
„Револуција је победила 
1959. године упркос 
свим напорима Амери-

канаца. Они нису успели да униште 
револуцију. И то се једино може 
објаснити масовном подршком 
народа. Млади су такође потпуно 
упућени и баве се стварањем нашег 
социјализма.“ „ Нас не интересује 
рат, али ако нам буде наметнут, не 
преостаје нам ништа друго него да 
се одупремо и победимо.“ „Наши 
лекари путују у коју год земљу да 
им је затражено и представљају 
важну помоћ и сви су им захвал-
ни на томе. Медицинске бригаде 
су кубанска традиција.“ – Ово је у 
интервјуу за Гласник изјавио ам-
басадор Републике Кубе у Србији, 
Његова екселенција друг Густав 
Триста де Тодо.

Потписивањем споразума у 
Вашингтону је од стране 
Вучића дат легитимитет 

лажној држави Косово. Оно што 
Вучић назива великим дипломат-

Савез комунистичке омладине 
Југославије одржао је сада већ 
традиционални, осми по реду 

Антифашистички летњи камп. Камп је 
одржан на Великом ратном острву у 
Београду, а трајао је од 31.07. до 02.08.

У ситуацији у којој знање јесте 
роба, оно, као и свака друга 
роба, има своју цену. Самим 

тим, процес стицања знања, односно 
студирање, не може бити ништа друго 
до процес трговине, или прецизније ре-
чено - процес куповине знања. Млади 
људи који потичу из сиромашних поро-
дица и који немају новца да купе знање-
робу, немају могућност да студирају и 
стекну високо образовање.

Националисти су током 
трајања литија у Црној Гори 
поносно истицали да се про-

будила “Српска Спарта” и да ће они 
сруштити режим Мила Ђукановића, 
повући признање лажне државе Косово, 
изаћи из НАТО пакта и почети процес 
уједињења са Србијом. Ова обећања су, 
наравно, одмах издана. 

У Санкт-Петербургу је 24. jула у 
81. години живота након теш-
ке болести преминула друга-

рица Нина Александровна  Андрејев-
на. У јавности ће остати позната и по 
својој оштрој критици Перестројке која 
је кулминирала објављивањем широ-
ко познатог писма „Не могу се одрећи 
својих принципа“ у марту 1988. године. 
У сећање на њу, објавићемо њен чуве-
ни текст који је први пут преведен на 
наш језик.   

„СОЛИДАРНОСТ ЈЕ НАШ ОСЕЋАЈ 
ДУЖНОСТИ И У СКЛАДУ ЈЕ СА НАШИМ 
СТАВОМ ДА ТРЕБА ПОМАГАТИ. ТО ЈЕ 
ЖИВОТНА ФИЛОЗОФИЈА КОЈОЈ НАС ЈЕ 
ФИДЕЛ НАУЧИО.“

ВУЧИЋ У ВАШИНГТОНУ СТАВИО 
ОМЧУ БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА
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ским и економским успехом и за-
право представља обећање Србије 
да ће започети градњу инфраструк-
туре која је у интересу НАТО пакта 
и САД. Србија без икакве потребе 

улази у непријатељске односе са 
Ираном, Либаном и Сиријом, као 
и другим арапским земљама које 
признају територјани интегритет и 
суверенитет Србије.



стр. 2. ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

Председник Србије Александар 
Вучић је потписивањем споразума у 
Вашингтону o посредству САД са им-
перијалистичком творевином Косово 
нанео велику штету Србији, српском 
народу и свим грађанима, стављајући 
омчу око врата будућим генерацијама. 
Потписивањем овог документа је од 
стране Вучића дат легитимитет лаж-
ној држави Косово јер се у потписаном 
документу на сваком месту наводе две 
равноправне стране, које се овим спора-
зумом налазе под протекторатом САД. 
Вазалски однос и потпуна економска 
зависност на коју се Србија обавезала 
према САД се јасно виде у прве три 
тачке на које се обе стране обавезују, 
а које подразумевају реализацију ин-
фрструктурних пројеката у које улазе 
аутопут Београд – Приштина, затим ре-
конструкције железничке инфраструк-
туре у рејону Београда и Приштине која 
ће бити повезана са луком на Јадранс-
ком мору, а које ће бити под контролом 
америчке Финансијске корпорације за 

ВУЧИЋ У ВАШИНГТОНУ СТАВИО 
ОМЧУ БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА

међународни развој (I.S International 
Development Finance Corporation) са 
седиштем у Београду и EKSIM (Увоз-
но – извозном) банком САД. Такође, 
ове инстиуције ће обезбеђивати сред-
ства за финасирање зајмова потребних 
за мала и средња предузећа. Оно што 
Вучић назива великим дипломатским 
и економским успехом и заправо пред-
ставља обећање Србије да ће започети 
градњу инфраструктуре која је у инте-
ресу НАТО пакта и САД зарад лакшег 
транспорта, док потписивање “мини 
шенгена” опет иде на руку крупном 
капиталу који ће на тај начин лакше да 
извлачи сировине из земаља потписни-
ца, а уз све то ће наша земља да узме 
неповољне кредите од САД за чије ин-
тересе се ова инфраструктура прави, а 
које ће будуће генерације враћати. Овде 
се може видети школси пример импе-
ријализма у којем САД граде путеве и 
инфраструктуру зарад својих интереса, 
те пројекте намећу својим протектора-
тима као обавезу, а затим их обавезују 

да од њих узимају неповољне кредите, 
да би од тих пара протекторати плаћали 
њихове фирме које ће да граде инфра-
струткруне пројекте који су у интересу 
САД.

Следећи “бисер” овог споразума јес-
те тачка 9. која забада прст у око прија-
тељској Народној Републици Кини, 
земљи која нас је највише помогла 
током пандемије коронавируса и која 
нас принципијелно помаже по питању 
територијалног интегритета и сувере-
нитета Србије. Ту се напомиње да ће 
обе стране у мрежној инфраструктури 
забранити употребу 5 Г опреме која до-
лази од непоузданих добављача, а тамо 
где та опрема постоји обе стране се, по 
овом споразуму, обавезују на њено ук-
лањање. Кинеска компанија  Huawei 
водећа je компанија у производњи 5 Г 
мреже, због чега је САД кренуо у кам-
пању теорије завере против 5 Г мрежа, 
а потписивањем овог споразума САД 
има мораторијум на развијање наше 
телекомуникационе инфраструктуре.

Следећи “бисер” српске дипломатије 
се односи на тачку 14. у којој се Србија 
обавезала да у целини стави Хезболах, 
либанску паравојну формацију иза које 
стоји Иран, на листу терористичких ор-
ганизација. То значи да Србија без икак-
ве потребе улази у непријатељске одно-
се са Ираном, Либаном и Сиријом, као 
и другим арапским земљама које при-
знају територјани интегритет и сувере-
нитет Србије. Потребно је бити свестан 
реакционарног карактера Хезболаха и 
режима у Ирану, али у датом историјс-
ком тренутку они имају прогресивну 
улогу у борби против америчког импе-
ријализма. Хезболах чини противтежу 
ционистичкој политици према Палести-
ни и Либану, а у сирисјком грађанском 
рату Хезболах је ратовао на страни са-
нага Башар Ел Асада против америчких 
плаћеника из Исламске државе. Такође, 
потребно је узети у обзир да на тери-
торији Србије живи 2% Бошњака који 
су концентрисани у Рашко – санџачкој 
области и који су пријатељски настроје-
ни према арапском свету, чиме оваква 
непромишљена акција може изазвати 
нестабилност у Србији.

Тачка 15. је такође срамна, јер се њом 
Србија обавезала на мораторијум од го-
дину дана у којем неће водити камању 
за повлачење признања Косова као 
државе. Косово се овде обавезало да 
неће подносити чланство у међународ-
ним организацијама, али у практичном 
смислу то не би ништа значило, јер, и 
да је подносило захтеве, Косово не би 
имало потребну већину, тако да је и у 
овом делу нанета штета Србији.

Међутим, најсрамнија тачка овог 
споразума је 16. и показује дилетант-
ност и отворени проамерички курс 
председника Вучића. У овај тачки за-
боден је нож у леђа традиционалном 
пријатељском народу Палестине, јер се 
Србија обавезала да ће отворити канце-
ларију привредне коморе и државну 
канцеларију у Јерисалиму, а да ће до 1. 

Због новонастале ситуације везане 
за пандемију коронавируса СКОЈ није 
вршио промоцију кампа у ширим кру-
говима, тако да је број учесника био 
мањи него што је уобичајено. Ипак, 
око петнаестак људи, махом чланова 
београдског комитета СКОЈ-а, дало је 
свој допринос нашим активностима и 
дискусијама. Поред дискусија, учесни-
ци кампа су учествовали и спортским 

Поред корисних дискусија није изостајало ни дoбро дружење, али и укусна храна

ОДРЖАН 8. АНТИФАШИСТИЧКИ 
ЛЕТЊИ КАМП

Учитељ Трамп задаје домаћи задатак својим ђацима, Абдулаху и Александру

активностима, штању и пливању, као 
и припремању пасуља и паприкаша. 
На отварању Антифашистичког кампа 
био је присутан Генерални секретар 
НКПЈ, друг Александар Бањанац, који 
је уручио чланске књижице за 6 нових 
другарица и другова који су прошли 
кандидатски стаж и тако постали чла-
нови наше партије. Главне дискусије 
на кампу тицале су се улоге комунис-

тичке партије у народним побунама, 
значаја историјског ревизионизма у 
дневно политичким дешавањима, као и 
радионица посвећена пролетерској со-
цијалистичкој поезији. Последњег дана 
дискутовало се о локалним кампањама 
које ће чланови СКОЈ-а у наредном пе-
риоду предузети широм Србије. Камп 
је искоришћен и за промоцију тада тек 
изашлог 41. броја Гласника СКОЈ-а. 
Специјални гост на кампу био је про-
фесор Универзитета у Манчестеру, друг 
Владимир Јанковић, иначе наш члан, 
који је својим излагањем дао посебан 
допринос нашим дискусијама. 

Бројни су разлози који подижу зна-
чај Антифашистичког кампа. Камп даје 
велики допринос у организационом 
смислу, он окупља чланове Партије и 
СКОЈ-а и на тај начин јача другарске 
односе међу њима и учвршћујуе једин-
ство партије. Камп представља и важан 
моменат у образовању и изградњи ка-
дрова. Наиме, дискусије које се тамо 
воде представљају рекапитулацију 
најважнијих тема које су обрађиване 
на партијским школама у току године, 
те се слободно може рећи да је камп 
најзначајнији догађај везан за рад 
партијске школе. Пропагандни значај 
кампа такође је велик. Он је отовреног 
карактера и као такав представља језгро 
које окупља целокупну прогресивну 
омладину, било да су у питању чланови 
и симпатизери или само заинтересова-

ни појединци. Пошто се камп одржава у 
непосредној близини купалишта Лидо, 
он представља одличну прилику за ин-
теракцију са народом и приближавање 
наших идеја широј популацији. Сваки 
Антифашистички камп представља 
ударац историјском ревизионизму и 
рехабилитацији злочинаца и сарадни-
ка окупатора. Камп је можда један од 
најбољих и најгласнијих видова ши-
рења истине о Народноослободилач-
ком рату и исправљања неправде коју 
модерна историографија, уз подршку 
медија и власти, наноси партизанским 
борцима и херојима, као и жртвама ус-
ташко-четничко-фашистичког терора.

Све велике комунистичке омладине 
организују кампове и фестивале на 
којима посебно место заузимају делега-
ције из иностранства. Овакви догађаји 
имају велики значај у успостављању и 
јачању веза са комунистичким омлади-
нама и партијама из иностранства, што 
представља кључни корак у развијању 
заједничке интернационалне борбе про-
летеријата. Наш камп има потенцијал 
да прерасте у догађај од међународног 
значаја, што ће бити од користи како 
нама, тако и организацијама које би на 
њему учествовале. 

Камп такође има потенцијала да пре-
расте у велики антифашистички фести-
вал који не само што ће окупљати ши-
роке народне масе, већ ће представљати 
један од извора прихода. Људи у Србији 

су познати по томе што воле славља и 
дешавања на отвореном, независно од 
теме коју тај догађај покрива. Уолико се 
обезбеди добра храна, пиће и музика, то 
ће привући не само антифашисте, већ 
и политички неутралне људе, а некад 
се ту нађе и покоји десничар који ће на 
тај начин својим парама финансирати 
комунисте. Примери из иностранства 
(најбољи пример је грчки Одигитис) 
показују да фестивали управо на тај 
начин постижу велике успехе и доно-
се значајна средства њиховим органи-
заторима. 

Антифашистички камп постао је 
сада већ традиционална манифеста-
ција у организацији СКОЈ-а. Одржа-
вање континуитета упркос тешкоћама, 
чак и у години пандемије, представља 
велики успех. Међутим, ту се не сме-
мо зауставити. Циљеве треба поставити 
више. Потребно је да у наредном пе-
риоду камп прерасте у стварно масован 
догађај, догађај који ће бити препознат 
од стране људи како у Србији, тако и у 
иностранству. Потребно је веће укљу-
чивање старијих другова у рад кампа. 
Ови циљеви јесу тешки, али не и не-
достижни. Ми не сумњамо да ће СКОЈ 
успети да постигне те циље. Они су 
један од нужних предуслова изградње 
озбиљне и масовне комунистичке омла-
динске организације. 

Милош Каравезић

јула 2021. године пребацити амбасаду 
у Јерусалим, чији палестински део овог 
града је окупиран од стране ционистич-
ке власти у Израелу. Палестина при-
знаје суверенитет и интгритет Србије, 
а овај насрећни народ се нашао на удару 
исте империјалистичке политике као и 
наша земља. Фашистичка окупација и 
ционистичка политика према Палести-
ни има за циљ да збрише са лица земље 
овај поносит и храбар народ. Несрећа 
и ужаси империјалистичког разарања 
су током историје спојили наше наро-
де. Подсећања ради, социјалистичка 
Југославија образовала је палестински 
кадар и помагала њихову борбу за не-
зависност и слободу, а након агресије 
Израела на Палерстину 1967. године 
Југославија је прекинула  дипломатске 
односе са Израелом. Традиционално 
добри односи између Србије и Палес-
тине нарушени су овим срамним чи-
ном Александра Вучића, а Србија ће 
тако постати трећа земља после САД и 
Гвајане која ће признати Јерусалим као 
главни град Израела. За узврат, Србија 
је од Израела добила признање Косова 
као независне државе.

Након потписавања споразума у Ва-
шингтону, ако су постојале илузије о 
Вућићу који води политику против ин-
тереса САД и западног империјализма, 
таква илузија више не постоји. Анализа 
наше партије да је Вучић марионета за-
падног империјализма се нажалост по-
казала као тачна. Он је своју слику овим 
срамним потписом оголио. Александар 
Вучић је ништа друго него пијун запад-
ног империјализма, а пракса показује да 
мешавина национализма и либерали-
зма, парадигма којом се води актуелни 
председник је политика издајства, у 
циљу вођења антинародног курса који 
воде сви проимперијалистички режими 
од 2000. године па на овамо.

Александар Ђенић



стр. 3.ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

Поводом најаве реформе високош-
колског образовања у Србији, које има 
за циљ да још више деградира образо-
вање, објављујемо текст Студентског 
фронта из 2012. године, који је предста-
вљао идеолошку смерницу студентског 
покрета у борби од 2012. - 2014. године. 
Актуелност овог текста са садашњим 
историјским тренутком,  поклапање 
изласка нашег новог броја Гласника са 
почетком нове школске године за сту-
денте и најава реформе образовања су 
разлог због чега објављујемо овај текст, 
који разбија митове и улзије, а позива 
на акцију и борбу.

Главна карактеристика данашњег 
система високог образовања у Србији 
састоји се у чињеници да се у оквиру 
њега знање третира као роба. У ситуа-
цији у којој знање јесте роба, оно, као и 
свака друга роба, има своју цену. Самим 
тим, процес стицања знања, односно 
студирање, не може бити ништа друго 
до процес трговине, или прецизније ре-
чено - процес куповине знања.

Из оваквих околности у старту је раз-
умљиво да образовна политика у Ср-
бији заузима крајње дискриминаторски 
однос према свим младим људима који 
потичу из социјално угрожених поро-
дица, слабог (а услед све већих школа-
рина, слободно можемо рећи и средњег) 
материјалног стања. Другим речима, 
млади људи који потичу из сиромаш-
них породица и који немају новца да 
купе знање-робу, немају могућност да 
студирају и стекну високо образовање. 
Самим тим, ти млади људи, немају ни 
могућност да промене свој социјални 
статус, што само даље продубљује по-
стојеће напетости и кризе које одликују 
наше друштво, будући да висока струч-
на спрема све треже прелази оквире 
родне привилегије и остаје повластица 

Студентски фронт не пристаје 
на компромисе, већ се до краја 
бори за интересе студената

ЗАШТО ЗНАЊЕ НЕ СМЕ ДА БУДЕ РОБА
богатих.

Овакво стање доводи до тога да да 
су студенти разапети између убрзаног, 
а самим тим осакаћеног и површног 
студирања односно стицања знања са 
једне стране, и плаћања несносних ха-
рача и дажбина, са друге стране. Дру-
гим речима, студенти су приморани да, 
уколико претендују на стицање макар 
пристојног знања, издвоје суме које се 
не могу издвојити. Предочени сплет 
околости доводи студенте у позицију 
да стицање знања потисну у други 
план те да што пре дођу до дипломе 
са којом ће изаћи на тржиште рада. 
Јасно је да из тога произилази да ква-
литет знања, према коме се односимо 
као роби, бива на веома ниском нивоу 
јер суштина школовања у овом случају 
престаје бити стицање знања, сводећи 
се на што брже добијање дипломе коју 
ће корисник (студент), који ју је купио 
моћи што пре да уновчи.

Оваква комерцијализација образо-
вања у Србији започиње са поновним 
успостављањем капитализма на про-
сторима бивше СФРЈ, а свој екстремни 
облик добија кроз потписивање и при-
мену, ретроградне Болоњске деклара-
ције. Основни елементи примене овог 
документа у Србији су увођење бодо-
ва уместо оцењивања и квантитативно 
вредновање сваког испита ЕСПБ креди-
тима, као и свођења нивоа знања на два 
основна циклуса: (1) основне студије 
у трајању од најмање три године и (2) 
мастер студије које се могу похађати 
након завршетка основних студија.

Међутим, у пракси се (иако то није 
наведено у Декларацији !) поред бо-
довања студената преко семинарских 
радова, колоквијама и одговарања, од 
студената тражи редовно присуство-
вање настави, као и евентуално сти-
цање бодова за активности ван наставе 
кроз „друштвено-корисни рад“. Ово ци-
нично условљављање аутоматски дис-
криминише студенте који су у тешкој 
материјалној ситуацији те су принуђе-
ни да у току студирања раде, а самим 
тим што су у обавези присуствовања 
предавањима доведени су у незавидан 
финансијски положај, у разапетост из-
међу пуке материјалне егзистенције и 
школским системом наметнутих оба-
веза. Уз то се показује да је испуњење 

наметнутих обавезе готово увек у дис-
пропорцији са знањем студената.

Када је у питању тзв. „друштвено-ко-
рисни рад“, показује се да његова при-
мена са једне стране заправо значи да 
знање студента није једини параметар 
оцењивања и да се бодови врло често 
могу зарадити разним активностима 
које нису ни у каквој вези са струком 
студента. Само знање студента може 
бити много веће или мање од коначне 
оцене. Баналност оваквих критеријума 
оцењивања које са собом доноси не-
срећна болоњска декларација, најбоље 
илуструје чињеница да се бодови могу 
добити за ношење столица, кречење 
учионица и сл. што такође утиче на 
коначну оцену знања! Са друге стране, 
уколико тај „друштвено корисни рад“ и 
јесте у вези са занимањем за које се об-
разује студент, показује се да он запра-
во уопште и није друштвено користан. 
Наиме, студенти у тим случајевима за-
право раде код приватних послодаваца 
увећавајући својим неплаћеним радом 
њихов лични профит, од кога друштво 
у целини нема никакве користи.

Улога основних студија, онако како је 
она дефинисана у болоњској деклара-
цији састоји се у пуком информисању 
студената. Основне студије су, дакле 
унижене и сведене на ниво курса који 
не уводи студенте у суштину одређене 
проблематике, научне области итд. већ 
их само информише сводећи испитне 
предмете на једносеместрални статус 
са скраћеним градивом. Болоњском 
реформом се, дакле, високо школство 
деградира на ниво средњег школства, 
чиме се обесмишљава сама суштина 
високог образовања.

Уз све ово, увођењем тзв. ЕСПБ бо-
дова, студенти су принуђени на кон-
стантно међусобно такмичење одн. 
конкурентност. Конкурентност је ди-
ректно супротстављена и урушава 
сваку колегијалност, студенти примо-
рани да „јуре“ поменуте бодове, што 
је, заправо, још један од узрока снижа-
вања квалитета образовања. Студенти, 
уместо да размењују знање, љубоморно 
га чувају за себе јер им систем намеће 
егоистичан став. Колеге, сада у уло-
зи конкурената, постају непријатељи 
који се морају поразити и сузбити да 
би се дошло до финансирања „о трошку 

РАД У ПАКЛУ КОВИД АМБУЛАНТЕ

У овом броју Гласника, радили смо 
причу са нашим другом Миланом Кне-
жевићем, који је радио у KОВИД ам-
буланти у Новом Саду. Друг Кнежевић 
је запослен као медицински техничар 
у Новом Саду, а кад је пандемија ко-
ронавируса захватила нашу земљу, он 
је пребачeн у KОВИД амбуланту. Он 
има 26 година, а већ две пуне године 
ради на садашњем послу. Високобра-
зована је особа, али због недостатка 
посла био је приморан да се запосли са 
средњом школом. Према његовим ре-
чима, највећи проблем у здравственом 
систему Србије је тај што нема довољно 
запослених људи у редовним околнос-
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тима, а то се поготово могло осетити 
током пандемије. Наши здравствени 
радници су преморени, они у нормал-
ним околностима раде по 12 сати, док 
су током пика пандемије морали да раде 
и дуже јер су се многе колеге заразиле 
овим вирусом, тако да су они који нису 
били заражени морали да их надомес-
те. Како друг Кнежевић истиче, други 
проблем су мале плате, тако да многи 
медицински техничари одлазе у стра-
не земље, у првом реду у Немачку. То 
је највећа рак рана са којом се суочава 
наше здравство, те се он стога плаши да 
ћемо се једног дана пробудити у земљи 
у којој неће имати ко да нас лечи.

државе“. Овакво стање ствари се, без 
устезања, може назвати увредљивим и 
понижавајучим за сваког човека и ин-
телектуалца.

Као посебан проблем се јавља и 
чињеница се да студент након свршет-
ка основних академских студија до-
бија некакав ништавни папир са којом 
се не може запослити у својој струци. 
На конкурсима за већину радних места 
захтева се степен дипломираног мас-
тера. Будући је за саме мастер студије 
резервисан изузетно мали број буџет-
ских места и да су, притом, школарине 
на овом степену драстично веше од већ 
превисоких цена основних академских 
студија, немогућност доласка до било 
какве корисне дипломе бива још већа.

Неопходност мастера и поменуто 
деградирање основних студија, јасно 
ставља до знања да је главна намера об-
разовног система додатно задржавање 
студената на факултету зарад што већих 
наплата. Популарне приче о „повећању 
пролазности и повећању броја високо 
образованих“ заправо значе снижавање 
критеријума и квалитета високог обра-
зовања уз константно подизање цена 
школарине и осталих издатака којима 
су оптерећени студенти. Када се на-
покон и доспе до коначног завршетка 
студија, потребна је и додатна куповина 
дипломе јер сама израда овог папира 
подразумева апсурдно високе цене. Уз 
то, на израду дипломе на одређеним 
смеровима се чека и по неколико годи-
на, а због опште конфузије око назива 
одређених занимања, које министар-
ство још увек није прецизно дефини-
сало, дешава се да се људи када дођу до 
дипломе ипак не могу запослити јер на 
њој не пише одговарајући назив зани-
мања које се тражи, иако су школовани 
за жељени профил. Диплома се, дакле, 
не стиче знањем већ се купује, што је 
директна последица третирања знања 
попут робе, услед тога и дипломира-
ни студент није ништа друго до роба 
за тржиште. Диплома се купује зарад 
конкурисања на тржишту, па су тра-
женије дипломе самим тим и скупље. 
Посебна је проблематика, наравно, и то 
што стечена диплома, чак и да је са њом 
све у реду, још увек нема никакву вред-
ност јер се од дипломираних најпре 
захтева тзв „волонтерски рад“, дакле, 

неплаћени рад – потпуна експлоатација 
радника, који се тек сада изнова мора 
доказивати у конкуренцији са колега-
ма да би некада, евентуално, дошао до 
пристојне плате.

У резимеу свега наведеног извлачи се 
закључак да болоњска реформа никако 
не доприноси развоју високог образо-
вања, већ га напротив на сваки начин 
деградира. Последња линија одбране 
болоњске декларације тзв. „могућност 
запошљења или наставка студија на не-
ком од универзитета Европске уније“ уз 
истовремено напомињање да је један 
од главних циљева развоја образовног 
система „спречавање све већег одлива 
мозгова“, нам се чини утолико одврат-
нијом уколико се све више наглашавају 
ови потпуно контрадиктнорни циљеви.

Такође морамо да укажемо на оне 
лоше, ренегатске ставове који увије-
но заступају идеје протагониста ко-
мерцијализације образовања. Иза тих 
ставова стоје аргументи да је болоњска 
Декларација само један лист папира, 
документ, у коме нигде не пише да се 
образовање мора плаћати те се уз то до-
даје да постоје земље које су потписни-
це болоњске Декларације а ипак имају 
јавно финансирано образовање. При 
том се лакоумно и (не)свесно заборавља 
чињеница да је циљ ове Декларације- 
образовање повиновано тржишту, од-
носно да је суштина болоњског система 
да знање буде роба. Заборавља се и да 
су многе од тих земаља и пре потпи-
сивања ове Декларације одвећ имале 
јавно финансирано образовање као што 
се заборављају покушаји комерцијали-
зације/приватизације који су уследили 
након уводјења болоњског система али 
су ипак пропали јер су наишли на отпор 
студентске борбе! То што је образовање 
бесплатно не значи да оно није роба. 
Оно ће бити роба докле год циљ об-
разовања буде била диплома са којим 
ће студент изаћи на тржиште. Зато 
је нужна социјална трансформација 
друштва јер се њоме образовању даје 
за сврху напредак друштва које ће ула-
гати у њега како би се само унапредило 
у сваком смислу, како духовно тако и 
материјално!

Студентски фронт,
05. новембар 2012.

Приредила редакција

„Током врхунца пандемије ми нисмо 
имали радно време. Дешавало ми се да 
због исцрпљености заспим на фотељи 
од премора, стреса и емотивне испра-
жености чим стигнем у стан и да кад 
отворим очи схватим да је већ дошло 
време да кренем на посао. Реалност у 
КОВИД амбулантама доста се разли-
ковала од оне “идиличне” слике која је 
кружила у медијима.“ Он је истакао да 
у њиховој болници није било довољ-
но респиратора и боца са кисеоником 
током највећег пика. Такође, проблем 
је постојао и у недостатку друге опре-
ме. “Ми смо морали да наше скафан-
дере, који су за једнократну употребу, 
стављамо у посебне киселине како би 
наше колеге које су нас мењале имали 
шта да обуку. Исто тако, недостајало 
нам је рукавица које смо морали да чу-
вамо током читавог дана, иако се знало 
да кад се једном скину више немају ни-
какву сврху. Такође, маске смо у почетку 
правили од газе. Кроз такве маске су 
могли да прођу комарци, а да не гово-
римо о вирусу. Касније када смо добили 
маске, исто смо морали да их чувамо по 
неколико дана, што нема везе никакве 
са здравим разумом. Исто тако, морали 
смо да потпишемо да не смемо ништа 
да износимо шта се догађа у болницама 
и да за то можемо добити оказ. Не ви-
дим зашто је проблем да се истина мора 
да крије? Можда је процењено да ће на 
тај начин становништво мање паничи-
ти, али ипак на крају реалност изађе на 
видело, што изазива још већу пануку,” 

закљује друг Кнежевић.
Како даље наводи, из праксе је мо-

гао закључити да смо суочени са веома 
опасним вирусом. Огромној већини 
људи неће бити ништа и неће имати 
никакве проблеме. Ипак, како додаје, 
било је доста примера да су људи дошли 
на ногама са лакшим симптомима, а да 
им је након два сата вирус појео плућна 
крила и да он то није могао веровати 
својим очима. Такође додаје су да због 
медијске панике многи људи били у 
већем стању шока када су сазнали да 
су позитивни на КОВИД – 19, него да 
су чули да су добили најтежи облик 
рака плућа. Ипак, друг Кнежевић пре-
поручује да је најбоље да се људи пазе 
и да не заврше у болницама.

Какао наводи, због великог умора и 
исрпљености здравственим радницима 
је опадао имунтет, те су били додатно 
изложени утицају вируса. “Ипак, стрес 
коме смо били изложени је било нешто 
најгоре са чим смо се суочавали, јер су 
се многи људи емотивно празнили на 
нама и ту смо били додатно на удару. 
Стога одређени број лекара и медицин-
ских техничара је током пандемије јед-
ноставно “пукао” и неки од њих нису 
могли да се носе са тим и дали су отказе. 
Истини за вољу, сви ми који смо радили 
у КОВИД амбулантама добили смо по-
вишицу за време које смо тамо радили, 
али ситуација на терену је била далеко 
од оне како су истицали званичници.”

Колико је пропагандна машинерија 
јака друг Кнежевић је осетио на својој 

кожи. Како истиче, у једном разгово-
ру са његовом мајком кад га је упита-
ла како му је на послу, он је истакао 
проблеме са којима се суочавају и да је 
проблем тај што немају довољно опре-
ме, а на његово запрепашћење, она му 
је одговорила да он не зна шта прича, 
јер је она гледала Вучића на телевизији 
који је рекао да имамо свега и да су нам 
пуни магацини. Како истиче друг Кне-
жевић, таквом чињеницом је био згро-
жен, увидевши невероватну моћ медија 
и пропаганде.

Међутим, како сам истиче, највећа 
срећа нашег здравственог система је 
та што је под контролом државе и што 
власти у последњих двадесет година 
нису стигли да га приватизују, те да је то 
једини разлог због кога нисмо доживели 
катастрофичне сценарије попут оних у 
Италији, Шпанији, САД, или Бразилу. 
Он сматра да се код нас у здавству ге-
нерацијама изградила рутина, те да је 
захваљујући социјалистичком здрав-
ству мобилизацијски капацитет много 
већи него у оним најбогатијим земља-
ма у којима доминира махом приватно 
здравство. Ипак, здравство се децеија-
ма уништава, тако да је квалитет испод 
нивоа времена у коме живимо, те  да 
он сматра да су здравствени радници у 
Србији прави хероји који помоћу шта-
па и канапа, уз мизерне плате успевају 
да лече људе који сав свој гнев и бес 
обично истресају над здравственим 
радницима.

Владимир Зечевић



стр. 4. СВЕТ

„СОЛИДАРНОСТ ЈЕ НАШ ОСЕЋАЈ 
ДУЖНОСТИ И У СКЛАДУ ЈЕ СА НАШИМ 
СТАВОМ ДА ТРЕБА ПОМАГАТИ. ТО ЈЕ 
ЖИВОТНА ФИЛОЗОФИЈА КОЈОЈ НАС ЈЕ 
ФИДЕЛ НАУЧИО.“

Слика са трибине „Куба – јуче, данас, сутра“ коју је организовао Студентски фронт

Ексклузивни интервју за 42. издање 
ГЛАСНИК-а СКОЈ, дао је друг Густав 
Триста де Тодо, амабасадор Републи-
ке Кубе у Србији.  Интервју са другом 
Густавом дел Тодом је радио Михало 
Шарановић. Густав дел Тодо је сту-
дирао у Србији, радио је 5.5 година у 
амбасади и ово му је други пут да се 
налази у нашој земљи, а први пут у уло-
зи амбасадора. У нашој земљи му се 
родила ћерка и он се у Србији осећа врло 
пријатно и мисли да Срби веома воле 
Кубу и то ми веома олакшава посао. 

Пре него што Вам поставим пи-
тање, прво биох искористио прилику 
да Вам се захвалим што сте пристали 
да датеинтервју за 42. издање нашег 
листа.

Младе генерације Србије, откад знају 
за себе, слушају приче како социјализам 
на Куби само што није пао. Наравно, 
деценије пролазе, а социјализам на Куби 
још постоји. Да ли нам можете рећи 
какав је однос младих према тренут-
ном уређењу и да ли народ подржава 
власт на Куби?

-Револуција је победила 1959. године 
упркос свим напорима Американаца. 
Они нису успели да униште револуцију. 
И то се једино може објаснити масов-
ном подршком народа. Не би се могло 
замислити ни у једној земљи да траје 
револуција све те године без подршке 
народа. Млади су део тог народа. Они 
учествују у свим активностима. Долази 
до смене генерација која је веома важна 
за Кубу. Млади заузимају све важнија 
места. На пример, садашњи председ-
ник Кубе има само педесетак година и 
у својству политичара то је једна млада 
особа. Он се у потпуности идентифи-
кује са револуцијом и ми смо веома за-
довољни послом који он обавља. Млади 
су такође потпуно упућени и баве се 
стварањем нашег социјализма. Млади, 
а такође и народ у великој већини та-
кође подржава. То објашњава како свих 
тих година без подршке народа уопште 
не би било могуће да се револуција 
уопште одржи.

На Куби је дошло до генерацијске 
промене власти. Ускоро нас чека и 
конгрес Комунистичке партије Кубе 
где се очекује да на чело партије дође 
нови генерални секретар. Шта нам мо-
жете рећи о новом председнику Мигелу 
Дијазу-Канелу и да ли реформе на Куби 
имају за циљ да ојачају социјалистичку 
изградњу, или врате капиталистички 
вид економије?

-Већ сам дао један део одговора. На 
следећем конгресу партије Дијаз-Канел 
би требало да буде изабран за генерал-
ног секретара. Значи биће председник 
државе и Први секретар партије као 
Фидел и Раул. Он има дужност да на-
стави са делима револуције. Револуција 
се тренутно налази у историјски дру-
гачијем тренутку где је веома важно 
ојачати економију. Дакле, економија је 
приоритет. Осим тога, околности су се 
промениле, блокада (САД-а) је још увек 
ту и све је јача. Ова администрација 
(САД-а) је најагресивнија с којом смо 
се суочили, а у прошлости смо се суоча-
вали са веома агресивним администра-
цијама, али ове су предузеле кораке које 
претходне нису. На пример, ступање на 
снагу трећег члана Хелм-Бартоновог 
закона. Пре Трампа, 25 година уназад 
су остали председници избегавали 
овај потез. То значи да су држављани 
Америке, укључујући и Кубанце који 
су добили држављанство САД-а, који 
су били власници великих поседа, сада 
излазе пред америчке судове и поново 
траже своју имовину. На Кубу ово нема 
никаквог утицаја јер ми једноставно не 
признајемо ове процесе, али је ово упе-
рено против инвеститора јер то додаје 
ризик за њих. Упркос свим тим проце-
сима, ми се и даље одржавамо. Има и 
других примера пооштравања блокаде, 
али ми ћемо и даље опстајати.

Да ли нам можете описати какав 
проблем представља блокада Кубе од 
стране САД-а, осносо, зашто су оне до-
нете и накоји начин кубанско друштво 
успева да се избори са тим проблемом?

-Блокада САД-а је велики проблем. 

Оно шта Кубанци могу да купе у САД-у 
и од САД-а је веома строго условље-
но. Без икаквих кредита, немогућности 
одложеног плаћања и у минималним 
количинама. Ако имамо купопродајни 
уговор са трећом земљом, постоји огра-
ничење производа које бисмо купили 
јер не смеју да се налазе производи по-
реклом из САД-а. Такође бих напоме-
нуо да ми не смемо да продајемо наше 
производе САД-у, која је наше природ-
но тржиште. Све што купујемо из Евро-
пе или Азије бисмо тамо (у САД-у) ку-
пили, али они то не дозвољавају. Такође 
бих искористио прилику да кажем да се 
у Генералној скупштини Уједињених 
Нација сваке године одобрава одлука о 
укидању блокаде и ту резолуцију подр-
жава огромна већина земаља, а против 
резолуције увек гласају САД, Израел 
и неке друге државе у зависности од 
околности које се мењају сваке годи-
не. Преко двадесет година се бавимо 
тим. Американци не реагују на ово, 
али се примећује отуђеност према тој 
теми, због тога што велики број гласова 
укључује земље ЕУ. Немогућност да се 
одржи нека нормална трговина утиче 
на свакодневницу народа на Куби. На 
пример, када не би било блокаде, ко-
лико држављана САД-а би на одмор 
долазило на Кубу као туристи. Такође 
не могу да уживају у нашем дувану и 
цигарама. Моћници не могу да пуше 
кубански дуван јер не можемо то да 
продајемо. А Американци не могу да 
путују на Кубу, иако желе. Трамп је и 
забранио крузерима да долазе на Кубу. 
То је тотална опсада. Али, ми и даље 
опстајемо упркос свим проблемима и 
свим тешкоћама, али то заиста утиче на 
свакодневницу људи. Тешко је купити 
важне лекове за народ, морамо да одр-
жавамо трговинску везу са удаљеним 
државама, а због те удаљености долази 
до поскупљења, јер није исто увести 
нешто са Флориде или из Кине, као што 
није исто нешто купити из Европе или 
на Флориди. А поврх свега тога, када 
желимо да купимо нешто у Европи, 

можемо само одређене производе да 
купимо, све због блокаде. Постоји воља 
ЕУ, али постоје велика ограничења због 
великог притиска САД-а. Како ми пре-
вазилазимо тешкоће је свакодневним 
радом. На пример у сред пандемија 
коронавируса је тешко одржати снаб-
девање народа, али шта да радимо, 
морамо се суочавати. Не можемо и не 
желимо се иселити са Кариба.

Да ли се пријатељски и неутрал-
но настројене земље и фирме из тих 
држава плаше да тргују са Кубом из 
страха да не буду кажњене од САД-а?

-Наравно да постоје државе које се 
плаше. Пословни свет је пун ризика, 
а ако постоји блокада, она представља 
велики ризик. Наравно овде причамо о 
економском делу, а можемо говорити о 
политичком утицају.

Током братоубилачког рата у Југо-
славији, санкција према нашој држави 
и злочиначке НАТО агресије, Куба је 
била принципијелна и стајала је уз наш 
народ и нашу земљу. Куба такође не 
признаје америчку творевину и лажну 
државу Косово. Да ли је разлог ваше 
подршке то што је Србија, као и Куба 
била на директном удару САД-а и за-
падних угњетача, или је у питању други 
разлог?

-Србија и Куба су пријатељске др-
жаве. Од победе револуције смо имали 
добре билатералне односе и подржава-
ли се. Обе земље су оснивачи Покрета 
несврстаних и Србија је увек подржа-
вала Кубу по питању блокаде, а ми из 
принципа подржавамо по питању Ко-
сова јер не видим могућност да буде 
другачије између ове две земље. Могу 
рећи да се налазимо у истом тиму што 
се тиче Косова и нисмо земље првог 
света и нисмо развијене земље као ос-
тале моћне силе, осим тога ово бомбар-
довање је био дивљачки чин. На тај на-
чин је једна велика сила злоупотребила 
свој положај против једне мале земље. 
И због те агресије НАТО-а смо ми на 
истом нивоу са Србијом.

Након доласка на власт Уга Чавеза 
у Венецуели, као и победа других леви-
чарских покрета у првом реду у Ника-
рагви, дошло је до интеграција земаља 
Латинске Америке. У последње време 
сведоци смо агресивне Трампове поли-
тике према Латинској Америци, као и 
бројним државним ударима иза којих 
стоји Америка. Стиче се утисак да се 
Трампова администрација враћа по-
литици коју је водила током Хладног 
рата, односно да Латинска Америка 
спада у зону утицаја САД, те Кубу, 
Венецуелу и Никарагву Трамп назива 
„осовинама зла.“ Како Ви гледате на 
овај потез?

-Сједињене Америчке Државе сма-
трају Латинску Америку као своје дво-
риште. Осим тога је на снази обнова 
доктрине „Америка за Американце“, 
наравно за Северноамериканце. На-
равно постоје процеси који се одвијају 
у Никарагви и Венецуели, а такође и 
кампање деснице у Латинској Амери-
ци против наших земаља. А Трамп је 
одлучио да уништи све процесе у на-
шим земљама. Могу вам рећи да ако 
се Трамп усуди да започне рат, то ће га 
коштати, зато што све те државе имају 
подршку народа и могу вас уверити да 
је Куба предузела све мере да одгово-
ри на агресију САД-а. Нас не интере-

сује рат, али ако нам буде наметнут, 
не преостаје нам ништа друго него да 
се одупремо и победимо. Ти процеси 
левице који се дешавају у Л. Амери-
ци се дешавају уз помоћ и ради народа 
уз помоћ разних друштвених мера од 
образовања па надаље са тим циљем 
да се из сиромаштва извуче што већи 
број како би се образовали, имали до-
бру здравствену заштиту, како би им 
се пружио један добар живот. Све што 
наше земље раде је у циљу даљег раз-
витка и имају за циљ добробит огромне 
већине народа. То не одговара нашем 
северном суседу, пре свега што нас сма-
трају својим двориштем.

Цео свет се налази суочен са пан-
демијом коронавируса. Чак и неприја-
тељи Кубе морају да признају Вашој 
земљи да се она одлично бори против 
опаке болести. Док су приватни здрав-
ствени системи доживели колапс, а 
многе богате земље се налазе у пани-
ци, чини се да Куба читаву ситуацију 
држи под контролом, иако ваши при-
ходи много зависе од туризма. Да ли 
је успешна борба против коронавируса 
последица социјалистичког здравстве-
ног система, који подразумева велика 
улагања у здравство и универзалну 
доступност здравствене неге? Да ли 
кубански здравствени систем ради на 
проналаску вакцине?

-Сигурно успевамо да изађемо на 
крај са коронавирусом захваљујући на-
шем здравственом систему. Без сумње, 
ми се налазимо у бољим условима и 
околностима него друге земље како 
би победили ову болест. Имамо веома 
широк, универзалан и бесплатан здрав-
ствени систем. Овај здравствени систем 
обухвата све људе без обзира на њихова 
мишљења, количину новца, начин раз-
мишљања, њихову веру, осим тога овај 
систем је структуиран на више нивоа 
уз велико присуство кубанске науке. 
Такође веома интензивно радимо на 
томе да добијемо кубанску вакцину. У 
припреми су различите фазе, а друга 
би требало да буде спремна у фебру-
ару. Веома је важно  истаћи да овако 
сиромашна земља има ту могућност да 
развије вакцину упркос блокади Сје-
дињених држава.

Које мере је Куба увела у борби про-
тив коронавируса и у које државе је 
послала своје медицинске бригаде?

-Више мера је преузето. Постоји рад-
на група на највишем нивоу којом руко-
води председник. Он свакодневно доно-
си одлуке. Имамо од јуче (15.09.2020.) 
77 нова случаја, а из болница је пуште-
но 79 људи. Од укупно 4803 случаја, 
њих је 4190 (86%) излечено, 108 је 
умрло и 574 је тренутно у болницама. 
С обзиром на услове на Куби, ово су 
спектакуларне цифре. Веома је важно 
то да сиромашна и блокирана држава 
као наша има тако ниске цифре зараже-
них и смртних случајева. Постоји цео 
систем направљен за ову ситуацију. 
Раде се бесплатна тестирања на нивоу 
целе земље. Значи, када се открије један 
заражени, он је одмах стављен у изола-
цију, а сви његови контакти се тестирају 
и проверавају. Постоји праћење зара-
женог и свих његових контаката. Ако 
дође до избијања, цела зона се одмах 
затвара. Сада је велики проблем у Ха-
вани и провинцији Сијего дел Авила. Ту 
постоје жаришта која су под контролом. 
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И ПОСЛЕ MILA – МИЛО

Пре одржавања самих избора у 
Црној Гори, ову земљу су потресали 
протести, а разлог томе лежи у томе 
што је антинародни режим Мила 
Ђукановића у дискриминаторски 
положај довео вернике Српске пра-
вославне цркве. Тим поводом нацио-
налисти су поносито истицали да се 
у Црној Гори пробудила “Српска 

Он је завршио свој део посла...

 ... а они ће одрадити остало.

Скојевци у посети амбасади Републике Кубе

Спарта” и да ће они сруштити режим 
Мила Ђукановића, повући признање 
лажне државе Косово, изаћи из НАТО 
пакта и почети процес уједињења са 
Србијом. Наша партија је тим пово-
дом истакла да иако у потпуности 
одбацује и осуђује реакционарне 
ставове руководства Српске право-
славне цркве по бројним питањима 

као што су покушај рехабилитације 
поражених квислингшких четничких 
и монархистичких снага из Другог 
светског рата, негирања права на 
абортус, однос према женама, као 
и срамну улогу у петооктобарском 
конктрареволуционарном пучу 2000, 
енормно богаћење њених истакнутих 
појединаца, и генерално недељење 
судбине народа којем је све горе док 
је црквеном руководству све боље, 
ипак то не даје за право буржоас-
ком проимперијалистичком режиму 
Мила Ђукановића да дискриминише 
и ускраћује верска права њеним при-
падницима, као и да шиканира Србе 
у Црној Гори.

На плећима тих протеста који су 
исказивали бес и гнев грађана Црне 
Горе због антинародне власти  Мила 
Ђукановића, актуелног председника 
Црне Горе, опозиција је добила избо-
ре обећавајући да ће променити анти-
народни курс. Народ у Црној Гори је 
гласао за опозицију јер је био против 
криминалног и диктаторског режима 
Мила Ђукановића, који је црногор-

Постоје жаришта у појединим делови-
ма у целој земљи. У Хавани је донета 
одлука да се затвори цео град. Све је 
престало да ради осим неопходних ус-
луга, људи су у својим кућама. Воде се 
кампање да народ води рачуна о себи, 
употреба маски је обавезна и инсисти-
ра се важност поштовања мера. И то је 
једини начин да се једна сиромашна и 
блокирана земља избори са оваквом си-
туацијом. Када поредимо ове цифре са 
САД-ом, Бразилом и богатијим држава-
ма, јасно се види разлика. Медицинске 
бригаде су отишле у више од 20 земаља, 
у Африку, Азију, Латинску Америку и 
Европу. У Италији су биле две бригаде 
и једна у Андори. То је један велики 
пример интернационализма. Наши ле-
кари путују у коју год земљу да им је 
затражено и представљају важну помоћ 
и сви су им захвални на томе. Медицин-
ске бригаде су кубанска традиција. Још 
од 1963. медицинске делегације путују 
у разне земље, и иду у разне земље на 
места где чак и локални лекари не желе 
да иду. Ишли су од Анголе, Венецуеле 
и Пакистана. То је велики пример ал-
труизма.

Током коронавируса многи митови 
су пали. Тако су ваши лекари ишли у 
богату Италију и Андору да помогну у 
борби против коронавируса. Те слике су 
обишле свет. Ви сте исто слали ваше 
лекаре у афричке земље у борби против 
еболе. Да ли нам можете рећи нешто 
више о вашим здравственим мисијама 
по читавом свету и зашто је солидар-
ност са другим народима важна за 
кубанско друштво?

-Солидарност је наш осећај дужнос-
ти и у складу је са нашим ставом да тре-

ба помагати. То је животна филозофија 
револуције којој нас је Фидел научио. 
Тако и настављамо- помажемо где год 
можемо. Све то је филозофија наше ре-
волуције да треба помагати људима у 
невољи. Фидел је рекао да остале земље 
иду по свету и бацају бомбе, док ми 
идемо по свету са нашим бригадама и 
доносимо здравље. И то је наш начин на 
који ми посматрамо живот и све ствари, 
а то је да треба помоћи сиромашнима 
и онима који немају довољно. Важно 
је рећи да ови лекари иду добровољно. 
Ниједан није приморан, они иду зато 
што желе. Такође што се тиче еболе, у 
Конгу смо помагали, а у Пакистану је 
пре годину дана био земљотрес и тамо 
су ишли кубански лекари. А Пакистан 
је веома далеко и са њима немамо ни-
какву везу као нпр. са Србијом. Осим 
тога, то се све базира на развоју наше 
науке и све са нашим сопственим из-
ворима.

Фидел Кастро је током обраћања 
на Универзитету у Буенос Ајресу изја-
вио познату реченицу: „Лекари, а не 
бомбе!“

Зашто је Куби као држави и њеном 
народу важно улагање у медицинска ис-
траживања и у медицинску заштиту 
становништва и света?

-То сам већ објаснио, зато што је то 
наша филозофија живота, а тако ће се 
и наставити. Чак је и Куба понудила 
лекаре и помоћ САД-у када се десио 
ураган Катрина, али они то нису желели 
да прихвате. На Куби постоји школа ла-
тиноамеричке медицине где се образују 
млади људи из разних земаља, па и из 
САД-а који већ раде у САД-у као ле-
кари, зато што је у САД-у веома скупо 

студирати медицину, па они оду на Кубу 
да се образују и тамо постану лекари. 

Савез комунистичке омладине Југо-
славије је исто као и ваш Савез кому-
нистичке омладине Кубе члан Светске 
федерације демократске омладине 
(WFDY). На последњем нашем конгре-
су, делегат ваше омладинске органи-
зације је био наш гост, а и на другим 
међународним састаницима, наше ор-
ганизације се сусрећу. Наша партија 
такође има добре и блиске односе са 
Комунистичком партијом Кубе. Како 
Ви можете оценити досадашњи рад 
са нашом омладинском организацијом?

-Чини ми се да у оквиру постојећих 
услова иде веома добро сарадња. Волео 
бих да ова размена буде већа, али треба 
узети у обзир све околности. Ја обожа-
вам младе људе. Такође сам био члан 
Савеза комунистиче омладинске (UЈС) 
на Куби која је веома активна, нпр. то-
ком коронавируса велики број младих 
је учествувао у истраживању, помоћи и 
раду на терену. Такође видим да и овде 
омладинска организација је веома ак-
тивна. Видим их свугде и мислим да је 
то начин на који треба да функциони-
ше комунистичка омладина. Штета што 
смо далеко, иначе бисмо заједно могли 
да остваримо многе ствари. У сваком 
случају ме радује што постоји сарадња 
са СКОЈ-ем, као и између самих кому-
нистичких партија.

Какве сличности или разлике сте уо-
чили код омладине у Србији и омладине 
на Куби?

-Веома занимљиво питање. Неверо-
ватно је колико смо ми Кубанци и Срби 
слични. Имамо исте реакције, исто смо 
радни, имамо добар смисао за хумор, 

добро смо расположени и обе државе 
имају веома занимљиве историје. Због 
тога ми је веома тешко да раздвојим рад 
младих и уопште српског народа. Због 
тога ми је веома тешко да разграни-
чим омладину од остатка народа у обе 
земље. Пре свега ми привлаче пажњу 
реакције против неправде и такође ми 
привлачи пажњу динамичност самог 
народа. За мене су омладина и народ 
једно. Такође ценим и поштујем српски 
народ.  Омладине  у нашим земљама  су 
веома симпатичне, отворене и амбици-
озне у добром смислу те речи. Обожа-
вам и српску и кубанску омладину. То 
је свет младих и веома уживам у свему 
томе што они раде.

За крај шта бисте хтели да препо-
ручите омладини Србије и нашим чи-
таоцима?

-Ја бих им препоручио да се добро 
припреме за будућност. Садашњост и 
будућност су у рукама младих, а нај-
важније пре свега је припремити се за 
садашњост и будућност и радити више 
у складу са својом историјом. Дакле 
главна порука је да се припреме, да уче, 
да се баве спортом, културом, свиме 
што приличи младима, да воле своје 
родитеље, да буду искрени и да буду 
добре особе. Узевши све ово у обзир 
имају веома добар део своје будућност 
загарантованим. Такође да воле своју 
земљу и да раде за своју земљу, која је 
једна заиста дивна земља.

Хвала Вам пуно на издвојеном вре-
мену!

Интервју урадио
Михаило Шарановић

ски народ довео до просјачког штапа.
Одмах након избора лидери три 

опозиционе коалиције, „За будућност 
Црне Горе“, коју предводи доминант-
но просрпски Демократски фронт 
(ДФ), „Мир је наша нација“ са Демо-
кратама на челу и „Црно на бијело“ 
коју води процрногорска УРА, саста-
ли су се већ првог дана након избора 
и поручили да ће формирати будућу 
Владу Црне Горе. Здравко Кривока-
пић, Алекса Бечић и Дритан Абазо-
вић врло брзо су се договорили око 
“принципа” на којима ће почивати 
нова власт. То значи да ће по питању 
кључних друштвених тема као што су 
НАТО, ЕУ, Косово, санкције према 
Русији и економска политика, нова 
влада наставити исти пут као и вла-
да Демократске партије социјалиста.  
И у свим осталим сегментима удру-
жена опозиција у три колоне која ће 
формирати нову владу је идентична 
режиму Мила Ђукановића, а најава 
апстрактне борбе против корупције 
за обичног радног човека не значи 
ништа, јер је сва имовина која је 
опљачкана у криминалним радња-
ма током приватизације од грађана 
Црне Горе легализована законима. 
Једино предизборно обећање које је 
испуњено је повлачење спорног За-
кона о верским заједницама.

Представници победничке коали-
ције одмах су се доказивали својим 
антикомунистичким изјавама, ис-
тичући ноторну лаж да су срушили 
“последњег комунистичког диктато-
ра,” иако је власт Мила Ђукановића 
антикомунистичка јер је путем при-
ватизације током његове владавине 
уништена земља коју је радни народ 
изградио уз вођство комуниста током 
социјалистичке Југославије. Такође, 
они су се одмах доказивали у свом 
улизивању према западном импе-
ријализму, истичући да су срушили 
“европског Лукашенка,” иако Мило 
Ђукановић и Лукашенко немају ни-
каквих додирних тачака.

Све странке које ће чинити нову 
владу су буржоаске и као такве анти-
народне и антирадничке. Ниједна од 
тих странака се неће одрећи капита-
листичког друштвеног система, тла-

читеља егзистенцијалних интереса 
радног народа. Показало се по ко зна 
који пут да коалиција либерала и на-
ционалиста издаје народне интересе 
и предизборна обећања која су дата 
народу. Најаве тектонских промена о 
којима је причала опозиицја у Црној 
Гори завршило испоставиле су се као 
лажно обећање.

Иако ће окосницу нове владе са-
чињавати странке које су се про-
тивиле уласку Црне Горе у ударну 
песницу западног империјализма, 
НАТО пакт, њихови челници сада 
срамно наговештавају да неће инси-
стирати на изласку  Црне Горе из тог 
убилачког војног савеза, душманина 
свих правдољубивих држава, народа 
и покрета, те су самим тим издали 
своје програмске принципе и гласаче 
који су им веровали да ће њиховим 
доласком на власт нова влада покре-
нути процес изласка из овог савеза. 
Западном империјализму било је 
важно да опозиција, за коју важи да 
је просрпска и која је била против 
независности, да легитимитет њихо-
вом пројекту независне Црне Горе и 
да питање поновног уједињења два 
братска народа не буде дневно поли-
тичка тема. Исто тако, по устаљеном 
шаблону, западни империјализам је 
по завршеном послу пустио Мила 
Ђукановића  низ воду, заменивши га 
новим послушницима.

Ипак, без обзира на антинарод-
ни карактер нове владе, пад Мила 
Ђукановића је добра вест за интересе 
Црне Горе, а једина корист који доно-
си уједињена опозиција која ће фор-
мирати нову владу је тај што за раз-
лику од режима ДПС-а неће ширити 
нетрпељивост и мржњу између „два 
ока у глави“, црногорског и српског 
народа, као ни свих других грађана. 
Садашња ситуација у Црној Гори, као 
и опште расположење у народу даје 
могућност прогресивним снагама за 
политичку акцију и долазак на власт 
прогресивних снага које ће спрово-
дити политику у интересу народних 
маса, а не крупног капитала.

Александар Ђенић
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ПРЕМИНУЛА ДРУГАРИЦА НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА АНДРЕЈЕВА

У Санкт-Петербургу је 24. jула у 81. 
години живота након тешке болести 
преминула другарица Нина Алексан-
дровна  Андрејевна. У јавности ће ос-
тати позната и по својој оштрој кри-
тици Перестројке која је кулминирала 
објављивањем широко познатог писма 
„Не могу се одрећи својих принципа“ 
у марту 1988. године. У сећање на њу, 
објавићемо њен чувени текст који је 
први пут преведен на наш језик.

Принципи, другови, не смемо да 
правимо компромисе под било как-
вим изговорима

Одлучила сам да напишем ово писмо 
након дуго размишљања. Ја сам профе-
сорка хемије на Технолошком Инсти-
туту у Лењинграду ‚‘ЛЕНСОВЕТ‘‘. Као 
и многи други, ја сам ментор групе сту-
дената. Данас, након периода социјал-
не апатије и интелектуалне зависности, 
студенти постепено почињу да добијају 
енергију за револуциионарне промене. 
Настају расправе о перестројкама, ње-
ним економским и идеолишким аспек-
тима. Публицитет, јавност, нестајање 
зона које су забрањене за критику, 
емоционални интензитет у масовној 
свести, посебно међу младима, често се 
јавља у виду формулисања таквих про-
блема које ‚‘предлажу‘‘ гласови запад-
них радија или наших сународника који 
нису чврсти по питању њихових схва-
тања о судбини социјализма. У разго-
вор једноставно не улазити ако дође до 
ових тема. О вишепартијском систему, 
о слободи верске пропаганде, о одласку 
да би живео у иностранству, о широкој 
расправи о сексуалним проблемима у 
штампи, о потреби децентрализације 
руководства културе, о укидању оба-
везног војног рока... Међу студентима 
је много расправа о прошлости земље.

Наравно, ми, професори, морамо да 
одговорима на најзахтевнија питања, 
што захтева, поред искрености још и 
знање, уверење у културолошком смис-
лу, озбиљну рефлексију и уравнотеже-
не процене. Ти квалитети су потребни 
свим просветним радницима, а не само 
запосленима у сферама друштвених на-
ука.

Наше омиљено место за шетњу са 
студентима је парк у Петерхофу. Ше-
тамо по алејама посутим снегом, ди-
вимо се познатим палатама, статуама 
и свађамо се. Свађамо! Младе душе 
желе да увиде све потешкоће и да од-
реде свој пут у будућности. Гледам на 
своје ватрене саговорнике и размиш-
љам колико је  важно помоћи им да 
нађу истину, стећи правилно схватање 
проблема друштва у ком они живе и 
које ће морати поново да изграде, како 
да одреде право поимање наше дуге и 
блиске историје.

Које су наше бриге? На пример, рекло 
би се да се много написало и испричало 
о Великом отаџбинском рату, јунаштву 
његових учесника. Али у скорије вре-
ме у једнм од студентских домова наше 
‚‘Технолошке‘‘‘био је састанак са хе-
ројем СССР-а, пуковником у пензији  

В.Ф. Молозевим. Између осталог добио 
је питање о политичкој репресији у ар-
мији. Ветеран је одговорио да се није 
суочио са репресијама, чак је истакао да 
су се неки од његових сабораца који су 
прошли све битке од напада до освајања 
Берлина постали главне војсковође... 
Неки су били разочарани одговором. 
Тема репресије које је постала уобичај-
на те се код младих људи заклања објек-
тивно разумевање прошлости. Примери 
ове врсте нису изоловани.

Наравно, нас врло радује  да се 
‚‘техничари‘‘ живо интересују за те-
оријске проблеме друштвених нау-
ка. Али појавиле су се ствари које не 
могу да прихвати и да се сложим. Све 
општа употреба и подметање фраза 
‚‘тероризам‘‘.‘‘политичка сервилност 
народа‘‘,‘‘бескрилна социјална вегета-
ција‘‘,‘‘наше духовно ропство‘‘,‘‘уни-
верзални страх‘‘,‘‘доминација сировина 
на власти‘‘... Често су ове нити уткане 
у историју прелазног периода у соција-
лизам наше земљље. Стога се не треба 
чудити што се на пример појачавају 
нихилистичка осећања код неких уче-
ника, јавља се и идеолошка збуњеност, 
промена политичких смерница па чак и 
идеолошка  равнодушност. Понекад се 
може чути да се пред лице правде ставе 
комунисти, који су наводно ‚‘дехума-
низовали‘‘ живот после 1917.године.

На фебруарском пленуму ЦК  је још 
једном наглашено да ‚‘млади науче ко-
лосалну визију света и разумеју одно-
са универзалних и класних интереса. 
Укључујући разумевање суштине клас-
не промене које се дешавају у нашој 
земљи‘‘. Ова визија историје и савреме-
ности неспојива је са политичким ане-
гдотама, неквалитетним оговарањима и 
маштаријама пуним акције са којима се 
можемо данас често срести.

Читам и изнова читам сензациона-
листичке чланке. Шта они  на пример 
младима могу дати, осим дезоријен-
тације открића о контрареволуцији у 
СССР-у на крају 30-их година, о ‚‘кри-
вици‘‘ Стаљина за долазак фашис-
та и Хитлера у Немачкој? Или јавно 
‚‘пребројавање‘‘ броја ‚‘стаљиниста‘‘ 
у разним генерацијама и друштвеним 
групама.

Ми-Лењинграђании зато са посеб-
ним интересовањем смо недавно гле-
дали добар документарни филм о С.М.
Кирову. Али текст који прати кадрове 
на неким местима не да се разилазио 
са филмским документима, већ им је 
давао неку врсту двосмислености. Ка-
дрови показују ексползију ентузијазма, 
радост, уздизање људи који су створили 
социјализам док спикер говори о ре-
прерсији, недостатку информација...

Вероватно нисам једина коју је по-
годила чињеница да позиви од стра-
не партијаских лидера да усмеримо 
пажњу  ‚‘узбуњивачима‘‘ на чињенице 
о реалним успесима на широком пољу 
развитка социјализма. Уочљива појава 
у овом неплодном пољу је представа 
М. Шатрова. На 25. конгресу партије, 
задесила сам се на представи ‚‘Плаво 
корење на црвеној трави‘‘. Сећам се 

нервозних реакција младих људи за 
време сцене где Лењинов секретатр 
покушава да полије главу чајем главу 
Лењина, али је меша са недоврше-
ним моделом од глине. Иначе неки 
од младих људи су дошли са унапред 
припремљним транспарентима чији 
смисао каљење наше прошлости али и 
садашњости... У ‚Брестовском миру‘‘ 
Лењин је по налогу драмског писца и 
редитељ је морао да клекне пред Троц-
ког. Својеврсно симблочко оличење ау-
торског концепта. Даљи развој добија у 
представи ‚‘Даље...даље...даље!‘‘Пред-
става није историјска расправа али на 
крају крајева она пружа ишта друго до 
става аутора. Нарочито када је реч о 
политичком позоришту.

Позиција драмског писца Шатрова 
темељно и аргументовано је анализира-
на у прегледима научника-историчара 
и објављена у новинама ‚‘Правда‘‘ и 
‚‘Совјетска Русија‘‘. Такође желим да 
искажем своје мишљење. Конкретно 
са случајем Шатрова који значајно не 
одступа од прихваћених принципа со-
цијалистичког реализма. Обухватајући 
најважнији период историје наше 
земље он темељи абсолутно субјектив-
ни фактор друштвеног развитка, јавно 
игнорише објективне законе историје, 
манифестоване у активностима класа и 
маса. Улога прелоетерских маса, бољ-
шевичке партије, се своди на  ‚‘поза-
дину‘‘ на којој се одигравају поступци 
неодговорних политичара.

Рецензенти, ослањајући се на марк-
систичко-лељинистичку методологију 
за проучавање одређених историјских 
процеса, су доказали да Шатров ис-
кривљује историју социјализма у на-
шој земљи. Предмет одбијања је држава 
диктатуре пролетеријата, без чијег ис-
торијског доприноса не бисмо успели 
да ишта опет изградимо. Даље аутор 
оптужује Стаљина за убиства Троц-
ког и Кирова као и да је ‚‘блокирао‘‘ 
болесног Лењина. Али да ли је заиста 
могуће подићи оптужбе против исто-
ријских личности, а да се не замарамо 
доказима...

Нажалост рецензенти нису успели да 
покажу, упркос свим његовим захтеви-
ма за повреду ауторских права, да драм-
ски писац није оригиналан. Чинило ми 
се да је по логици оцењивања и аргуме-
ната био веома близак мотивима књиге 
Б. Суварина објављене 1935. године у 
Паризу. Шатров је у представи ставио 
у уста ликова оно што су противници 
лењинизма тврдили, о току револуције, 
улози Лењина у њој, односу чланова 
ЦК у различитим фазама унутрашње 
партијске борбе. То је суштина Ша-
тровљевог новог ‚‘тумачења Лењина.‘‘ 
Додаћу да је аутор књиге ‚‘Деца Арба-
та‘‘ А. Рибаков, искрено призано да је 
одређене теме позајмио из емигрант-
ских публикација.

Не читајући драму ‚‘Даље...даље...
даље!‘‘(она још није била објављена), ја 
сам читала о похвалама о томе у неким 
изадањима. Шта треба да значи таква 
журба? Таде сазнајем да се представа 
ужурбано припрема.

Убрзо након фебруарског пленума, 
‚‘Правда‘‘ је објавила писмо ‚‘У новом 
кругу?‘‘ Које је било потписано од стра-
не осам водећох позоришних личности. 
Упозоравајући на могућа, према њихо-
вом мишљењу, кашњења у продукцији 
последње драме М. Шатрова. Овај за-
кључак је извучен из критичких оцена 
представе која се појавила у новинама.  
Из неког разлога аутори писма извлаче 
ауторе критичког погледа из заграда 
тих ‚‘који цене отаџбину‘‘. Како се ово 
комбинује са њиховом жељом да ‚‘на-
силно и страствено‘‘ дискутују о про-
блемима наше дуге и блиске историје? 
Испада да су само они привилеговани 
да имају право на сопствено мишљење?

У бројним дискусијама које се да-
нас воде о буквално свим питањима 
друштвених наука, као универзитетског 

Преузето са Интернета

професора, пре свега ме занимају она 
питања која директно утичу на идео-
лошко и политичко образовање младих, 
њихово морално здравље и друштвени 
оптимизам. Разговарајући са студенти-
ма размишљајући о актуелним пробле-
мима са њима, долазим до закључка да 
смо накупили доста изобличења које 
очигледно треба исправити. Желела бих 
да се зауставим на некима од њих.

Узмите питање о Стаљину у историји 
наше земље. За његово име је повезана 
читава опсесија критичких напада који 
се више не тичу само историјске лич-
ности, већ читаве транзиционе ере. Ере 
повезане са подвигом целе генерације 
совјетских људи, који се данас посте-
пено удаљавају од радних, политичких 
и друштвених активности. Индустрија-
лизација, колективизација и културна 
револуција су придодати ‚‘култу лич-
ности‘‘ који је нашу земљу довео у ранг 
великих светских сила. Дошло је до си-
туације да се од ‚‘стаљиниста‘‘ захтева 
покајање. Хвале се романи и филмови 
где се линчује ера буре и представља 
као ‚‘трагедија народа‘‘. Међутим ти 
покушаји да се историјски нихилизам 
подигне на пиједастал не успевају. 
Дакле још један филм којег критича-
ри хвале, упркос невиђеном притиску 
већине гледалаца који га прихватају 
врло хладно.

Одмах, додајем да ни ја ни моја поро-
дица немамо никакве везе са Стаљином, 
његовом пратњом и сарадницима. Мој 
отац је био лучки радник у Лељинграду, 
мајка у фабрици ‚‘Киров‘‘. Старији брат 
је исто тамо радио. Он, тата и сестра 
су погинули у борбама са хитлеровци-
ма. Заједно са свим совјетским људима 
делим бес и огорчење због масовних 
репресалија које су се догодиле 30-их 
и 40-их година кривицом тадашњег 
партијског и државног врха. Али здрав 
разум одлучно протестује против јед-
нобојне обојености контрадикторних 
догађаја, која је сада почела да преовла-
дава у неким органима штампе.

Подржавам позив партије да брани 
част и достојанство пионира соција-
лизма. Мислим да управо са ових по-
зиција морамо проценити историјску 
улогу свих лидера партије, укључујући 
и Стаљина. У овом случају, немогуће је 
све свести на судски аспект или да ап-
страктно моралишемо особу која је тако 
удаљена од нас, особу која је морала да 
живи и ради у тим околностима. Шта 
више на тај начин да ради који је чак 
некима данас и пример.

За мене као и за многе људе, пре-
судну улогу у оцени Стаљина имају 
директни докази савременика који су 
га сусретали. На пример узмимо Чер-
чила, који се 1919. године поносио 
личним доприносом у организовању 
војне интервенције од 14 земаља про-
тив тада младе совјетске републике. 
Тачно четрдесет година касније био је 
принуђен да Стаљина, једног од својих 
застрашујућих политичких противника 
окарактерише овим речима:

‚‘ Био је изузетна личност. Стаљин 
је био човек изванредне енергије, сна-
ге воље, оштар, жилав, немилосрдан 
у акцији али и говору, коме се ни ја, а 
васпитан сам у енглеском парламенту, 
не могу супротставити. Његова дела 
одисала су џиновском снагом, која му 
је давала изгелд да је имао снагу једин-
ствену за све светске вође свих времена 
и народа...Његов утицфај на људе је не-
одољив. Када је ушао у салу у Јалти сви 
смо као по команди устали, још чуднија 
ствар је што смо руке држали по шаво-
вима панталона. Стаљин је поседовао 
дубоку логичку и смислену мудрост. 
Био је мајстор у проналажењу излаза из 
најбезизазленије ситуације. Био је чо-
век које је уништио непријатеља рука-
ма непријатеља, приморао нас је које је 
отоврено називао империјалистима да 
се боримо против империјалиста. За-
текао је Русију са плугом, а оставио је 

опремљену атомским оружјем‘‘. Прет-
варање или политичка коњуктура не 
могу објаснити, говори одани стражар 
Британске империје.

Главне тачке ове карактеризације 
могу се наћи у де Головим мемоари-
ма и препискама са другим европским 
лидерима, који су се обрачунавали са 
Стаљином као војним савезником и 
класним непријатељем.

Озбиљан и конкурентан материјал за 
размишљање о овом питању пружају 
домаћи документи који су доступни 
свима. Узмимо на пример двотомну 
преписку председавајућег Савета ми-
нистара СССР-а са председницима 
САД-а и премијерима Велике Брита-
није током Великог отаџбинског рата 
1941-1945, коју је издао ‚‘Политиздат‘‘ 
давне 1957. године. Ови документи са 
правом изазивају понос за нашу државу, 
њено место, улогу у свету који се мења. 
Подсећам на збирку извештаја Стаљина 
током последњег рата, на коме је од-
гајана херојска генерација победника 
фашизма. Могло би се поново објавити 
уз укључивање докумената који су тада 
били тајни попут наредне бр. 227, на 
којој је инсистриају неки историчари. 
Сви ови документи су непознати нашој 
омладини. За образовање историјске 
свести посебно су важни мемоари гене-
рала Жукова, Василевског, Голгванова, 
Штеменка, дизајнера авиона Јаковљева 
који су знали Стаљина из прве руке.

Непотребно је рећи да је то време 
било врло сурово. Али такође је тачно 
да се лична скромност, достигавши тач-
ку аскезе, још увек није срамила саме 
себе, да су се потенцијални совјетски 
милионери и даље плашили да се изле-
гу у тишини благајнe и трговинe. По-
ред тога, нисмо били толико пословни 
и прагматични и припремали смо младе 
људе не за замршеност конзумирања 
погодности које су зарадили њихови ро-
дитељи, већ за рад и одбрану, а да при 
томе не дробимо духовни свет младих 
страним ремек-делима због „висина“ 
и домаћих вештина масовне културе.

Из дугих искрених разговра са мла-
дим саговорницима извлачимо следеће 
закључке да напади на државу дикта-
туре пролетеријата и тадашње вође 
наше земље немају само политичке, 
идеолошке и моралне разлоге, већ и 
њихову друштвену позадину. Много је 
заинтересованих за ширење ових на-
пада, и то не само из нашег друштва. 
Уз професионалне антикомунисте на 
Западу, који се одавно одабрали навод-
но демократску паролу ‚‘антистаљи-
низам‘‘ живе и поздрављају потомци 
класа свргнутих Октобарском револу-
цијом, који ни у ком случају нису били у 
стању да забораве материјалне губтике 
својих предака. Ту су и духовни наслед-
ници социјалдемократије, следбеници 
Троцког или Јагоде и кулака увређених 
социјализмом.

Као што знате, сваку историјску 
личност чине специфични социо-еко-
номски и идеолошко-политички усло-
ви, који пресудно утичу на субјектив-
но-објективни одабир кандидата који 
су позвани да реше одређене социјал-
не проблеме. Прешавши у први план 
историје и , да би „остао на површи-
ни“, мора да задовољи потребе ере и 
водећих друштвених и политичких 
структура, да спроводи објективне 
законе у својим активностима, нужно 
остављајући свој лични „отисак“ на ис-
торијске догађаје. На крају, на пример, 
данас је мало људи збуњено личним 
особинама Петра Великог, али сви се 
сећају да је током његове владавине 
земља достигла ниво велике европске 
силе. Време је сажело резултат који 
сада лежи у оцени историјске личности 
цара Петра. А непроменљиво цвеће на 
његовом саркофагу у катедрали тврђаве 
Петра и Павла оличава поштовање и 
захвалност наших савременика далеко 
од аутократије.



стр. 7.СВЕТ

ФАШИЗАМ НЕЋЕ ПРОЋИ У БЕЛОРУСИЈИ

Жене у црном – „левица“ која подржава белоруске десничаре.
Наши другови су се на лицу места успротивили овим америчким полтронима.  

Мислим да, ма колико контрадиктор-
на и сложена била ова или она фигу-
ра совјетске историје, њена истинска 
улога у изградњи и одбрани социјали-
зма пре или касније ће добити своју 
објективну и недвосмислену оцену. 
Наравно, недвосмислено, не у смислу 
једностраног бељења или еклектичног 
сажимања контрадикторних појава, 
што омогућава с резервом да створи 
било какав субјективизам, да опрости 
или не опрости у историји. Недвосмис-
лено значи, пре свега, конкретно-ис-
торијску, не-опортунистичку оцену, 
у којој ће се она манифестовати. Код 
нас су ови закони били повезани са ре-
шењем питања „ко - кога?“. у домаћем 
и међународном аспекту. Ако следимо 
марксистичко-лењинистичку методо-
логију историјских истраживања, онда 
према М. С. Горбачову, неопходно јасно 
показати како су живели, како су ради-
ли, у шта су милиони људи веровали, 
како су победе и неуспеси, открића и 
грешке, светли и трагични , револу-
ционарни ентузијазам маса и кршење 
социјалистичке законитости, а понекад 
и злочини.

Недавно ме је мој студент збунио 
открићем да је класна борба застаре-
ли концепт, попут водеће улоге про-
летаријата. Било би уреду да је само 
она то рекла. Бесни спор, на пример, 
изазвала је недавна тврдња уваженог 
академика да су тренутни односи из-
међу држава два различита друштве-
но-економска система лишени класног 
садржаја. Признајем да академик није 
сматрао потребним да објасни зашто 
је неколико деценија писао управо 
супротно - да мирољубив суживот није 
ништа друго до облик класне борбе на 
међународној сцени. Испада да је сада 
филозоф одустао од овога. Па, погледи 
се понекад мењају. Међутим, чини ми 
се да му дужност водећег филозофа и 
даље налаже да објасни, барем онима 
који су учили и проучавали из његових 
књига: да ли је то што се међународна 
радничка класа данас више не противи 
светском капиталу у лику својих држав-
них и политичких тела?

Чини ми се да је у средишту мно-
гих тренутних дискусија исто питање 
- која класа или слој друштва је водећа 
и мобилишућа снага перестројке? Ово 
је, посебно, поменуто у интервјуу с 
писцем А. Прохановим у нашим град-
ским новинама „Ленинградски Рабо-
чи“. Проханов полази од чињенице да 
особеност тренутног стања јавне свести 
карактерише присуство две идеолошке 
струје, или, како каже, „алтернативних 
кула“, које из различитих праваца по-
кушавају да превазиђу „социјализам 
изграђен у биткама“ у нашој земљи. 
Преувеличавајући значај и тежину 
међусобног сучељавања између ових 
„кула“, писац ипак с правом наглашава 
да се „слажу само у премлаћивању со-
цијалистичких вредности“. Али обоји-
ца су, како уверавају њихови идеолози, 
„за перестројку“.

Прва, и најпотпунија идеолошка 
струја, која се већ открила током пе-
рестројке, тврди да је модел одређе-
ног лево-либералног интелектуалног 
социјализма, наводно гласноговорник 
најистинитијег и „чистог“ хуманизма 
из класних слојева. Његове присталице 
супротстављају се пролетерском колек-
тивизму „самопоштовањем појединца“ 
- модернистичким потрагама на пољу 
културе, тенденцијама тражења Бога, 
технократским идолима, проповедањем 
„демократских“ чари савременог капи-
тализма. Њени представници тврде да 
смо изградили погрешан социјализам 
и да је тек данас „први пут у историји 
дошло до савеза политичког руковод-
ства и напредне интелигенције“. У 
време када милиони људи на нашој 
планети умиру од глади, епидемија и 
војних авантура империјализма, они 
захтевају развој „правног кодекса за 
заштиту права животиња“, обдарују 
природу изванредном, натприродном 
интелигенцијом и тврде да интелиген-
ција није друштвени, већ биолошки 
квалитет који се генетски преноси са 
родитеља на децу. Објасните ми шта 
све ово значи?

Присталице „лево-либералног со-
цијализма“ обликују тенденцију фал-
сификовања историје социјализма. 
Надахњују нас да су у прошлости 
земље стварне само грешке и злочи-
ни, прикривајући највећа достигнућа 
прошлости и садашњости. Тврдећи да 
је комплетна историјска истина, они 
замењују сколастичке етичке катего-
рије за друштвено-политички крите-
ријум развоја друштва. Заиста желим 
да схватим коме и зашто је потребно 
да сваки водећи лидер Централног ко-
митета партије и совјетске владе, након 
напуштања функције, буде компроми-
тован, дискредитован у вези са својим 
стварним и измишљеним грешкама и 
погрешним прорачунима у решавању 
сложених проблема на историјској не-
проходности? Одакле та страст раси-
пања ауторитета и достојанства вођа 
прве социјалистичке земље на свету?

Још једна карактеристика ставова 
„лево-либерала“ је експлицитна или 
прикривена космополитска тенденција, 
нека врста „националног“ интернацио-
нализма без националности. Негде сам 
прочитала  да је, када је после револу-
ције делегација трговаца и произвођача 
дошла код Троцког „као Јеврејину“, са 
притужбама на угњетавање од Црве-
не гарде, он име је рекао  да он „није 
Јеврејин, већ интернационалиста“, што 
је веома збунило подносиоце притужбе.

Концепт „националног“ код Троц-
ког значио је одређену инфериорност 
и ограничење у поређењу са „међуна-
родним“. И зато је нагласио „национал-
ну традицију“ Октобра, писао о „на-
ционалном Лењину“, тврдио да руски 
народ „није добио никакво културно 
наследство“ итд. Ми као да се стидимо 
да кажемо, да баш руски пролетеријат 
по речима Троцког којег га је третирао 

као „заосталог и некултурног“  да пре-
ма Лењину, баш тај, води  „три руске 
револуције“, да су словенски народи 
били на челу борби између човечанства 
и фашизма.

Наравно, оно што је речено не значи 
било какво омаловажавање историјског 
доприноса других народа и народности. 
Ово, како сада кажу, само осигурава 
потпуност историјске истине ... Када ме 
студенти питају како се могло догодити 
да се испразни хиљаде села у Нецрно-
маском региону и Сибиру, одговарам 
да је ово такође велика цена за Победу 
и послератну обнову националне еко-
номије, као и неопозив губитак масе 
споменика руске националне културе. 
А такође сам уверена да пацифистичка 
ерозија одбране и патриотске свести, 
као и жеља да се у колону великашког 
шовинизма запишу и најмање манифе-
стације националног поноса Великог 
Руса, потиче из омаловажавања значаја 
историјске свести.

Оно што ме брине је следеће: пракса 
„одбијања“ од социјализма сада је по-
везана са милитантним космополити-
змом. Штавише, некако смо постепено 
научени да у овом феномену видимо 
неку врсту готово безазлене промене 
„места пребивалишта“, а не класну и 
националну издају особа, од којих је 
већина дипломирала на универзитети-
ма и постдипломским студијама корис-
тећи наше националне фондове. Гене-
рално, неки су склони да „одбијање“ 
виде као манифестацију „демократије“ 
и „људских права“, чији је таленат 
спречио да процвета „стагнирајући 
социјализам“. Па, ако чак ни тамо, у 
„слободном свету“, не цене буран по-
духват и „генијалност“, а ценкање са 
савешћу не занима специјалне службе, 
можете се вратити ...

Као што знате, у зависности од спе-
цифичне историјске улоге К. Марк и 
Ф. Енгелс су читаве нације у одређеној 
фази своје историје називали „контра-
револуционарима“ - наглашавам, не 
класама, не имањима, већ нације. На 
основу класног приступа, нису се ус-
тручавали да дају оштре карактерис-
тике низу нација, укључујући Русе, 
Пољаке, као и оним националностима 
којима су и сами припадали. Оснивачи 
научно-пролетерског погледа на свет 
подсећају да би у братској заједници 
совјетских народа свака нација и на-
ционалност требало да „чувају част од 
малих ногу“, а не да се провоцирају 
у националистичка и шовинистичка 
осећања. Национални понос и на-
ционално достојанство сваког народа 
морају се органско стопити са интер-
национализмом јединственог соција-
листичког друштва.

Ако су „неолиберали“ оријентисани 
на Запад, онда други „алтернативни 
торањ“, да употребимо Прохановљев 
израз „чувари и традиционалисти“, 
покушава да „превазиђе социјализам 
померајући се уназад“. Другим речи-
ма, да се врате социјалним облицима 

предсоцијалистичке Русије. Пред-
ставници овог необичног „сељачког 
социјализма“ очарани су овом сликом. 
По њиховом мишљењу, пре сто година 
дошло је до губитка моралних вредно-
сти које је у магловитој измаглици ве-
ковима акумулирала сељачка заједница. 
„Традиционалисти“ имају несумњиву 
заслугу у разоткривању корупције, у 
само решавању еколошких проблема, 
у борби против алкохолизма, у заштити 
историјских споменика, у суочавању са 
доминацијом масовне културе, која се с 
правом оцењује као психоза потрошач-
ког друштва...

Истовремено, у ставовима идеоло-
га „сељачког социјализма“ недостаје 
разумевање историјског значаја Окто-
бра за судбину Отаџбине, једнострана 
оцена колективизације као „стравич-
не самовоље у односу на сељаштво“, 
некритички погледи на религиозну 
и мистичну руску филозофију, старе 
царске концепте у руској историјској 
науци, неспремност да се види постре-
волуционарно раслојавање сељаштва, 
револуционарна улога радничке класе.

На пример, у класној борби на селу 
овде често се истичу стршни „сеос-
ки“ комесари, који су „пуцали у леђа 
средњим сељацима“. У огромној земљи 
пробуђеној револуцијом, било је, на-
равно, свакаквих комесара. Али главни 
канал нашег живота и даље су одређи-
вали они комесари који су стрељани. 
Њима су звезде исечене на леђима, 
живе су спаљивали. „Нападачка класа“ 
морала је да плати не само животима 
комесара, официра обезбеђења, сеос-
ких бољшевика, комесара, „двадесет 
хиљадашима“, већ и првим тракторис-
тима, сеоским дописницима, девој-
чицама-учитељицама, сеоским омла-
динцима, животима десетина хиљада 
непознатих бораца за социјализам.

Потешкоће у образовању младих 
погоршава чињеница да се стварају 
неформалне организације и удружења 
у складу са идејама „неолиберала“ и 
„новословенофила“. Дешава се да екс-
тремистички, провокативни елементи 
преузму предност у свом вођству. Не-
давно је политизација ових аматерских 
организација оцртана на основу далеко 
од социјалистичког плурализма. Често 
лидери ових организација говоре о „по-
дели власти“ на основу „парламентар-
ног режима“, „слободних синдиката“, 
„аутономних издавачких кућа“ итд. Све 
ово, по мом мишљењу, омогућава нам 
да закључимо да је главно и кардинално 
питање дискусија које се тренутно воде 
у земљи питање да ли признати или не 
признати водећу улогу партије, раднич-
ке класе у социјалистичкој изградњи, 
а самим тим и у перестројци. Нарав-
но, са свим проистеклим теоријским и 
практичним закључцима за политику, 
економију и идеологију.

Из овог кључног проблема у друштве-
но-историјском погледу произилази пи-
тање улоге социјалистичке идеологије 
у духовном развоју совјетског друшт-

ва. Иначе, ово питање је на крају 1917. 
године изоштрио К. Каутски, који је у 
једној од својих брошура посвећених 
Октобру изјавио да социјализам одли-
кује гвоздено планирање и дисциплина 
у економији и анархија у идеологији и 
духовном животу. То је изазвало лико-
вање мењшевика, социјалиста-револу-
ционара и других малограђанских иде-
олога, али су га одлучно одбили Лењин 
и његови сарадници, који су доследно 
бранили, како су тада говорили, „за-
поведне висине“ научно-пролетерске 
идеологије.

Подсетимо: када се В.И. Ленин суо-
чио са манипулацијама тада популарног 
социолога Питирима Сорокина са ста-
тистиком развода брака у петроградској 
популацији и верско заштитним спи-
сима професора Випера (који су, ина-
че, изгледали апсолутно невино у по-
ређењу са онима који су сада објављени 
у нашој земљи), он је, објашњавајући 
појаву њихових публикација због не-
искуства тадашњих медијских радни-
ка, изјавио је да је „радничка класа у 
Русији успела да освоји власт, још није 
научила како да је користи“. Иначе, ис-
такао је Владимир Иљич, ови професо-
ри и писци, који „нису више способни 
за образовање маса него озлоглашени 
насилници, били би погодни за улогу 
надгледника у образовним институ-
цијама за млађе доба“, револуционарни 
пролетаријат би их „учтиво испратио“ 
из земље. Иначе, од 164 депортованих 
крајем 1922. године на списку Сверу-
ског централног извршног комитета, 
многи су се касније вратили и поште-
но служили свом народу, укључујући 
професора Випера.

Чини се да је данас питање улоге и 
места социјалистичке идеологије по-
примило врло акутни облик. Аутори 
опортунистичких заната под окриљем 
моралног и духовног „чишћења“ зама-
гљују границе и критеријуме научне 
идеологије, манипулишући публици-
тетом, уграђујући ван-социјалистич-
ки плурализам, који објективно кочи 
реструктурирање јавне свести. Ово је 
посебно болно за младе људе, што, 
понављам, јасно осећамо и ми, уни-
верзитетски наставници, школски 
наставници и сви они који се баве 
проблемима младих. Као што је ре-
као Михаил Горбачов на фебруарском 
пленуму Централног комитета КПСС, 
„морамо деловати у духовној сфери, и 
можда овде пре свега, вођени нашим 
марксистичко-лењинистичким принци-
пима. Принципи, другови, не смемо да 
правимо компромисе под било каквим 
изговорима “.

Ми стојимо на овоме и ми ћемо стаја-
ти. Принципи нам нису поклоњени, већ 
смо их стекли патњом на наглим пре-
окретима у историји Отаџбине.

Совјетска Русија, 1988, 
13. март, стр. 2.

Превео са руског Раде Коњевић

„Последња диктатура у Европи“ одр-
жала је 9. августа председничке изборе 
на којима је убедљиву победу однео 
досадашњи председник Александар Лу-
кашенко, освојивши на тај начин шести 

председнички мандат. За њега је гласало 
80,23% од укупно 84,23% бирача, колико 
их је изашло на изборе. Друга на листи 
била је кандидаткиња проевропских сна-
га, Светлана Тихановскаја, која је успела 

да добије подршку око 9,9% гласача. 
Чудно је то што земља коју „слободни“ 

Запад карактерише као злу и недемократ-
ску диктатуру уопште организује изборе, 
а још је чудније да у таквој „диктатури“ 
председник, који наводно тлачи сопстве-
ни народ, добија директну подршку од 
преко 60% својих грађана. Да је у питању 
нека чланица Европске уније или НАТО 
пакта, западни лидери би честитали побе-
ду своме колеги.На крају крајева, Доналд 
Трамп је, на пример, постао председник 
САД са мање од половине освојених 
гласова, странку нашег председника Ву-
чића подржава тек четвртина пунолетних 
грађана, а Мило Ђукановић Црном Гором 
влада дуже него Стаљин. Очигледно је 
да строге „демократске“ вредности то-
леришу нерепрезентативан електорски 
систем Сједињених држава, веома дугу 
владавину једне особе у Црној Гори, као 
и недемократски изборни закон у Србији 
који је најгори у целој Европи. Са Бело-

русијом је, међутим, другачије. Њиховом 
председнику Лукашенку прво су чести-
тали Кинези, Руси и Казахстанци, док се 
Европа спремила за покушај спровођења 
државног удара.

Неколико дана након Лукашенко-
ве убедљиве победе, као по команди, 
опозиција се дигла на протест. Проев-
ропске партије, екстремни десничари, 
социјал-либерали, анархисти, све мра-
чне силе антикомунистичке Белорусије 
одједном су захтевале Лукашенкову ос-
тавку. Непосредну помоћ добили су и од 
пољских неонациста, као и украјинских 
бандероваца. Старе бело-црвено-беле за-
ставе, коришћене за потребе колабора-
ције са Хитлером у Другом светском рату, 
као и током дивљања антикомуниста по-
четком деведесетих, поново су се завијо-
риле на улицама Минска. Тихановскаја, 
независна кандидаткиња која се до тада 
представљала као домаћица, није могла 
да се задовољи скромним негирањем из-

бора, већ је самој себи приписала победу 
од око 70-80% гласова. Она је, као сваки 
одговоран политички вођа, позвала про-
тестанте да се уздрже од насиља, након 
чега су уследили први напади на поли-
цију и прва хапшења. Након заоштравања 
ситуације, блокаде Минска и кратког бо-
равка у притвору, „победница избора“ је 
побегла у Литванију, оставивши „свој“ 
народ да се сам бори за демократију. Или 
пак против ње.  

Упркос иначе тромом бирократском 
апарату, Европска унија и све њене чла-
нице пожуриле су да што пре оспоре ре-
зултате избора. Западни медији неуморно 
су извештавали о наводно бројним не-
регуларностима на биралиштима, забо-
рављајући да је сам Лукашенко тражио 
да на изборима буде присутна и мисија 
ОЕБС-а. Занимљиво је како су западни 
медији плакали над наводим гушењем 
опозиције у Белорусији, док им, на при-
мер, није сметало што је у Србији на из-
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ЛОБИРАЊЕ ПОКУШАЈА ФАЛСИФИКОВАЊА ИСТОРИЈЕ

Средином 2020. године долазе вести 
из Филмског центра Србије о доде-
ли средстава за ову годину. Највише 
средстава добила су два филма која 
се заснивају на догађајима из Другог 
светског рата. У питању је филм „Дје-
ца Козаре“ у режији Арсена Диклића 
и Лордана Зафировића који је добио 
подршку од 244 455 евра, као и филм 
Радоша Бајића, „Хероји Халијарда“, 
који је награђен са 440 678 евра. 

Филм „Дјеца Козаре“ приказује 
страдање српског становништва у 
квислиншкој творевини НДХ. Он гово-
ри о трагичној судбини целог козарач-
ког краја и његовог народа и има сврху 
да упозори и подсети људе на зло које 
је учињено недужном становништву, 

Током целог Другог светског 
рата једино су усташе имале ло-

горе за децу. Већина малих ло-
гораша била је са Козаре. 

Белоруски фашисти – некад и сад

пре свега деци, као и да покаже на какве 
страхоте је човек спреман. 

Одавде се може закључити да држа-
ва и њене инситуције брину о очувању 
сећања на жртве фашистичког терора. 
Но, истина је сасвим другачија. Наиме, 
Зафировић је тек након неколико по-
кушаја успео да се избори за добијање 
средстава у категорији филмова са на-
ционалним мотивима. Филм је и ове 
године завршио на другом месту, док је 
филм „Хероји Халијарда“ добио готово 
дупло више новца. 

Државни апарт на сваки начин поку-
шава да напише нову историју и ство-
ри мит о херојском ратовању генреала 
ЈВуО Драже Михаиловића, који на 
самом делу скоро и да није пружао ни-
какав отпор непријатљском окупатору. 
Филм говори о такозваној спасилачкој 
мисији америчких пилота чији су авио-
ни били оборени над Југославијом.

Таква идеја би била и хумана да се 
иза ње не крије сасвим други мотив. Пе-
тог септембра 1944. године у Прањани-
ма се састају амерички пуковник Мек-
дауел, изасланики Вермахта Штеркер 
и Михаиловић, и разговарају о могућ-
ности заједничке сарадње против пар-
тизанских одреда и заштите Европе од 
бољшевизма. Сарадња Мекдауела са 
нацистичким снагама је и од раније 

била позната те се овако нешто и мог-
ло очекивати. Након рата Мекдауел је 
изјавио да су ти договори између њега и 
Вермахта вођени за опште добро и спа-
шавање Европе од ‚‘црвене пошасти‘‘.

Када све те чињенице узмемо у об-
зир, схватамо да се ту не ради ни о 
каквом херојском чину већ о наставку 
коолаборације са истим људима који су 
починили велике злочине према нашем 
али и прерма многим другим народи-
ма. Данас, и после 76 година, опет се 
креће истим стопама, сада се спира 
крв и кривица са одвратних шапа слу-
га нацистичке власти које покушавају 
да се уздигну на ранг мученика који 
нису имали на други начин да спасу 
свој народ.

Народу се мажу очи како се заправо 
ради о откривању тајни Другог светског 
рата, док се заправо врши рехбилита-
ција злочинаца и фабриковање нове и 
уништавање праве историје. Држава је 
овим чином јавно изјавила да се одриче 
славне историје антифашистичког по-
крета и да жели да слави издајнике свог 
народа. Стављањем овог филма као 
филма од националног значаја не само 
да се одричемо прошлости већ и газимо 
по гробовима оних који су умирали за 
нашу слободу али и по гробовима сто-
тине хиљада недужних који су умирали 

мученичком смрћу. Држава пљује по 
гробовима хиљада мале и нејаке деце 
која су свирепо  убијана свуда по тери-
торији бивше СФРЈ, они блате жртву 
деце из јединог дечијег логора смрти, 
Јасеновца, који је имао једину намену, 
а то је да нестну српска деца.

Лобирањем покушаја очувања исто-
рије и истине показује се право лице 
капиталистичког друштва које не мари 
за истину већ само за пуки профит, от-
крива се све веће јачање десничарских 
струја које се налазе у друштву које 
желе рехбилитацију својих вођа који 
су само изроди и издајници свог народа. 
Овај срамни потез државног апарата је 
доказ и још један део у низу покушаја 
фалсификовања историје Другог свет-
ског рата.

Пуне чете дечијих глава
Кренуше без своје воље
Где крај Козаре тече Сава
Да их злотвор мучи и коље

У прашњавом мраку
Испушташе душе све тише и тише
Сад ни јаука ни плача нема више

Сад им спремају дубљу раку
Зар је судбима то за децу за људе
И на крају гамади да им суде

Те људске хумке земљом ходе
Тражећи мало мира и слободе
Сад их њихов народ кињи и блати
Зар да се тако малим анђелима врати

Раде Коњевић

борима била присутна само тзв. „Вучиће-
ва опозиција“ којој је сам СНС прикупио 
потписе (тако на пример имамо Левија-
тан који на неколико изборних јединица 
има више прикупљених потписа него 
гласова). Када су се демостранти сукоби-
ли са полицијом, почели су да присти-
жу извештаји о тобожњој бруталности 
полиције, насиљу над демонстрантима 
и случајним пролазницима и мучењу за-
твореника. Према њиховим наводима, до 
19. августа је око 6700 људи ухапшено, од 
којих су многи, према њиховим речима, 
пребијани у затворима. Сетимо се да су 
ти исти „слободни“ новинари који сада 
толико брину о белоруским демонстран-
тима, били веома тихи када је Вучићева 
полиција сузавцем и пендрецима раз-
бијала демонстрације у Београду. Када 
је народ Белорусије изашао на митинге 
подршке председнику Лукашенку, но-
сећи совјетске и белоруске заставе, као 
и слике Лењина и Стаљина, медији су 
о томе ћутали. Они су пренели инфор-
мацију о штрајку радника фабрике трак-
тора у Минску, али нису ни реч рекли о 
присуству чланова Федерације синдиката 
Белорусије (иначе чланице Светске феде-
рације синдиката - WFTU) на митинзима 
подршке изабраном председнику.     

Поред моралне, западни империјали-
зам пружио је демонстрантима и поли-
тичку и финансијску подршку. Европска 
унија најавила је санкције Белорусији 

уколико Лукашенко не понови избо-
ре. Земље чланице НАТО пакта које се 
граниче са Белорусијом почеле су да 
гомилају трупе на границама, због чега 
је Лукашенко наредио приправност соп-
ствене војске. Антикомунистичка Нацио-
нална задужбина за демократију (National 
endowment for democracy-NED), органи-
зација која позната по изазивању обоје-
них револуција и која је у 2019. години 
финансирала 34 пројекта и организације 
у Белорусији, опозицији која стоји иза 
протеста послала је помоћ у износу од 
53 милиона евра. Вође опозиције које су 
своје уточиште нашле у околним земља-
ма формирале су „Координационо тело 
за мирну предају власти“ које има за циљ 
промену састава изборног комитета и по-
нављање избора (висок степен демокра-
тичности овог комитета види се у томе 
што би они чак и Лукашенку дозволили 
да учествује на изборима). Чланови ове 
групице су, поред Тихановскаје, бивши 
министар Павел Латушка, нобеловка 
Светлана Алексејевич и председник 
штрајкачког одбора фабрике трактора у 
Минску, Сергеј Дуљески. Лукашенко је 
деловање Координационог тела назвао 
покушајем државног удара, напомињући 
да неће дозволити да се власт мења на 
улици, супротно одредбама устава.

Буржоаске власти у Србији су и у 
случају Белорусије показале безусловну 
оданост крупном капиталу. Наша влада 

потписала је срамну Декларацију о избо-
рима у Белорусији, састављену од стране 
Европске уније, чиме је погазила више-
деценијско пријатељство са белоруским 
народом. Вучић је изгледа заборавио да 
Лукашенко не само што није признао 
независност Косова, већ је управо он 
био једини лидер који је посетио СР 
Југославију током НАТО агресије, пру-
жајући нам безусловну подршку. Ипак, 
највећа издаја антифашизма и прогре-
сивних идеја дошла је управо од људи 
који себе називају антифашистима. Це-
локупна либерална левица у Србији, од 
троцкиста до социјалдемократа (има ли 
уопште разлике између њих?) подржала 
је протестанте окупљене око нацистич-
ких бело-црвено-белих застава. Овакав 
потез не треба да нас чуди, с обрзиром 
на чињеницу да такве „левичаре“ од пра-
ва радника у Србији више занима спро-
вођење и подржавање спољне политике 
Сједињених држава (читаоцима су већ 
познати њихови ставови о независности 
Косова). Организација „Жене у црном“ 
је отишла најдаље – њихове чланице су 
се 9. септембра окупиле испред амбасаде 
Белорусије како би као антифашисткиње 
дале подршку белоруским фашистима. 
Њихов бедан изговор за протест преки-
нули су наши другови Огњен Петровић и 
Раде Коњевић који су им објаснили да фа-
шизам неће проћи у Белорусији. Они су у 
пракси потврдили линију НКПЈ-СКОЈ-а 
које су једине у Србији стале на страну 
легитимно изабраног председника како 
у својим саопштењима, тако и у писму 
подршке од 17.08. Сувишно је рећи да 
смо због тог антикапиталистичког става 
трпели нападе и увреде од стране припад-
ника недавно уједињене „левице“. 

Неправилност линије социјалдемокра-
та, а правилност линије НКПЈ-СКОЈ-а 
потврђује и подршка коју Лукашенко 
добија од комунистичких и антиимпе-
ријалистичких организација у свету. Ту 
се у првом реду налази Комунистичка 
партија Белорусије која од свог осни-
вања 1996. године стоји раме уз раме са 
дугогодишњим председником, који иначе 
не припада ни једној партији, већ увек 
наступа као независни кандидат. Ту су 
затим Комунистичка партија Руске феде-
рације и Комунистичка партија Пољске, 
које истичу да је Белорусија једина земља 
бившег СССР-а која није приватизовала 
индустрију, као и да је сачувала полити-
ку и симболе из совјетског периода. Ко-
мунистичка партија Грчке заузима себи 
својствен неутралан став (она је у својим 
анализама одувек била строга према 
прогресивним државама), али се оштро 
успротивила уплитању страних импе-
ријалистичких сила и њихових слугу у 

унутрашњу политику Белорусије. Свет-
ска федерација синдиката, организација 
која окупља најборбеније и најпрогре-
сивније синдикате широм света такође 
је пружила безрезервну подршку пред-
седнику Лукашенку. Светска федерација 
демократске омладине (WFDY), чији је 
СКОЈ члан од 1994. године, осудила је 
подршку коју Запад пружа неонацистич-
ким организацијама, напомињући да Ев-
ропска унија не може давати другима лек-
ције о слободи и људским правима кад 
њихове чланице забрањују комунистичке 
партије и хапсе борце за права радних 
маса. WFDY је такође истакла да не сме 
бити страног мешања у унутрашња пи-
тања било које земље, те да се дешавања 
у Белорусији могу повезати са империја-
листичким пучевима у другим државама. 

Поставља се питање због чега Запад 
троши милионе евра на свргавање Лука-
шенка? Зашто су се протести десили баш 
сада и због чега комунистички покрет 
подржава председника једне несоција-
листичке државе? Према речима запад-
них медија, главни узрок протеста јесте 
сиромаштво и мала примања белоруских 
грађана. На први поглед то заиста изгледа 
тако, с обзиром не доста ниску просечну 
нето плату од око 400 евра и номинални 
БДП по становнику од око 6 604 долара. 
Међутим, због ниских цена куповна моћ 
Белоруса је знатно већа (око 25% већа 
него у Србији), а БДП по становнику 
процењен према куповној моћи износи 
20 644 долара. За разлику од осталих 
земаља Источне Европе, па и цењеног 
Запада (о САД нема потребе говорити), 
економска неједнакост је на веома ниском 
нивоу, што показује и Гини коефицијент 
од само 25,2 (у Србији је он 35.6, а у САД 
39.0). Незапосленост практично не по-
стоји (стопа незапослености је испод 1%, 
док је у Србији она 7,3%, а у САД 8,4%). 
Стопа сиромаштва је 5,6%, што је дупло 
више од америчких 11,8%. Белорусија 
је прва земља у Европи по производњи 
трактора. Белоруско школство је бесплат-
но и доступно свима, а стопа писмености 
износи 99,8%. Белорусија је једина земља 
у Европи која није потписала Болоњску 
декларацију која знање претвара у робу. 
Здравство је бесплатно, а број болничких 
кревета на 1000 становника износи 11,3, 
што је убедљиво највише у Европи. То-
ком пандемије ковида-19 нису примењи-
ване рестриктивне мере, већ су вршена 
масовна тестирања, а због успешности 
белоруског здравства стопа смртности 
од овог вируса дупло је мања него у Ср-
бији. Из свега овог може се закључити да, 
иако има простора за побољшања, народ 
у Белорусији живи релативно удобно, те 
да протести нису економски мотивисани.

Разлог због којег Белорусија, упркос 
мањку ресурса и великој штети насталој 
након експлозије нуклеарке у Черно-
биљу, одржава релативно висок живот-
ни стандард треба тражити у чињеници 
да је ова земља, за разлику од осталих 
држава источног блока, у великој мери 
сачувала друштвене односе из бившег 
СССР-а. Лукашенко је након доласка на 
власт стопирао отпочету приватизацију 
индустрије, док је знатно отежао продају 
осталих предузећа (продаја предузећа 
мора бити одобрена од самих радника, 
локалне власти, а затим и председника). 
Школство и здравство и даље прате со-
цијалистички модел, а пољопривреда 
постиже успехе захваљујући совјетском 
систему колхоза. Држава запошљава око 
50% радника, приватници око 48%, док 
стране компаније имају само 2% запосле-
них. Иако се Белорусија ни у теорији не 
може назвати социјалистичком земљом, 
не може а да се не примети да је њена 
економија тренутно најпрогресивнија у 
Европи. Управо такво стање ремети ин-
тересе домаће и стране буржоазије. Бур-
жуји су свесни да ће, уколико Тиханов-
скаја дође на власт, државне фирме бити 
продате за мале паре управо њима. Они 
се жале на плате од 400 евра, а прећут-
кују да би и оне већини радника постати 
недосањани сан уколико дође до прива-
тизација (не треба говорити колика би у 
том случају била отпуштања, видели смо 
на примеру пљачкашких приватизација у 
Србији). Лукашенкова Белорусија пред-
ставља трн у оку крупног иностраног 
капитала не само због тога што он у тој 
земљи готово не може да врши експлоа-
тацију, већ и због председникове спољне 
политике. Наиме, Лукашенко се већ скоро 
три деценије стоички одупире империја-
листичким савезима оличеним у Европ-
ској унији и НАТО пакту, у Уједињеним 
нацијама подржава прогресивне и бори 
се против реакционарних држава и по-
литика, одржавајући у исто време добре 
односе са Кином и Русијом, највећим 
непријатељима империјализма Запада. 
Ово су, укратко, разлози због којих се 
најпрогресивнији председник у Европи 
назива аутократом и диктатором. 

Народ Белорусије зна ко је Лукашенко. 
Међународни комунистички покрет зна 
ко је Лукашенко. НКПЈ и СКОЈ знају ко 
је Лукашенко. Прогресивни радници не 
наседају на клевете и провокације које 
западни медији упућују сваком ко се про-
тиви неолибералном капитализму. Коали-
ција фашиста и либерала неће преузети 
власт у Белорусији! Фашизам неће проћи 
у Белорусији, ми то нећемо дозволити! 

Милош Каравезић


