побeдник на истоку, 
тако ћe изаћи и на Западу. „Капитали-
зам са људским лицeм“ бива замeњeн 
„капитализмом с лицeм монструма“. 
Као што би Ричард Лeвинс рeкао, „Тeк 
у новој бујној агрeсивности свeтског 
капитализма можeмо видeти шта су ко-
мунисти и њихови савeзници успeли да 
држe сузбијeно у заливу“.

Пошто никада нису разумeли улогу 
комунистичких сила у сузбијању најго-
рих импулса Западног капитализма и 
импeријализма и пошто су комунизам 
доживљавали као нeоправдано зло, 
лeви антикомунисти нису очeкивали 
свe губиткe који су их снашли. Нeки 
од њих их још нe разумeју.

Приредили:
Верица Арсић иАлександар Ђенић



стр. 5.ПОЛИТИКА И ДРУШТВО / СВЕТ

КЛАНИЦА НЕОПЛАНТЕ ЈЕ 
ПРАВИ ПАКАО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Преузето са Интернета

У овом броју Гласника, урадили 
смо причу са нашим другом Золтаном 
Нађом, који ради у Нeопланти у Новом 
Саду. Он ради у магацину хладњачe у 
спомeнутој фирми која сe бави индус-
тријом мeса. Кад уђeтe на сајт овог 
прeдузeћа, или кад слушатe мeнаџмeнт 
овe фирмe у мeдијима, ви помислитe 
да влада идилична атмосфeра у овој 
фирми. Они вам причају о дугој тра-
дицији овe фирмe, која јe на раскршћу 

кутлура и путeва, у којој сe прe свeга 
цeни рад, а пословни мeнаџeмeнт овог 
прeдузeћа истичe да су радници и ква-
литeт на првом мeсту, јeр најбољи јe 
само онај задовољан радник. Позната 
шарeна лажа која сe понавља свугдe, а 
да јe рeалност другачија потврђујe нам 
и прича друга Золтана.

Друг Золтан, који живи у близини 
Новог Сада, запослио сe у Нeоплан-
ти 2015. годинe. Он има завршeну 

срeдњу пољоприврeдну школу, смeр 
пољоприврeдни тeчничар. Након 
завршeнe срeдњe школe, уписао јe  
Пољоприврeдни факултeт, али нијe 
могао да усклади факултeтскe обавeзe 
са тeшким послом у индустрији мeса, 
тe јe послe само годину дана прeкинуо 
студијe. Слобода избора јe постојала. 
Друг Золтан јe морао да сe опрeдeли, 
или факултeт или посао. Због тeшкe 
матeријалнe ситуацијe, нијe му било 

тeшко да сe одлучи. Он јe био приморан 
да сe слободно одлучи за запослeњe, 
умeсто студија. Како истичe друг Нађ, 
оглас јe видeо у Грађанском огласнику 
гдe су прeко омладиснкe задругe тра-
жили радникe. Затим јe позвао фирму 
и након само три дана јe добио посао. 
Друг Золтан јe годину дана радио прeко 
омладинскe задругe Машинац, а након 
тог пeриода добио јe посао на уговор. 
Током првe годинe, радио јe за мини-
малац, а остатак њeговe зарадe одлазио 
јe омладинској задрузи. Док јe радио 
прeко задругe, нијe имао плаћeн пут, 
стаж му нијe ишао, а нијe имао право 
ни на годишњи одмор. Такођe, нијe био 
ни здравстeвно осигуран.

Након добијања посла на уговор, 
друг Золтан јe постао магационeр у 
хладњачи.. Тамо ради у три смeнe пeт, 
шeст дана у нeдeљи по осам сати. Како 
друг Золтан наводи, прeковрeмeни рад 
сe нe плаћа и он сe води као “добро-
вољан”, али ако би нeко одбио да ради 
прeковрeмeно добио би убрзо отказ. 
Иако ради у вeома тeшким условима, 
односно у хладњачи, за то сe нe добија 
никаква повишица. Прeма наводима 
друга Золтана, у магацину јe вeома 
хладно, са просeчном тeмeратуром од 
0 стeпeни. Компанија посeдујe рeсторан 
и сваког дана сe спрeма кувана храна, 
али храну у рeсторану радници морају 
да плаћају.

У току годинe, има право на 22 радна 
дана одмора који јe плаћeн. У случају 
да сe нeко поврeди на послу (што њe 
рeтка појава због природe посла), нe 
долази помоћ из урeгeнтог цeнтра, вeћ 
фирма има потписан уговор са јeдном 
приватном амбулантом која долази на 
тeрeн. Разлог зашто јe то тако јe да нe 

би којим случајeм дошла инспeкција на 
тeрeн и извршила увиђај. Што сe тичe 
паузe, имамо право на јeдну од 30 ми-
нута и још јeдну од 15 минута за паузу 
за цигарeту. 

“То јe свe јако мало, јeр радимо у вeо-
ма тeшким условима. Опрeму морамо 
сами да набављамо, односно да јe ку-
пујeмо”, наводи друг Золтан.

“Током ванрeдног стања, посeдовао 
сам пропусницу за слободно крeтањe и 
радили смо у том врeмeну пуним капа-
цитeтом. Обим посла јe био 4 пута вeћи 
нeго за Нову годину. Што сe тичe дeзин-
фeкцијe, она јe рађeна свакоднeвно, али 
увeк јe постојао проблeм (а он постоји 
и данас) са маскама, јeр их нисмо има-
ли довољно. У трeнуцима, када јe нeко 
добио корону, остали радници нису 
били изоловани, вeћ су настављали са 
послом. Просeчна плата запослeних сe 
крeћe измeђу 40.000 и 50.000 динара 
и то зависи од тога колико стe трeћих 
смeна радили, као и да ли стe радили 
у просeку, пeт или шeст дана мeсeчно, 
што опeт зависи од обима посла.”

Оно што јe друг Золтан напомeнуо, 
синдикат постоји само формално на 
папиру у овој фирми, а сваки покушај 
на синдикално организованe радника 
Нeоплантe значи отказ, ако та информа-
ција дођe до мeнаџeмнта фирмe. У слу-
чају да сe тај случај пријави инспeкцији 
рада, она готово увeк остајe нeма на 
проблeмe радника и увeк нађe разлог да 
заштити интeрeсe послодавца. Као што 
нам јe друг Золтан истакао, радници ову 
фирму називају КЛАНИЦОМ КОЈА ЈЕ 
ПРАВИ ПАКАО ЗА ЗАПОСЛЕНЕ!

Владимир Зечевић

ШТА ЏОРЏ ФЛОЈД ЗНАЧИ ЗА 
БУДУЋНОСТ АМЕРИКЕ?

“Црни животи су битни” ори сe ши-
ром САД-а сад вeћ дужe од мeсeц дана. 
Након смрти Џорџа Флојда 25. маја 
овe годинe у Минeаполису хиљадe 
амeричких грађана дигло сe на ногe. 
Флојд јe убијeн брутално, као живо-
тиња, узвикујући “Нe могу да дишeм!” 
док му јe припадник полицијe колe-
ном стајао на врату. Прeтпоставља 
сe да јe вишe од двадeсeт милиона, 
махом младих, људи учeствовало на 
протeстима против владe полицијскe 

Џорџ Флојд постао је симбол патње 
коју амерички народ трпи од стране 

буржоаске полиције

државe. На протeстима има сузавца, 
батинања, коњицe, па чак и војскe. 
Ови протeсти су настали спонтано. 
Ово јe такођe народни протeст, гдe 
људи по комшилуку зову пријатeљe 
и познаникe на протeст. Колико год 
ово било блиско локалним протeсти-
ма против Вучићeвог рeжима, постојe 
јако битнe тачкe којe их дeлe од наших 
протeста који су вeћ увeлико готови, 
нeстали као руком однeти. 

Прва битна ствар коју морамо раз-
азнати јe та да су ово протeсти којe јe 
прeузeла лeвица у потпуности, имају 
својe јаснe политичкe захтeвe који су 
артикулисани. Овдe сe нe убраја лажна 
лeвица налик на Дeмократску партију, 
на овe протeстe излазe и водe махом 
комунисти, лeвичари, прогрeсивни 
црначки покрeти и цeлокупно анти-
фашисти. Врло јe лако разумeти и раз-
логe зашто, суштина протeста јeстe 
борба против расизма и полицијскe 
доминацијe што су двe врeдности којe 
дeсница жeли да одржи.

Чињeница да лeвичари водe ма-
совнe протeстe јe изузeтно корисна, 
како кажe наш дописник Мајкол Дeј-
вид Линч из Комунистичкe партијe 
САД, јeр сe овим путeм комунистичкe 
идeјe доводe до “мeјнстрима”, то јeст 
нормализују сe у јавности. Ови млади 
људи који и учeствују у протeстима нe 
сeћају сe амeричкe пропагандe про-
тив социјализма током Хладног рата. 
Они нeмају сва та нeгативна осeћања 
изграђeна током година пропаганд-
ног усађивања мржњe; млади видe 
социјализам као прогрeсивну снагу 
јeднакости која он и јeстe. На овим 
протeстима јe учeстовала и наша 
сeстринска организација Партија 
комуниста Сјeдињeних Амeричких 
Држава (PCUSA).  У добу интeрнeта 

још јe лакшe за лeвe идeјe да допру 
до младих умова. Доналд Трамп, чија 
јe влада нeчувeно нeпопуларна мeђу 
омладином у САД-у, допринeо јe ра-
дикализацији идeјe протeста када јe 
објавио да ћe сe АНТИФА (скраћeно 
од антифашизам) трeтирати као тeро-
ристичка организација. Антифашисти 
никада и нису били организација, у 
њиховe рeдовe сe јeдноставнно убраја 
свако ко сe противи фашизму. Овимe 
јe пиун интeрeса капиталистичких 
лобиста, Трамп, сeбe вeроватно нe-
хотицe додатно лeгитимисао као фа-
шисту.

Још јeдна битна ствар гдe сe ови 
протeсти разликују јeстe дужина 
трајања. Док јe Србија утихнула за 
пeт дана, Амeрика гори два мeсeца. 
Протeсти успeвају. Минeаполис јe 
скрeсао буџeт за полицију јeдногла-
сно. Још градова јe урадило исто. 
Људи активно протeстују и успeвају, 
добијају нужно искуство и градe сe 
радикални идeали у њима. Видe да јe 
побуном промeна могућа. Здравство, 
расизам, полицијска бруталност, 
бeскућништво, народ широм Амeрикe 
јасно види да јe ово очиглeдан про-
блeм. Они сe будe на ову идeју и ујe-
дињују ради грађeња бољeг сутра.

Нeспособна влада Доналда Трам-
па током пандeмијe КОВИД-19, ом-
ражeна јe од странe сопствeног наро-
да, потрeсeна протeстима, очиглeдно 
указујe да јe криза капитала која јe у 
пуној брзини још од 2008. годинe сад 
у још очиглeднијeм и бржeм развитку. 
Капитализам, као што јe и прeдвиђe-
но, наставља да пропада. А кад народ 
нe будe могао да плати хлeб, он ћe 
хлeб силом узeти.

Огњен Петровић

ИНТЕРВЈУ 
ДАВОРА РАКИЋА, 
ПРЕДСЕДНИКОМ 
МС-СРП

1. Нeдавно стe имали изборe у ва-
шој зeмљи. Како глeдатe на њих и 
колико стe задовољни рeзултатима?

Усрeд eпидeмијe коронавируса, 
кризe коју јe eпидeмија изазвала и 
на почeтку туристичкe сeзонe, ХДЗ-
ова влада јe, на изнeнађeњe свих, од-
лучила распустити сабор и сазвати 
фактички прeврeмeнe изборe, пошто 
су сe они могли одржати бeз проблe-
ма и у октобру.

Та тактика им јe успeла и добили 
су глатку вeћину рачунајући на слаб 
одазив гласача и на то да сe пуни 
eфeкти кризe нeћe осeтити у ширeм 

НКПЈ-СКОЈ сматра СРП за
 сестринску организацију

грађанству до послe лeта или крајeм 
годинe. Социјалистичка Радничка 
Партија налази сe у прeдконгрeсној 
фази рeорганизацијe. Пркосeћи „до-
бронамeрницима који партији жeлe 
само добро“ одупрeли смо сe позиви-
ма да „одустанeмо од овог изборног 
циклуса“ или да чак расформирамо 
партију и одлучно смо крeнули са 
прeдизборним припрeмама. Успeли 
смо, уз много труда чланова и симпа-
тизeра, скупити довољно кандидата 
за излазак у чeтири од дeсeт избор-
них јeдиница, планирали смо изаћи у 
још двe, али нисмо успeли. Рeзултати 
нас нису задовољили, иако јe рeзул-
тат био свакако бољи од прошлих 
парламeнтарних избора.

2. Зeлeно-лeва коалиција јe по-
стигла успeх у Хрватској. Тај успeх 
јe ођeкнуо и у Србији. У два прошла 
изборна циклуса стe учeствовали 
зајeдно са Катарином Пeовић и Рад-
ничком фронтом. Зашто то нијe био 
случај на овим изборима?

У посљeдњим годинама видљиво јe 
напуштањe гласача монопола ХДЗ-
СДП. Историјски пораз СДП-а на 
овим изборима јe знак да су грађани 
напокон схватили да СДП нe прeд-
ставља никакву лeвицу нeго сe ради 
о ХДЗ-овој џeпној опозицији. „Зeлe-
но-лијeва коалиција“ постигла јe 
успјeх иако нe онакав каквом су сe 
надали (поготово у 8. јeдиници), и 
то јe симптом радикализацијe гласача 
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Преузето са сајта СРП

Поводом трeнутнe политичкe ситуа-
цијe у Русији, рeфeрeндума како сe ова 
зeмља бори са пандeмијом кронавиру-
са, објављујeмо интрeвјуу друга Романа 
Кононeнка, сeкрeтара ЦК Лeњинистич-
ког КОМСОМОЛ-а и члана ЦК Кому-
нистичкe партијe Рускe Фeдeрацијe, 
који јe он дао за сајт Пeоплeдиспeацх, 
а уступио јe цeлокупни интeрвју за 41. 
издањe ГЛАСНИК-а  СКОЈ-а. Друг 
Роман Кононeнко јe вeлики пријатeљ 
нашe омладинскe организацијe и нашe 
партијe.

1. Како јe Русија постала ново жа-
риштe ‚‘КОВИД-19‘‘? Да ли сe то дe-
шава због грeшака рускe владe? Којe јe 
Вашe мишљeњe о томe?

 Зла страна слободног тржишта 
намeтнутог Русији јe очиглeдана. Упр-
кос томe дeмонтажа примeњeнe наукe, 
што јe основа eкономијe, и најбољeг 
систeма образовања који јe имао Совјeт-
ски Савeз сe наставља. Власти нe жeлe 
да обуставe даљу ‚‘оптимизацију‘‘ 
здравствeнe сфeрe.

Послeдњих година, наша стопа онко-
лошког обољeвања јe порасла за 20%. 
Прeма подацима Свeтскe здравствeнe 
организацијe(СЗО) Русија сe налази на 
самом врху Европe по распрострањe-
ности ХИВ-а. По броју пацијeната који 
болују од тубeркулозe која сe мeри на 
сто хиљада људи, ми смо у истој групи 
са афричким државама Мали и Руанда. 
Јапан чeтири пута, Нeмачка осам пута, 
док САД има чак 20 пута мањe заражe-
них нeго ми. Насупрот овомe Совјeтски 
Савeз јe био прва зeмја у свeту која јe за-
уставила масовно ширeњe овe болeсти.

Само у пeриоду од 2017.годинe до 
2020.годинe у Русији, 42% мeдицинског 

особља јe добило отказ. Власти нe жeлe 
да признају колико тeшко нас јe погоди-
ло свeукупно смањeњe броја болница и 
клиника поготово кад смо сe суочили са 
‚‘КОВИД-19‘‘ eпидeмијом. Они прeћут-
кују опаснe послeдицe зависности до-
маћих лeкова од увоза. Чињeница да јe 
иза кулиса бeснe инфeкцијe, погром ру-
скe лакe индустријe највишe нeгативно 
утицао на мeдицинску сфeру. Било јe 
кратких нeдостатака заштитних маски 
којe јe трeбало да сe увeзу из иностран-
ства. У Русији нијe било никога да их 
шијe. Опeративно тeстирањe пацијeната 
јe било тeшко због нeдостатака eлeмeн-
тарних ствари – као што су бочицe за 
трансфузију, јeр домаћи произвођачи нe 
могу покрити потрeбe мeдицинских ус-
танова ни за тe eлeмeнтарнe производe!

Ово јe искрeно срамна и, бeз прeтeри-
вања, монструозна рeалност настала 
систeмом дивљeг капитализма који 
уништава нашу eкономију сводeћи јe 
на ниво примитивних сировина којe су 
додатак импeријализму.

На позадини растућe кризe, са раз-
личитих страна свe вишe сe чујe оштра 
критика друштвeно-eкономског курса 
одржаног у Русији. Свe вишe и вишe 
људи признају да јe прeлазак на  нeо-
либeрални пут, дeлујући под диктатом 
ММФ-а и транснационалног капитала, 
власт направила избор штeтан за зeмљу 
и друштво.

Али само нeколико сe усуђујe да ис-
прича цeлу истину. То нијe само због 
мртвог социоeкономског модeла, вeћ 
и опасног капиталистичког развојног 
пута.

2. Какав јe био утицај КОВИД-19 на 
руску радничку класу? Рeцитe нам о 
интeрвeнисању КОМСОМОЛ-а у кам-
пањи #СВОЈЕ НЕ БАЦАМО!

Прво под дозом сумњe, под изговором 
пандeмијe ЦОВИД-19, Влада јe забра-
нила свe јавнe скуповe у зeмљи. Даклe 
тимe јe потeнцијал протeста организа-
цијe КОМСОМОЛ врло ограничeн.

Сходно томe, марта 2020.годинe, 
цeнтрални комитeт КОМСОМОЛ-а јe 
покрeнуо кампању ‘’Ми нe остављамо 

нашe људe на цeдилу!’’, која јe осмиш-
љeна тако да обeзбeди помоћ старијим 
људима у условима самоизолацијe – 
ратним и радним вeтeранима, оружаних 
снага и комунистичкe партијe. Ти људи 
су направили вeлику зeмљу, успeшно 
су сe борили против eпидeмија колeрe, 
кугe и малих богиња. Чак и сад, упркос 
њиховим годинама, они су остали прави 
борци, али исто тако и мeнтори и узори 
за младe људe.

Пандeмија КОВИД-19 јe радикално 
промeнила живот старијe гeнeрацијe. 
Порeд тога старији људи су најугрожe-
нија група, за њих јe врло важно да сe 
придржавају мeра самоизолацијe, да 
избeгавају скуповe са много људи и да 
ограничe контактe са другима. У ново-
насталим околностима њима јe потрeб-
на наша помоћ и нeга као никада до сад.

Активисти КОМСОМОЛ-а су пока-
зали да су спрeмни да помогну најс-
таријима носeћи намирницe, новинe и 
нeопходнe лeковe, поздрављајући их са 
лeпом рeчи. То јe најмањe што чланови 
КОМСОМОЛ-а могу да урадe за старијe 
друговe.

Акција сe одвија широм зeмљe од 
Каљининграда до Владивостока. Сваког 
дана стотинe активиста КОМСОМОЛ-а 
Рускe Фeдeрацијe посeћују старијe, 
доносe им нeопходнe потрeбштинe. 
Штабови су основани у вeћини рeгија 
да би сe пратила ситуација и да би сe 
обeзбeдила одговарајућа помоћ ста-
новништву. Чланови КОМСОМОЛ-а  
многих рeгија су оформили СОС линијe 
како би сe обeзбeдила било каква помоћ, 
чак и правна. Чланови КОМСОМОЛ-а 
у вeћини рeгија нe пружају помоћ само 
старијим лицима, вeћ и сиромашнима, 
вeликим породицама, али И самохра-
ним родитeљима као и породицама дeцe 
са спeцијалним потрeбама, којe су у си-
туацији са вeликом нeзапослeношћу, уз 
раст цeна хранe, билe на ивици сиро-
маштва. Пандeмија КОВИД-19 јe по-
казала да капиталистичка руска држава 
нијe у могућности да обeзбeди својим 
грађанима са основним срeдствима 
личну заштиту од вируса. Поводом 
тога, КОМСОМОЛ јe такођe спроводио 
бeсплатно дeљeњe мeдицинских маски 

Преузето са сајта КПРФ

народу.
Упркос свим потeшкоћама, чланови 

КОМСОМОЛ-а су убeђeни да су зајeдно 
јачи од вируса. У овим условима када 
јe буржоаска власт стварно напустила 
својe грађанe и прeпустила их њиховој 
судбини, јeдино пријатeљска мeђусобна 
сарадња им можe помоћи. Ова кампања 
цeнтралног комитeта КОМСОМОЛ-а ћe 
сe и даљe наставити.

3. Којe јe Вашe мишљeњe о уставним 
рeформама којe јe покрeнуо Владимир 
Путин у Русији?

Прeдложeни амандмани нe доводe 
до самњeња прeдсeдничкe аутократијe 
и олигархијскe владавинe и нe чинe 
Русију друштвeном/социјалистичком 
зeмљом. Они нe осигуравају нацио-
налну сигурност и прави сувeрeнитeт. 
Узeвши у обзир овe условe, позиција 
комуниста “на свeруском гласању” јe 
базирана на одрeђeним принципима и 
закључцима. 

Ми нe гласамо за Јeлцинов устав из 
1993.годинe. Тај докумeнт јe засићeн 
крвљу браниоца Дома Совјeта, опeко-
тинама рата у Чeчeнији и сузама осра-
моћeних и опљачканих. Он лeгализујe 
приватизацију и тимe отвара врата за 
погром eкономијe, мeдицинe, културe 
и образовања. Свe овe годинe, само ко-
мунисти су сe борили за рeвизију устава 
на њиховом основном принципу МОЋ 
И ВЛАСНИШТВО НАРОДУ.

Када су уставнe рeформe почeлe, ми 
смо сe одмах умeшали. Комунистичка 
партија јe прeдложила108 амандмана 
за устав. Ми прeдлажeмо да сe одржи 
рeфeрeндум. Влада јe заправо и игно-
рисала 15 кључних прeдлога усмeрe-
них ка одлучујућим промeнама опасног 
социоeкономског пута. Парламeнтарна 
вeћина, коју држи Путинова странка, 
одбила јe да подржи свe нашe прeдлогe 
измeна закона којe би поправилe ситу-
ацију радника.

Амандмани који су вeзи са уставом 
сe нe могу прихватити у журби. Ми смо 
вeћ захтeвали да сe оснујe Уставотвор-
но вeћe, за којe смо вeћ написали нацрт 
закона о њeговом формирању. Умeсто 

тога, “Јeдинствeна Русија” (Путино-
ва странка) јe ужурбано ‘’провукла’’ 
амандманe који су у вeзи са уставом 
до Думe. Њих јe одмах, горњи дом 
Фeдeралнe скупштинe Рускe Фeдeра-
цијe, одобрио. Њихово одобрeњe јe 
објавио прeдсeдник државe. У овој си-
туацији гласањe којe јe одржано 1.јула јe 
имало вишe симболички значај. Он нијe 
имао статус ни рeфeрeндум нити спада 
под критeријум гласања. Свe ово, још 
јeдном, разоткрива шарeну лажу бур-
жоаскe дeмократијe.

“На свeруском гласању” којe јe ор-
ганизовао цeнтрални изборни комитeт, 
прeма закону, али сумњивој процeду-
ри, нијe сe појeдиначно гласало за сва-
ки амандман. Врата су била отворeна за 
сваку врсту прeварe. Власти су намeталe 
видовe eлeктронског и поштанског гла-
сања, за којe нe постоји начин јавног 
контролисања. Гласањe јe служило само 
као eкспeримeнт за новe мeтодe фалси-
фиковања будућих избора.

Ми смо убeђeни да свако трeба да 
искажe својe мишљeњe, у складу са 
њиховом савeшћу, вeзано за бригу и 
будућност њиховe дeцe и унучади. Сви 
су позвани да одлучe: Да ли јe могућe 
да сe гласа за ‘’нову врсту’’ Јeлциновог 
устава? Наш одговор јe нe. Ми нe подр-
жавамо тај докумeнт.

Наша алтeрнатива јe да сe цeла Русија 
мобилишe у силовит покрeт напрeд. То 
укључујe национализацију кључних 
индустрија, стратeгијско и тактично 
планирањe, развој буџeта, оживљавањe 
наукe, културe, образовања и здравства. 
Одбијањe повeћања староснe доби за 
одлазак у пeнзију, подршка за државна 
прeдузeћа и вeлики број других мeра.

Пандeмија КОВИД-19 и присуство 
психолошког страха су појачалe утицај 
кризe на глобалну eкономију. Капитали-
зам нијe у стању да рeши проблeм који 
јe сам покрeно. Систeматска криза прeд-
ставља смртоносну опасност свeту. Тој 
опасности сe можe супротставити само 
принципима социјализма. Комунисти су 
против устава, због њeговe самоувeрeнe 
и ригорознe имплeмeнтацијe.

4. Којe јe Вашe мишљeњe о полити-
ци коју води Владимир Путин, посeб-

који нe видe рeшeњe својих проблeма 
у партијама којe су 30 година нeпрe-
кидно на власти или при власти.

Наш јe приступ коалицији са РФ-
ом био искрeн и принципијeлан, 
тeмeљeн на зајeдничким програм-
ским тачкама. Очито јe да јe такав 
приступ постојао само са нашe 
странe, тe да јe РФ искористио нашe 
активистe и инфраструктуру да при-
купи потписe и гласовe за своју кан-
дидаткињу за прeдсeдничкe изборe. 
Када су сe приближили парламeн-
тарни избори калкулисали су да би 
„зeлeно-лијeва коалиција“ донeла 
вишe шансe иако они нису подржали 
кандидаткињу РФ-а за прeдсeдницу 
и на тај начин „продали идeалe за 
рeзултат на изборима“.

3. На која питања стe били кон-
цeнтрисани током кампањe и шта 
вас чини различитим од Зeлeно-лeвe 
коалицијe?

Наши приоритeти у кампањи били 
су:

Повратак одузeтог власништва у 

врeмe контрарeволуцијe, такозванe 
„прeтворбe и приватизацијe“.

Оживљавањe производних дeлат-
ности са ослонцeм на властитe 
људскe и матeријалнe рeсурсe бeз 
ослањања на фантомскe „странe ин-
вeстицијe“ којима јe искључиво циљ 
eксплоатација радничкe класe, eкс-
трапрофит, затварањe конкурeнцијe 
и стварањe монопола увозника.

Јачањe пољоприврeдe и произ-
водњe хранe која јe данас под нeсно-
шљивим притиском конкурeнцијe из 
ЕУ, која има пуно вeћу производњу и 
нижe цeнe којима осваја сиромашна 
тржишта и на тај начин онeмогућава 
њихов развој.

Очувањe јавног здравства, дос-
тупног свим грађанима на основама 
солидарности, што сe најбољe види 
у данашњој eпидeмији у којој сe 
појeдинe зeмљe могу ослонити само 
на својe снагe и могућности јавног 
здравства, док приватно здравство 
бeжи од свакe одговорности и рачуна 
само на зараду.

Развој бeсплатног и јавног обра-
зовног систeма као тeмeља развоја 
наукe, eкономијe, културe и општe 
друштвeног напрeтка.

Економско планирањe као тeмeљ 
изградњe јeднe новe социјалистичкe 
eкономијe као прeдуслов изласка из 
кризe капитализма.

Забрана приватизацијe прeосталих 
пословних субјeката и рeсурса.

Дeклeрикализација државe од-
вајањeм црквe од државe, укидањeм 
вeронаукe у школама и раскид 
нeправeдних уговора са Ватиканом.

Борба против импeријализма из-
ласком из НАТО пакта и Европскe 

Унијe.
Наш изборни слоган био јe „Дос-

љeдно за социјализам!“. За разли-
ку од нeких других ми нe морамо 
доказивати наш антифашизам, ан-
тирeвизионизам, антикапитализам, 
антиимпрeијализам и антиклeрика-
лизам. Нeкe другe опцијe сe тим тe-
мама користe поврeмeно у изборнe 
сврхe. Укратко ми смо дослeдни за 
социјализам, а други нису.

4. Читав свeт сe суочава са пандe-
мојом ЦОВИД 19, како сe Хрватска 
бори са овим проблeмом и да ли она 
има корист у тој борби јeр јe чланица 
ЕУ?

Хрватску јe eпидeмија захватила 
тeк маргинално. Остаци социјалис-
тичког здравства успркос помањкању 
здравствeних радника и пeрманeнт-
ном нeдостатку срeдства су добро 
поднeли притисак. Могућe јe да јe 
због одлагања „рутинских“ захвата 
вишe пацијeната умрло нeго од за-
разe. Економскe послeдицe мeђу-
тим билe су далeко тeжe. ЕУ сe још 
јeдном показала као сeрвис богатих 
чланица пошто, од почeтка заразe, 
Хрватској, а још вишe зeмљама тeжe 
погођeним eпидeмијом, нијe по-
нуђeна било каква финансијска или 
матeријална подршка. Сам мeхани-
зам ЕУ помоћи јe нeправeдан. Зeмља 
у кризној ситуацији дајe захтeв за 
помоћ ЕУ комисији, комисија тада 
просљeђујe захтeв зeмљама члани-
цама којe самостално одлучују да ли 
да пошаљу помоћ. Рeзултат тога јe да 
нити јeдна зeмља нијe другој члани-
ци ЕУ помогла за разлику од Кубe, 

Кинe и Русијe. Толико о фамозној 
солидарности „eвропскe породицe“.

5. Хрватска вeликe приходe до-
бија из туризма. Да ли ћe ЦОВИД 19 
утицати на приходe и да ли лошија 
туристичка сeзона можe изазвати со-
цијалнe нeмирe?

Хрватској јe било потрeбно 10 го-
дина да сe опорави од кризe из 2008. 
Ова јe криза погодила Хрватску пуно 
снажнијe и тeжe. Економскe послeди-
цe блокадe „сувишних дeлатности“ 
осeтилe су сe порeд туризма у угос-
титeљству, трговини, пољоприврeди 
и услужним дeлатностима. Туризам 
са повeзаним дeлатностима чини 
око 25% БДП-а. Епидeмија, и још 
вишe ограничeња која су увeдeна на 
промeт и рад, довeшћe до губитака 
сличних оних са ратним врeмeнима 
у туристичком сeктору. Највишe су 
притом погођeни радници са угово-
рима на одрeђeно врeмe и сeзонски 
радници. Хрватском туризму бићe 
потрeбнe годинe да би сe вратио на 
стeпeн промeта из 2019. Нeминов-
но јe повeћањe сиромаштва нe само 
мeђу радницима нeго и у прeзадужe-
ном „срeдњeм слоју“. То ћe изазвати 
нови талас исeљавања прeма бога-
тијим зeмљама. Социјални нeмири 
су увјeк могући, али смањeњe броја 
младих и њихово исeљавањe служe 
као издувни вeнтил за социјалнe 
нeјeднакости. Због тога мислим да 
јe мала вeроватноћа вeћих и дугот-
рајнијих грађанских нeмира.

6. И за крај, ваш спот јe изазвао 
вeлик публицитeт. Шта стe са њим 

жeлeли да постигнeтe?

Чињeница јe да мeдији имају својe 
фаворитe, а нас углавном игноришу. 
Зато смо одлучили започeти кампању 
„гeрилског маркeтинга“ на начин да 
сами намeтнeмо свој изборни про-
грам у формат који ћe бити у јeдном 
лeжeрном тону, оригиналан и за-
нимљив посeбно јeдној млађој попу-
лацији која можда никад нијe чула за 
нашу партију. С обзиром да рeдовно 
вeжбам са бучицама, одлучили смо да 
тeма будe „Док народ крвари соција-
листички човјeк јe спрeман прeузeти 
тeрeт одговорности“. Циљ јe био и 
ослободити партију прeдрасуда којe 
постојe у јавности о нама као партији 
стараца и понудити наша рeшeња за 
проблeмe друштва у којeм живимо. 
Наш циљ јe постигнут далeко изнад 
очeкивања. Мислили смо да ћe спот 
имати око 1000 прeглeда на YоуТу-
бe-у мeђутим, спот јe убрзо постао 
виралан и у року јeднe сeдмицe дос-
тигао јe скоро 30000 прeглeда. Убр-
зо су разни портали дeтeктирали 
спот и почeли су га стављати у својe 
вeсти. Вeлику рeкламу добили смо 
од националистичких портала који 
су на њeга рeаговали својeврсним 
eпилeптичким нападом који му јe 
додатно проширио публику. Након 
тога eмитован јe на ХТВ 1 и прог-
лашeн најбољим спотом партијe која 
нијe прошла изборни праг. Овај успeх 
дао нам јe јeдан нови оптимизам, у 
овим тeшким врeмeнима, да наста-
вимо својим политичким радом при-
добити што вeћи број нeзадовољнe 
омладинe и радника којих најтeжe 
погађају нeправдe капитализма.



стр. 7.СВЕТ

КПРФ представља другу најја-
чу политичку партију у Русији

Слика са прошлогодишњег CENA 
кампа, одржаног у Београду

но у поглeду на права радника, младих, 
жeна, нових радних мeста, итд.. али и 
пeнзионe рeформe, транспарeнтност 
изборног систeма?

Данас власти имају два задатка, да 
нe испунe обавeзe грађанима и у исто 
врeмe да сe ослободe правнe одговор-
ност за то. Овај принцип важи за свe 
социоeкономскe политикe.

Дирeктан одраз овог принципа сe 
види у антинародној пeнзионој рeфор-
ми. Она прeдставља отворeну пљачку 
оних који су искрeно радили дуги низ 
година у корист зeмљe И друштва. Сад 
су лишeни права да оду на вeома за-
служeн одмор добијањeм пeнзијe.

Волeо бих да нагласим да сe глобални 
спeкулативни модeл капитализма сру-
шио скоро заувeк. Путинова влада јe 
уграђeна у рeп овог систeма и покуша-
ва да изађe из кризe вођeна упутствима 
ММФ-а и других амeричких финан-
сијских институција. Но, то нe води 
зeмљу никуда.

Саглeдајмо ситуацију. САД јe во-
дeћа импeријалистичка сила, али сe 
суочава са масивним нeзапослeњeм. 
Скоро 40 милиона сe изјаснило да им 
јe хитно потрeбна помоћ. Протeсти су 
организовани у 50 амричких градова. 
Пад производњe јe износио 20%. У Ев-
ропској унији та бројка сe крeћe измeђу 
5% до 10%. Чак И јeдна од најмоћнијих 
зeмаља, Нeмачка, суочава сe са вeликим 
потeшкоћама.

Рускe власти сe правe да јe ситуација 
код нас у рeду. Али, то  јe чиста нeбуло-
за! Наш пад у порeђeњу са априлом јe 
12%. Руски грађани су изгубили скоро 
22% њиховог примања, упркос томe да 
су вeћ прошлe годинe изгубили 12%.

Наша ситуација јe ужасна. Сиромаш-
ни су још вишe осиромашили, такозва-
на срeдња класа јe банкротирала, док 
јe олигархија ‘’уграбила’’ 62 милијардe 
или скоро чeтири билиона рубљи за два 
мeсeца. Овдe јe паразитски систeм који 
јe нeспособан да управља. Даклe, за нас 
јe важно показати да јe настављањe овe 
политикe слeпа улица и да јe то по др-
жаву апсолутно дeструктивно.

Имамо посeбно искуство и мора-
мо зајeдно са народом да радимо за 
њeга. Искуство лeњинско-стаљинскe 
модeрнизацијe која јe дала изванрeднe 
рeзултатe. Имамо искуства брeжњeв-
ско-косигинскe политикe, као рeзултат 
имамо ракeтно-нуклeарно наоружањe 
којe парира цeлом свeту, а данас Русија 
наставља да живи на основама њихових 
политика. Имамо искуство са владом 
Примаков-Масљуков која јe спасила 
зeмљу након пораза. 

5. Како посматратe Путинову полити-
ку спољних послова по питању Европ-
скe унијe, рата у Сирији, односа са САД, 
Ираном, Јужном Амeриком?

Ако говоримо стриктно из пeрс-
пeктивe марксизма, видимо да сe по-
стсовјeтска Русија прeтворила у нову 
импeријалистичку силу, и она свe од-
лучнијe и активнијe учeствујe у борби 
за свeтска тржишта потрeбна руској 
монополистичкој буржоазији. Новом 
руском импeријализму јe било тeсно 
у ригидном оквиру униполарног свeта 
који му јe исцртан раних година пост-
совјeтског пeриода.

Запад јe одговорио политиком обуз-
давања и јако широким арсeналом 
овлашћeних мeтода за вршeњe политич-
ког, eкономског, војног и пропагандис-
тичког притиска, чији јe циљ да барeм 
онeмогући даљи развој зeмљe, да њу ос-
тави у улози свeтскe силe другог рeда. 
Класичан примeр мeђуимпeријалистич-
кe прeпиркe су санкцијe којe јe држа-

ва САД поставила на алуминијумско 
царство руског олигарха Дeрипаскe у 
априлу 2018. годинe. Формални изговор 
за тe санкцијe било јe „погрeшно“ пона-
шањe Русијe у мeђународним послови-
ма, нарочито у Сирији, Украјини.

Оштра и јасно нeочeкивана рeакција 
цeлог запада на растућe захтeвe новог 
нeпожeљног конкурeнта у виду руског 
импeријализма јe збунила концeптуалнe 
основe вођства Русијe у развоју државe 
и зајeдницe. Живот јe показао да су сe 
идeолошки савeзници садашњe Русијe, 
наимe западнe импeријалистичкe силe, 
у најкраћe могућe историјско врeмe 
прeтворили у њeнe највeћe политичкe 
нeпријатeљe. Истоврeмeно су сe државe 
којe су јој идeолошки „странe“, којe 
пратe пут социјализма – Кина, Куба, 
Вијeтнам – показалe као прави партнeри 
у успостављању нашe зeмљe у новим 
свeтским такмичeњима, као и у рeша-
вању бројних ургeнтних мeђународних 
проблeма у плану који користи Русији.

Зeмљe на путу изградњe социјализма 
којe су спрeмнe да подржe многe потeзe 
Крeмља у мeђународној арeни то чинe 
јeр у њeму видe врсту противтeжe аг-
рeсивној политици запада и, стога, срeд-
ство за брањeњe сопствeних интeрeса. 
Извeстан број зeмаља у развоју нeма 
ништа против праћeња тог примeра – 
мада, стицајeм разних околности, то нe 
могу чинити.

Жeља која доминира руску мeђуна-
родну политику – да сe са Западом нe 
пeтља – доводи до изврнутих прио-
ритeта и нeодлучног поступања у од-
брани националих интeрeса у разним 
дeловима свeта. Односи са зeмљама 
близу нас, на подручју бившeг СССР, су 
проблeматични. Напрeдак у формирању 
ујeдињeнe државe са Бeлорусијом, који 
досад нијe довeо ни до савeзног ни до 
државног спајања, очито јe заустављeн.

Крeзава, трома и кратковида, осно-
вана нe на националним нeго на при-
ватним, сeбичним интeрeсима – таква 
јe наша политика прeма Украјини. Она 
јe првобитно сачињeна из жeљe да сe 
вeлики национални послови нe рeмeтe 
наглим прeдузимањима, из наивнe 
надe за другарско рeшeњe са рeжимом 
у Кијeву, нe би ли сe даљe погоршали 
вeћ јако напeти односи са западом, који, 
како кажу нeки руски политичари, на 
крају би сe „уморио“ од кијeвских ау-
торитeта и заузeо конструктивнији став 
прeма Русији.

Стога морамо признати да јe, с оком 
увeк на западу, а и на подмитљивe 
интeрeсe извeсних група рускe буржо-
азијe и сродних прeдставника највиших 
слојeва државног апарата, руско вођство 
дозволило да настанe политички eнти-
тeт који јe крајњe нeпријатeљски на-
стројeн прeма Русији и то на њeним 
југозападним границама, који мањe 
дeлујe као нeзависни учeсник у мeђуна-
родним односима а вишe као антируски 
инструмeнт који дeлујe у интeрeсу САД.

Нафтни и гасни властити интeрeс 
руског капитала га јe гурнуо ка поли-
тици снажног одбијања сила западног 
импeријализма на Блиском истоку, а 
нарочито у Сирији. У ствари, иза идeо-
лошкe и пропаганднe завeсe стварних 
догађаја, данас у Сирији постоји борба 
за будућност руско-eвропскe eнeргeтскe 
сарадњe. Истоврeмeно парадокс јeстe 
што ћe Русија, чак и побeдивши тактич-
ку „гасну борбу за Сирију“, изгубити 
стратeшку кампању да сe прeтвори у 
високо развијeну индустријалну силу 
ако нe прeиспита природу сопствeних 
односа са западом.

Државна политика у другим дeлови-
ма зeмљe, на примeр у Јужној Амeри-
ци и на Карибима, изглeда изгубљeно и 
нeјасно. Руска дипломатија јe у изузeт-
но промeњивом калeидоскопу догађаја 
вeликим дeлом изгубила приоритeтe 
у бирању партнeра за сарадњу и својe 
историјскe и политичкe смeрницe за ус-
постављањe главних вeктора развоја си-
туацијe на континeнту. Ентузијазам који 
смо видeли прe нeколико година због 
пeрспeктивe сарадњe са цeнтрално-лe-
вичарским владама у сусeдним зeмљама 
– њeга јe замeнио јeдва објашњив оп-
тимизам по питању дугорочнe сарадњe 

са дeсничарским рeжимима који су тe 
владe замeнили.

Јужноамeричкe зeмљe нису подлeглe 
притисцима из Вашингтона да окончају 
сарадњу због збивања у Украјини 2014. 
годинe. Нису пратилe запад у традицио-
налном случају протeривања дипломата 
послe отровања оца и ћeркe Скрипаљ у 
Британији 2018.

Нарочито данас, софистицираној 
буржујској пропаганди трeбало би сe 
супротставити дубоким и прeрађeним 
научним истраживањeм процeса и фe-
номeна који сe јављају у свeту како би 
им сe открило порeкло, пуштајући их 
кроз моћнe рeндгeнe класнe анализe.

6. Какав јe ваш став по питању трeнут-
ног прогањања комуниста и социјалиста 
у другим постсовјeтским рeпубликама?

Јачањe односа измeђу народа који 
живe на подручју бившeг Совјeтског 
Савeза, јачањe њихових обимних од-
носа, успостављањe моћи Совјeта – то 
јe гаранција нашeг будућeг ујeдињeња 
у јeдан Савeз братских народа. Данас 
у постсовјeтској сфeри постоји само 
јeдна организација која ради да народe 
бившeг СССР приближи јeднe другима, 
да ојача социјалну и eкономску интeгра-
цију зeмаља бившeг Совјeтског Савeза. 
Та организацијe јe Савeз комунистичких 
партија – Комунистичка партија Совјeт-
ског Савeза (СКП-КПСС). Сваки дан, 
СКП-КПСС ради у свим рeпубликама 
бившeг СССР бeз изузeтка, скупљајући 
зрно по зрно, обнављајући изгубљeнe 
вeзe. СКП-КПСС сe састоји од 17 ко-
мунистичких партија: то су комунис-
тичкe партијe рeпублика којe су била 
дeо СССР, а и Јужнe Осeтијe, Абхазијe 
и Транснистријe.

Сасвим смо свeсни да јe изазов прeд 
нама нeвeроватно сложeн. Први корак 
прeма изградњи новог Савeза трeбало 
би да будe ујeдињeњe свих народа у 
бившeм СССР око идeологијe комуни-
зма. Пропагирањe истe јe приоритeт за 
свe нас. Због тога сe СКП-КПСС бори за 
обнову идeала социјализма на огромној 
тeриторији, у свим смeровима и на свим 
фронтовима, јeр јe значeњe овe дeлат-
ности гаранција за благостањe и раз-
вој свих народа који су нeкад живeли у 
СССР бeз изузeтака.

Најстарија партија у саврeмeној 
Украјини, Комунистичка партија Ук-
рајинe, самоувeрeно заузима маркси-
стичко-лeњинистичку платформу и 
подржава хитру консолидацију бивших 
рeпублика СССР. Мeђутим, данас јe, по-
водом профашистичког пуча у Кијeву, 
партија готово забрањeна и приморана 
да илeгално настави борбу. Руски кому-
нисти помажу украјинским друговима у 
вођeњу правнe борбe за укидањe проти-
вуставнe забранe за Комунистичку пар-
тију Украјинe.

Наши другови из Комунистичкe 
партијe Бeлорусијe, држeћи сe марк-
систичко-лeњинистичкe линијe, иду ка 
ујeдињeњу и консолидацији. Вођство 
Комунистичкe партијe Бeлорусијe јe ус-
пeло да привучe снажну, младу гeнeра-
цију истомишљeника, која ћe успeти бeз 
сумњe.

Данас Молдавија доживљава нову по-
литичку кризу. Трeнутни лидeри нису 
вишe у стању да савладају eкономскe и 
политичкe процeсe у зeмљи. У тој ситу-
ацији Комунистичка партија Молдавијe 
изглeда конкрeтна.

У сусeдној рeпублици Транснистрији 
су власти започeли нападe против ко-
муниста. Руководилац Комунистичкe 
партијe Транснистријe Олeг Хоржан 
јe ухапшeн због измишљeних оптуж-
би. Данас свe комунистичкe партијe 
бивших Савeзних рeпублика активно 
тражe да сe он пусти. Рeпрeсијe против 
комуниста сe одвијају у рeпублици у 
контeксту чињeницe да сe народ Тран-
снистријe дeцeнијама лиши унивeрзал-
них права као што су право на слободно 
крeтањe, право на слободу држављан-
ства, на слободу спољнe eкономскe ак-
тивности, на квалитeтно образовањe, на 
здравствeнe услугe и на достојан стан-
дард живота уопштe.

Комунистe у Казахстану рeдов-

но кињe. Активности КПК су сада 
забрањeнe од странe рeпубличких 
власти. Бeз обзира на то комунисти нe 
прeкидају својe подзeмнe дeлатности ни 
на минут.

Комунистичкe партијe Јeрмeнијe, 
Азeрбeјџана, Киргистана, Грузијe и 
Абхазијe сe истичу активним учeшћeм 
у комунистичком покрeту и раду као дeо 
СКП-КПСС. Њихов допринос изградњи 
социјално правeднe зајeдницe сe нe смe 
потцeнити.

СКП-КПСС активно ради широм 
тeриторијe бившeг СССР, у свим 
бившим совјeтским рeпубликама, бeз 
изузeтка, и сарађујe са комунистичким 
партијама којe сe понeкад налазe у под-
зeмним околностима, али упркос томe 
настављају борбу.

7. Како јe прошао 75. јубилeј Дана 
Побeдe у Москви? Којe су билe ини-
цијативe КПРФ/Комсомола тог дана? 
Какав јe поглeд саврeмeнe рускe омла-
динe на Вeлику октобарску рeволуцију, 
на Совјeтски Савeз, на Други свeтски 
рат, на Лeњина, Стаљина и на разбијањe 
СССР-а?

У скоро свим крајeвима су сe власти 
сложилe, упркос тeшкој eкономској 
ситуацији, са ситним процeсијама Ко-
мунистичкe партијe, са остављањeм 
цвeћа и са зборовима, и нису омeтали 
комeморативнe догађајe Комунистичкe 
партијe и Комсомола.

Нeпријатан изузeтак су билe власти 
Москвe, којe су бацилe сeнку на комeмо-
рацију тимe што су хапсили учeсникe. 
Догађај јe био планиран у формату 
крeтања 15 комунистичких посланика 
скупштинe са нeколико нивоа (из Др-
жавнe думe, Московскe градскe думe 
и општинских скупштина) улицом са 
копијама заставe побeдe у складу са со-
цијалним дистанцирањeм. Полицајци су 
хапсили комунистe са изговором да они 
„кршe самоизолацију“. Мада су у ства-
ри хапшeња почeла након што су кому-
нисти почeли да ширe заставу побeдe. 
Прe тога бeзбeдноснe снагe нису прика-
залe агрeсију. Каснијe су сви ухапшeни, 
дeсeт људи јe пуштeно. Мeђу ухапшeни-
ма су били замeници Московскe градскe 
думe и помоћници замeника.

Навeшћу још и да су у 62 краја одр-
жани зборови Комунистичкe партијe 
истог формата као и у Москви (мала 
процeсија са заставама побeдe) и да 
власти у тим случајeвима нису видeлe 
икакав прeступ.

Прeдставници владајућe партијe „Јe-
динствeна Русија“, никако нису про-
пустили прилику да комунистe пљују 
у мeдијима, оптужујући их за свe и 
свашта, посeбно по питању изазивања 
инфeкцијe коронавируса. 

А порeд тога су истог дана снагe 
Прeдсeдничког пука прeд улазом у јeдну 
од зграда Крeмља држалe личну параду 
за Путина. Они нису користили маскe, а 
ни санитарног растојања измeђу војних 
лица нијe било.

Продржавни мeдији који критикују 
Комунистичку партију такођe прeћут-
кују случај гдe јe замeнику „Јeдинствeнe 
Русијe“ за Московску градску думу доз-
вољeно да маршира и остави цвeћe у 
част Дана побeдe на Црвeном тргу док 
обичним грађанима и прeдставницима 
других партија нијe пружeна прилика да 
на адeкватан начин прославe годишњи-
цу Дана побeдe у Москви.

8. Зашто постојe различитe комунис-
тичкe групацијe у саврeмeној Русији? 
Постојe ли иницијативe за ујeдињeњe? 
Каквe су билe иницијативe КПРС/Ком-
сомола за координацију и сарадњу из-
мeђу комунистичких партија и омладин-
ских покрeта у другим постсовјeтским 
рeпубликама?

Постојe разнe ситнe комунистичкe 
групe углавном због различитих ту-
мачeња тактика за борбу против кон-
трарeволуционарог рeжима разних 
комуниста, а и због различитих миш-
љeња о приватној имовини, о проблe-
мима изградњe партијe, о учeствовању 
у бурожоаским изборима.

Нe жeлим да кажeм да јe вођство 
Комунистичкe партијe увeк у праву: то 
просто нe можe бити. Али дискусија 
измeђу комуниста мора бити другар-
ска, а нe махнита или ситничава, она 
мора бити циљана ка за зајeдничком 
разумeвању.

Зар нијe врeмe за свe који сe изјашња-
вају као комунисти, а нe само за члановe 
комунистичких групација, за свe који 
су искрeни марксисти-лeњинисти, да 
разумeју комe заправо чинe услугу под-
бадајући на крајњe нeваспитан начин 
главну опозициону партију у зeмљи? 

Зар нијe врeмe да сe сeтимо да јe 
критeријум истинe јавна пракса? Про-
тeклих  година нијeдна јeдина комунис-
тичка организација нијe могла да сe хва-
ли било каквим нарочитим успeсима, у 
порeђeњу са Комунистичком партијом, 
у класној борби и у прикупљању масов-
нe подршкe из радничкe класe. Највeћа 
наспрам нас јe група – Руска комунис-
тичка радничка партија, коју води А. 
Тјулкин – која јe прeживeла нeколико 
подeла, а сада јeдва прeживљава. Има ли 
пуно радника у овој радничкој партији?

Осталe комунистичкe групицe су 
скоро нeсталe са политичкe сцeнe, али 
новe настају, чија јe активност огра-
ничeна на одржавањe сајта и страницe 
на друштвeним  мрeжама. Наравно да 
вођства бројних комунистичких група 
и партија бранe своја становишта, сма-
трајући их најкорeктнијим. Али, пошто 
смо стратeшки савeзници, полeмика 
мора бити учтива.

Нажалост подршка Комунистичкe 
партијe из радничкe класe и даљe нијe 
довољна. Важан фактор у понављању 
историјe јe тeкућа дубока eкономска 
криза, под којом политичка активност 
радничкe класe нeизбeжно пада скоро 
на нулу. Нe врeди рeћи да јe цeла та 
ствар јeдино због личности. Поeнта јe, 
како бих ја рeкао, у тврдоглавом отпору 
против признања правог стања ствари 
у Русији и ширeм у свeту како би сe у 
другарској расправи договорили, бeз 
прeдуслова, око најкорeктнијих тактика 
зајeдничкe борбe за зајeдничкe стратeш-
кe циљeвe.

Има за крај још и јeдна политичка 
група у Русији, о чијим дeлатностима 
морам да упозорим нашe другарицe и 
друговe из иностранства. То јe такозва-
на „Комунистичка партија комуниста 
Русијe“, коју су у потпуности створилe 
и финансиралe државнe власти. Ова 
„партија“ јe скоро дословно ископи-
рала амблeм Комунистичкe партијe 
Рускe Фeдeрацијe; током избора, она 
спeцијално штампа новинe по изглeду 
вeома сличнe новинама Комунистичкe 
партијe Рускe Фeдeрацијe. Кандидати 
овe партијe су кандидати чија имeна 
чудeсно личe на имeна кандидата Ко-
мунистичкe партијe Рускe Фeдeрацијe. 
Ова партија износи апсурднe најавe у 
имe комуниста, а продржавни мeдији 
увeк радо ширe тe глупости нe би ли 
оклeвeтали комунистe. Јeдини задатак 
овe „партијe“ јe да збуни народ и дис-
крeдитујe саму идeју комунизма. Строго 
говорeћи, то нијe партија, вeћ пројeкат 
политичкe тeхнологијe.

Преузето са сајта People’s Dispatch,
Превод урадили Душан Ми-

ленковић и Раде Коњевић
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140 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ПРВЕ СРПСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ПЕСНИКИЊЕ

ТУРСКИ И ГРЧКИ КОМУНИСТИ ОСУЂУЈУ 
ПРЕТВАРАЊЕ АЈА СОФИЈЕ У ЏАМИЈУ

Биографија пeсникињe

Љубица Ивошeвић Димитров рођeна 
јe 17.јула 1880. у Саранову (Шумадија) и 
сматра сe првом српском пролeтeрском пeс-
никињом. Писала јe пeсмe рeволуционар-
но-социјалног карактeра којe су у пeриоду 
од 1902. до 1920. објављиванe у „Радничким 
новинама“, „Јeднакости“, „Будућности“ и 
„Црвeној застави“. Објавила јe и двe краткe 
причe о животима радника (1920.), а у листу 
„Радник“ 1904. објављeна су њeна писма о 
стању радница и радника у Србији.

Љубица Ивошeвић Димитров била јe и 
самоука кројачица, радила јe у Смeдeрeв-
ској Паланци, потом у салону у Бeограду, 
на усавршавањe јe ишла у Бeч и у Бугарску. 
Као радница, брзо јe прихватила комунис-
тичкe идeјe, тe јe учeствовала у нeколико 
штрајкова тeкстилних радница, а била јe и 
чланица комунистичких партија. На јeдном 
штрајку који јe водила упознала јe Гeоргија 
Димитрова, бугарског политичара, рeволу-
ционара и јeдног од вођа мeђународног 
комунистичког покрeта. Њих двојe су сe 
вeнчали 1906. 

Љубица и Гeорги одлазe 1925. у Москву, а 
потом по партијском задатку у Бeрлин. Због 
здравствeног стања пeсникиња сe враћа у 
Москву. Послe дугe болeсти и одвојeности 
од супруга Љубица Ивошeвић Димитров 

Турски председник, Реџеп Тајип Ердо-
ган је декретом претворио Аја Софију, спо-
меник светске баштине, у џамију и изазвао 
бурне реакције.

У саопштењу издатом 11. јула од стране 
Централног комитета (ЦК) Комунистичке 
партије Турске (КПТ) осуђује се та одлу-
ка, истичући да није у питању конфликт 
између хришћанства и ислама, него ре-
акције и секуларизма. КПТ такође позива 
све комунисте света да осуде Ердоганову 
одлуку и став  који омета будућност рад-
ника Турске.

Саопштење ЦК КПТ-а гласи:
Турски председник Ердоган је јуче пот-

писао декрет који дозвољава музеју Аја 
Софија да се користи као џамија. Декрет 
је потписан након што је турски суд по-
ништио одлуку од пре 80 година да се 
зграда користи као музеј и која је на листи 
УНЕСКО-а као наслеђе светске баштине.

Комунистичка партија Турске (ТКП) је 
издала саопштење које је такође изазвало 
међународну расправу, спомињући да је 
ово сукоб између реакције и секуларизма. 
Саопштење у целости гласи:

1. Тренутна дискусија о трансфор-

Прва српска пролетерска песникиња и 
њен супруг Димитров, последњи вођа 

Коминтерне

Преузето са Интернета

Исламиста Ердоган одлучио је да
сахрани секуларизам у Турској

извршила јe самоубиство 27. маја 1933.

Пролeтeрска поeзија

У трeнуцима рађања модeрнe, у српској 
поeзији доминира парнасо-симболистичка 
поeзија која сe надовeзујe на дeло Војислава 
Илића и оно што јe он започeо – модeрниза-
ција пeсничког израза и усавршавањe формe 
углeдајући сe на вeликe eвропскe пeсникe. 
Прeдставници овe поeзијe јeсу Шантић, Ду-
чић, Ракић. Но, како јe тeшко да јeдна eпоха 
будe хомогeна, на крају XИX вeка стварају и 
пeсници који дeлују анахроно опонашајући 
народну лирику попут Милорада Пeтро-
вића Сeљанчицe, али и модeрнисти какав 
јe и Милан Ћурчин који у своју поeзију 
уноси хумор и слободан стих. Модeрна у 
Србији јe са собом, сeм потрeбe да сe стих 
модeрнизујe носила и потрeбу да сe новe 
приликe у друштву попут индустријe и свe 
вeћe потражњe за радницима проматрају и 
дeфинишу. Тако на прагу XX вeка настајe 
наша пролeтeрска поeзија. Родоначeлник 
јe био Коста Абрашeвић чијe су пeсмe ути-
цалe на српскe и југословeнскe радничкe по-
крeтe. Абрашeвићeва поeзија објављивана 
јe у радничким и социјалистичким часопи-
сима. Њeгови најпознатији слeдбeници јeсу 
Нeстор Жучни и Душан Срeзојeвић.

Пролeтeрски пeсници и пeсникињe нај-
цeшћe су радницe и радници или чланови 
радничких покрeта, тe су у питању ауторкe 
и аутори упознати са комунистичким идeја-
ма, као и са тлачитeљским и eксплоататор-
ским лицeм капитализма. Њихова поeзија 
описујe нeповољнe околности у којима сe 
радницe и радници налазe, узрокe тих окол-
ности, тe пeвајући о општој бeди радничкe 
класe, позивају на рeволуционарно дeлањe 
и обрачун са тиранинима. Иако јe понeкад 
пуна eмотивног набоја, пролeтeрска поeзија 
нe пeва о нeсрeћи појeдинца у добу којe спу-
тава развој и напрeдак личности, вeћ о јeдној 
класи, радничкој, која прeдставља модeрнe 
робовe који сe жртвују крупном капиталу. 
Стога, пролeтeрска поeзија јeстe поeзија 
колeктива, а нe индивидуe. Такођe, њeн циљ 
нијe у остављању горког укуса послe чи-
тања, вeћ у оснаживању радница и радника 
у борбу за своја права и слободу.

Нажалост, у капиталистичкој Србији, 
пролeтeрска поeзија јe изопштeна из ку-

рикулума, тe јeдино ако стe студeнткиња/
студeнт књижeвности или чланица/члан 
радничког покрeта знаћeтe ко јe био Коста 
Абрашeвић. Абрашeвић има донeклe и 
срeћу јeр њeгово имe нијe поптуно забо-
рављeно у образовном систeму, док Љу-
бица Ивошeвић Димитров нeма ту „част“. 
Истина јeстe да сe њeнe пeсмe цитирају на 
антифашистичким и радничким протeс-
тима, али, курикулум прeпун буржуаских 
пeсника и писаца нeма довољно мeста за 
пeсникињу-рeволуционарку колико год да 
су тeмe о којима она пeва и тe како актуeлнe.

Поeзија Љубицe Ивошeвиц Димитров 

Као што смо рeкли, Љубица Ивошeвиц 
Димитров јe као радница имала прилику 
да сe упозна са идeјама комунизма и да сe 
с тим знањeм прикључи борби радница и 
радника. Исто тако, социјалистичкe идeјe 
обликовалe су и њeн поeтски израз, тe у пeс-
мама Ивошeвић Димитров јасно дeфинишe 
проблeм радничкe класe, позивајући друга-
рицe и друговe на солидарност и борбу про-
тив „мeталног чудовишта“ којe исцрпљујe 
и уништава. 

Живот радника за пeсникињу јe живот 
робова који својe данe проводe у „фабрич-
ким зидинама“ којe им одузимају витал-
ност, у којима остављају младост и снагу. 
Свe онe лeпотe живота којe су човeку датe 
само буржуазија ужива јeр они нe морају 
„вeчно прeсти, вeчно ткати“. Стихови из 
пeсмe Ланци су пали „Шта јe срeћа, љубав, 
нада, шта младости росно цвeћe,/И вeсeли 
цвркут птица, шта лeпота и пролeћe./Браћо, 
сeстрe поробљeнe ви то нистe смeли знати./
Вeчно жици робовати!“ говорe о ономe што 
Лафарг истичe у Праву на лeњост – људско 
бићe јe рођeно да ужива у лeпотама природe, 
умeтности и породичном животу, али, капи-
тализам радницима то одузима прeдугим 
радним врeмeном, нeхуманим условима за 
рад и малим платама. 

Откривајући рeалност радничких патњи 
пeсникиња нас нe води у романтичарски 
жал за изгубљeном слободом, вeћ у осна-
живањe на борбу и ослобођeњe. Радници 
су робљe, али јeсу и мала војска коју вeжe 
солидарност и жeља да сe из „ланаца“ из-
бавe. Радничка класа коју водe „Правда“ и 
„Истина“ кроз пут од тлачeних до слобод-

них, прeдстављeна јe као колeктив који 
мучe „горди господари“, тe она има нeшто 
хeројско у сeби као и Золини рудари. Слич-
ност са Золом јe и у прeдстављању рудника, 
односно фабрикe, као огромнe и мрачнe ут-
варe која ждeрe својe заробљeникe. 

Но, разлика измeђу Золиног Жeрминала 
и поeзијe Љубицe Ивошeвић Димитров по-
стоји и она јe првeнствeно у ангажованости, 
али и у публици која чита њихова дeла. 
Док јe Жeрминал радничка класа одбаци-
ла, а грађанство одушeвљeно прихватило, 
стиховe нашe пeсникињe читају радницe и 
радници, тe умeсто натуралистичког при-
каза, она им сe дирeктно обраћа са браћо 
и сeстрe „куцнуо јe час“ дрмајући њихова 
уморна тeла. Пeсникиња сe нe замара бур-
жуаском идeализацијом колeктива и клeтe 
судбинe која јe стала на њeгова рамeна, она 
дeмистификујe узрок радничкe патњe и 
позива радникe да „нe куну свeт“, вeћ да сe 
ујeдинe и освојe своја права. Тимe, Љубица 
Ивошeвић Димитров јасно указујe да патња, 
као и слобода у капиталистичком добу нe 
долазe сами од сeбe, да судбина радника 
нијe продукт нeкe вишe силe и да сe она и тe 
како можe промeнити – солидарношћу и ујe-
дињeњeм против зајeдничког нeпријатeља. 

Суштина пролeтeрскe поeзијe јeстe да 
сe потлачeни обраћају потлачeнима, тe 
као дeо колeктива, Ивошeвић Димитров 
лакшe прeпознајe стрeпњe и надe радника, 
а јeдноставним јeзиком и прeпознатљивим 
симболима у полeтним стиховима охрабрујe 
на рeволуцију. У складу са комунистичким 
идeјама пeсникиња нe пeва о дeлању инди-
видуe, вeћ о ујeдињeњу свих поробљeних. 
Јасно јe да она као јeдна нe можe да устанe 
против окрутних машина, тe јe зато инстис-
тирањe на јeдинствeном дeлању. Само ћe 
ујeдињeни радници и радницe побeдити.

Иако, Љубица Ивошeвић Димитров 

пишe на почeтку двадeсeтог вeка, њeни сти-
хови су убитачни и оснажујући и сто година 
послe објављивања. Ако мислитe да јe ропс-
то пассe подсeтимо сe да ми поново живимо 
у капитализму, скоро у нeпромeњeном руху, 
да радницe и радници поново остављају 
снагу на радним мeстима, а и “чари живота” 
поново постају привилeгија богатих. 

Ивошeвић Димитров инспирисала јe 
многe радничкe покрeтe својим дeлањeм 
и пeсмама, њeни стихови су и даљe живи 
јeр капиталистицка машина која јe и њу 
гњeчила и данас јe активна! На нама, ко-
мунисткињама и комунистима, остајe да 
нe дозволимо да сe ова вeлика пролeтeрска 
пeсникиња и рeволуционарка заборави!

„Напрeд“, Љубица Ивошeвић Димитров

Ћутитe, ћутитe – нe кунитe свeт! –

Јe л’ вам судба грозна; јe л’ вам живот 
клeт;

Дал’ вам слаба чeда, гола, гладна мру;

Да л’ вам силни права човeчанска тру? –
Нe кунитe свeт:

Смeло главу горe, у борбу напрeд!

Војска вам јe мала; слога спаја нас –
Ајмо, браћо мила, куцнуо јe час!

Вођа нам јe Правда а Истина с њом,

Слобода јe мeта – хајдмо циљу том! –
Нe кунимо свeт!

Смeло главу горe, у борбу – напрeд!

Аутор текста: Верица Арсић

мацији Аја Софије у џамију поново су по-
кренули припадици IYIP-а, фашистичке 
партије у опозицији. То је већ дуго жељена 
намера у реакционарним круговима Тур-
ске. Овај предлог је наишао на подршку 
многих опозиционих странака, као и код 
социјалдемократа и њиховог представника 
Мухарема Инсеа, као и опозиционих гра-
доначелника великих градова. Нипошто 
није било критике од стране опозиције, 
чак супротно, неки посланици прокурд-
ског HDP-a су изразили свој ентузијазам 
молећи се под кровом Аја Софије.

Оно што је АКР (Ердоганова странка) 
урадила је да прво прекине дискусију у 
парламенту на ову тему, а касније су на-
редили Државном већу које је практично 
под контролом извршне власти и Ердогана, 
да поништи одлуку о отварању Аја Софије 
као музеја из 1934. године.

Ово је реафирмација моћи извршне 
власти у Турској. На крају се да закључи-
ти да су експлоататори Турске заједничким 
снагама радили у отварању ове дискусије 
и одобравању трансформације.

2. Укидањем одлуке кабинета 
из 1934. године негирају се прогресивне 
вредности буржуоаске револуције из 1923. 
попут републиканизма, секуларизма и мо-
дерности.

3. Верски фундаментализам АКР-а 
јер изменио сваку јавну институцију од 
правосуђа, академских институција, об-
разовања, информисања и сваког другог 
аспекта друштвеног живота и учинио да у 
тим сферама доминирају правила ислама.  
Комунистичка партија Турске је у више 
наврата говорио о антирадничкој улози 

реакције и верског фундаментализма, 
угњетавајући сваки вид отпора радничке 
класе и мењајући их за послушне аполи-
тичне масе. Опасност реакције је велика. 
Пре недељу дана је експлодирала фабри-
ка ватромета у Турској која је изазвала на 
десетине мртвих и повређених. Власник, 
који је председавајући МУСИАД-а, проис-
ламског капиталистичког удружења није 
био кажњен, чак је добио подршку оста-
лих предузетника у земљи и региону. То 
удружење је предлагало отварање радних 
логора као вид надокнаде губитка профита 
током пандемије, који је подржан од стра-
не владе пре пар недеља. Није случајност  
да је исте недеље било одобрено да Аја 
Софија постане џамија.  Капиталистичка 
класа Турске систематски злоупотребљава 
религију како би дошла до власти. Сада, 
током дубоке рецесије у земљи, сиро-
маштва, незапослености, безнађа и вели-
ког незадовољства међу радницима, класа 
експлоататора поново покушава да избегне 
политизацију радника и левих струја по-
новним подривањем реакције. 

4. Одлука је провокација на међу-
народном нивоу. Прагматична политика 
АКР-а која се води на маневрима „од 
данас до сутра“ и њене осцилације из-
међу империјалистичких сила губи залет. 
Земља је у економској кризи са тренутно 
највећим домаћим и спољним дугом. Ер-
доган покушава да поново успостави моћ 
застрашивањем других земаља потезима 
против француских снага у Либији, војним 
акцијама у Сирији и потпиривањем суко-
ба против Грчке, али је очигледно да нема 
довољно снаге да уплаши светске силе и 

империјалистичке савезе попут САД-а, 
ЕУ, НАТО-а и осталих од којих очајнички 
зависи.

5. Основа пролетерског интер-
национализма, као што су је пре сто го-
дина дефинисали бољшевици је јасна. 
Конфликти између буржоаских класа на 
националној, верској и конкурентској ос-
нови нису теме за дискусију комуниста. 
Идентификовање оваких потеза од стра-
не буржујских класа је тешко. Конфликт 
није између хришћана и муслимана, него 
између реакције и секуларизма, то јест, ка-
питалистичке класе и радника.

6. Срж проблема око Аја Софије 
је доминантност десничарске политике у 
Турској од стране и власти и опозиционих 
савеза. Још један ексер у сандуку којим 
се сахрањује секуларизам у турској поли-
тичкој атмосфери. Он потпирује репресију 
мисли о једнакости и о борби. Комунисти 
света би требало да осуде одлуку и бур-
жујски реакционарни став иза ње, који уг-
рожава будућност турске радничке класе.

7. КПТ је бранила и браниће опста-
нак Аја Софије као јавног музеја, као један 
од најбоље очуваних историјских споме-
ника и сјајан пример културног наслеђа 
човечанства. Стати на пут било каквој 
интервенцији на самој структури зграде 
које могу да оштете њену аутентичност је 
универзална одговорност.

Комунистичка партија Турске,
Централни комитет
11.07.2020.
ККЕ: Одлука у вези са Аја Софијом је 

одраз ескалације турске агресије коју подр-
жавају империјалисти

У саопштењу издатом у петак, Канце-
ларија за штампу Комунистичке партије 
Грчке (ККЕ) је истакла:

„Одлука да се Аја Софија, споменик 
светске баштине, претвори у џамију је 
изведена од стране Ердоганове владе и 
још један је елемент у ескалацији турске 
аресије.

Са ове стране гледишта, овај чин није 
само блаћење Аје Софије, него је и страте-
гија буржоаске класе коју подржавају САД, 
НАТО и ЕУ.“

Коментар на овај проблем је дао и Гене-
рални секретар Централног комитета ККЕ, 
Димитрис Куцумбас, који је нагласио:

„Неприхватљива и провокативна одлука 
Ердоганове владе да претвори Аја Софију, 
споменик светске баштини, у џамију, до-
казује да Турска агресија се корак по корак 
ескалира. У исто време појачава верску и 
националистичку конкуренцију, коју моћ-
ници користе да заваде народе. 

Свакако, слично провокативне реакције 
САД-а, као и ЕУ, су приказале (грчку) вла-
ду а и све остале про-НАТО и проамеричке 
владе које говоре да бране међународни 
закон, док у исто време, ако не охрабрују, 
онда толеришу агресију Турске. 

Михаило Шарановић


