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РОБОВИ ГРАДЕ
БЕОГРАД НА ВОДИ

М

илош Мраовић је радио у фирими „МР НОРМАТИВ ДОО” из Београда која има
послове на пројекту „Београд на води.“ Без обзира на висок степен образовања, да би
преживео и себи обезбедио егзистенцију, Милош ради различите послове, углавном
мануелне, које могу обављати и некфалификовани радници.

ИНТЕРВЈУ СА ДРУГОМ
АРТИЗОМ РОДРИГЕЗОМ
ГАЛАНОМ, НОВОИЗАБРАНИМ
ПРЕДСЕДНИКОМ WFDY

У

Никозији на Кипру од 3. до 6. септембра је одржана 20.
Генерална скупштина Светске федерације демократске
омладине (WFDY). СКОЈ је пуноправни члан WFDY од
1994. године. На овој генералној скупштини је учестовала наша
двочлана делегација предвођена Првим секретаром СКОЈ-а, другом
Аександром Ђенићем. На самој скупштини је донета резолуција која
ће представљати политичку платформу у наредне четири године,
а изабрано је и ново руководство. За новог председника WFDY-а
изабран је друг Артиз Родригез Галан који је изабран испред Савеза
комунистичке омладине Шпаније (UJCE). Са другом Родригезом смо
дискутовали о у интервју за 39. број Гласника СКОЈ-а о политичкој
линији WFDY-а у наредном периоду.
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ИНТЕРВЈУ СА ДРУГОМ
ДАВОРОМ РАКИЋЕМ,
ПРЕДСЕДНИКОМ МС-СРП

М
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ФРАНЦУСКА У КОТЛУ
ДИКТАТУРЕ КРУПНОГ
КАПИТАЛА

лади Социјалисти из Хрватске су постали пуноправни
чланови Светске федерације
демократске омладине (WFDY) на последњој Генералној скупштини која
се одржала у Никозији на Кипру. To,
као и актуелна политичка ситуација у
Хрватској су били повод за интерјвју
са председником Младих социјалиста,
другом Давором Ракићем.
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НАРОДИ БЛИСКОГ
ИСТОКА У БОРБИ ПРОТИВ
ИМПЕРИЈАЛИЗМА

Р

егион Блиског истока је крајем 2019. и почетком 2020. године још једном постао поприште сукоба
империјалистичких земаља, домаћих капиталиста и обесправљеног радног народа. Протести у Либану, Ираку, тензије између САД и Ирана, Ердоганови планови за слање трупа у Либију, јасно показују
одлучност империјалиста да ојачају своју позицију у овом делу света.

Д
Т
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оста је било кресања пензија! Макрон мора повући предлог закона о Контрареформи
пензионог осигурања! Удруженим снагама против Макрона и Европске уније!

о су најчешће крилатице актуелних бурних превирања у Француској где већ 40 дана
пламти генерални штрајк. Французима је очигледно дозлогрдило да без краја и конца
стежу каишева по диктату Европске уније и MEDEF-а (синдиката крупног капитала). У
приватном сектору, пад пензија у односу на 1990. износи чак 40 %!
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

РОБОВИ ГРАДЕ БЕОГРАД НА ВОДИ

Милошу је радни дан у фирми „МР
НОРМАТИВ ДОО” започињао тако
што је трабало да буде петнаест минута
пре почетка посла на прозивци. Правило је важило да ко пропусти јутарњу
прозивку, ризикује да му се одузимају
радни сати. Прво што им је послодавац
скренуо пажњу је то да немају права
на синдикално организовање. Кад се
запосле на овом градилишту, радници
су прво потписивали бланко папир који
потписују поред Уговора о раду, а то је
значило да послодавац може да сачини споразумни раскид уговора кад год
је он то пожелео. Радно време је било
девет сати, док је на месту магационера (на коме је почео касније да ради)
трајало десет сати.
Милош истиче како се на раднике

често вршио притисак да остају прековремено на њиховом радном месту,
што се уписивало по цени регуларног
сата (односно није се плаћало прековремено), иако је законски прописано
да се радницима који остају дуже плаћа
за прековремени рад који не може бити
дужи од осам сати недељно, увећање
зараде за најмање 26% од основне уговорене цене радног сата.
Поред неплаћеног прековремног
рада, Милош истиче да није постојао
плаћени рад за државне празнике, а
послодавац није плаћао ни годишњи
одмор. Сви радници су пријављени
на минималац. Одређени део плате је
ишао на рачун, а други на руке. Иако се
у медијима говорило да је минимална
сатница 200 динара по сату за раднике

који раде на „Београду на води“, реалност из уговора је потпно другачија.
Милош истиче да одговарајуће опреме нема довољно на овим пословима и
да је добијају само они који дођу међу
првима на посао. Радници који су долазили касније добијали су коришћена
радна одела и ципеле бивших радника.
Милош је добио шлем и прслук одмах
кад је почео са радом, док је заштитне
рукавице, које трају недељу дана у просеку, добио после три месеца.
Такође, Милош напомиње да уколико
би некоме пукле радне ципеле, тај радник је морао да сам себи купује нове. У
магацину у којем је радио, након кише
и топљења снега већину свог радног
времена је проводио у води. Након побуне одређеног броја радника и великог

притиска који су радници направили на
послодавца из фирме „МР Норматив
ДОО”, радници који су се побунили су
добили нове ципеле, док они који су
били у страху и ћутали су, нису добили.
Током летњег периода, уместо летњег
радног одела, послодавац је радницима
куповао мајице са логом фирме – сматрајући да је тиме решио проблем запослених. У зимском периоду, радници
нису добијали зимско радно одело, већ
најобичније танке дуксерице.
Милош истиче да му је послодавац
рекао да је био пријављен, али кад је
отишао у ПИО фонд, увидео је да му
није уплаћен радни стаж. Такође, код
тог послодавца су постојали случајеви да је краткотрајно раднике слао на
друга градилишта за које није добио

тендер, а пријављивао их је на друге
локације. Када се једном инспекција
појавила, радници су били приморани
да се склањају како Инспекција не би
утврдила неправилности.
Радници који се запосле на овом
пројекту немају никакву обуку. Радницима се при запошљавању даје да
потпишу папир који је према речима
послодаваца из фирме „МР Норматив
ДОО” наводно само формалност, а у
пракси, према том папиру радници су
прошли обуку и упознали су се са мерама заштите на раду. Радници необучени
стартују са послом, а знање стичу учећи
од својих колега.
Према Милошевим речима, повреде
на раду се дешавају свакодневно, а неретко и са смртним исходом. Милош не
верује да су несрећни случајеви на раду
случајни. Он истиче да за све те несреће
постоји узрок. Према његовим речима,
особе које су погинуле нису изгубиле
живот пуком случајношћу како се то
у медијима приказује, већ зато што су
сви ти радници стајали на небезбедном
простору. Милош истиче да у случају
повреде на раду, послодавци приморају
раднике да кажу инспекцији да су они
криви за ту повреду својом индивидуално грешком и немарношћу, а не пропустом послодавца.
Милош истиче да постоји још један
разлог за повреде на раду, а то је да су
радници константно притиснути роковима. Њима нон-стоп стоји над главом
то да уколико нешто не ураде у предвиђеном (уобичајено нереалном) року
да ће остати без посла. Често радници
завршавају одређене послове због тензије петнаест минута пре краја смене.
Када се ради у таквој брзини и под таквим психичким притиском и торутуром,
према Милошевим речима, тешке повреде и смртни исходи су уобичајени.
У страху од губитка посла радници
када доживе повреду на раду неретко
морају да слажу да се та повреда није
догодила на њиховом радном месту.
Према Милошевим речима, када је
неко од радника пријављивао кршење
закона - Инспекција рада је на те ствари остајала глува, истичући да немају
доказа да су се неправилности догодиле. Он истиче да послодавци успевају
да избегну правду, а да су ретки они
случајеви који се реше у корист радника. Он напомиње да се послодавцима
углавном гледа кроз прсте и да у пракси нису сви једнаки пред Законом, а да
одредбе које штите радника ретко када
се примењују.
Интервју урадио Александар Ђенић

БУРЖОАСКА ВЛАДА НИЈЕ УВАЖИЛА ПРЕДЛОГЕ
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Нови антираднички закон на усвајању у скупштини

Преузето из
„Chicago Labor Newspaper“ од 1894
Предлог закона о безбедности и
здрављу на раду који се налази у
скупштинској процедури за усвајање
представља један у низу антирадничких и антинародних закона и нови је
удар проимперијалистичког буржоаског
режима Александра Вучића на права
радног народа Србије.
Сходно томе, кључни предлози које

су поднели представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност”
нису усвојени од стране предлагача,
буржоаске Владе Србије, а предлог
закона је пред посланике Скупштине
Србије доспео без сагласности та два
репрезентативна синдиката. Основни и
недопустив пропуст овог антирадничког закона је то што се њим не прописује могућност увођења синдикалних
координатора који би уз Инспекцију
рада обављали надзор безбедности и
здравља на раду. Одбијен је потпуно
исправан и учинковит предлог репрезентативних синдиката да синдикални координатор иде у преглед стања
безбедности заједно са инспектором
рада како би синдикати имали активну улогу у том систему јер због мањка
инспектора рада могу да понуде своје

ресурсе, односно едуковане људе унутар синдиката. Учешћем синдикалних
координатора у контролама инспектора
рада брже и лакше би се долазило до
информација које су за Инспекцију рада
биле недоступне.
У предлогу закона пише да „запослени имају право да изаберу једног
или више представника запослених за
безбедност и здравље на раду“ што је
већ предвиђено постојећим законом.
Најмање три представника запослених
образују Одбор за безбедност и здравље
на раду. У предлогу закона такође пише
да је послодавац дужан да омогући „најмање једном представнику запослених
за безбедност и здравље на раду“ одсуство са рада у трајању од „најмање пет
часова рада месечно“ ради обављања
активности представника запослених.
Ово решење није никакво “побољ-

шање” јер постоји и у постојећем Закону о безбедности и здрављу на раду.
Оно свакако није добро за раднике јер
је формирање Одбора и представника
запослених право за које није сигурано
да ли може увек да се оствари. Наиме,
тамо где нема синдиката радници тешко
могу да формирају тај одбор. Репрезентативни синдикати су захтевали да закон обавеже послодавца да се формира
тај одбор или да се именује представник запослених, али ни то није усвојено. Такође, иако су синдикати сасвим
исправно предлагали да се послодавац
обавеже да запосленог на његов захтев
упути на лекарски преглед који одговара ризицима на радном месту у редовним интервалима, најмање једном
у две године, у предлог закона је унета
обавеза да то буде једном у року од пет
година од претходног прегледа, што је

недопустиво мало.
Усвајањем оваквог законског предлога буржоаска Влада Србије је још
једном показала да ради за интересе
капиталистичких страних и домаћих
послодаваца а да су јој интереси радног народа апсолутно неважни. То је
зато што и политичари и послодавци
припадају истој владајућој буржоаској
класи која паразитира на експлоатацији
радничке класе.
Прогресивна јавност је дужна да
дигне свој глас против усвајања овог
антирадничког и антинародног закона, затражи његово повлачење из
скупштинске процедуре и доношење
новог предлога у коме ће бити инкорпорирани сви одбијени захтеви чији је
циљ да повећају ниво заштите безбедности и здравља на радном месту.
Андрија Филиповић

СВЕТ
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ИНТЕРВЈУ СА ДРУГОМ ДАВОРОМ
РАКИЋЕМ, ПРЕДСЕДНИКОМ МС-СРП

Из архиве WFDY-a
ГЛАСНИК: Друже Ракићу, прво бих
Вам се захвалио што сте одвојили време да дате интервју за наш лист.
Недавно сте на Кипру постали пуноправни члан Свјетске Федерације
Демократске Омладине (WFDY-а). Шта
то значи за вашу организацију и да ли
сте имали нечију подршку да постанете
пуноправни чланови?
РАКИЋ: Прво бих се захвалио Вама
што сте ми омогућили да Вашим читаоцима пренесем наше политичке
ставове.
Млади cоцијалисти cоцијалистичке
Радничке pартије Хрватске (МС) предали су захтјев за чланством у WFDY
након судјеловања на 17. Свјетском
фестивалу омладине и студената који
је одржан у Преторији, у Јужној Африци 2010. На скупу Координације за
Еуропу и Сјеверну Америку (CENA)
који је одржан у Београду од 25. до 29.
јула 2019. на приједлог ЕДОН-а и уз
одлучујућу подршку СКОЈ-а (наше сестринске организације) једногласно је
прихваћен захтјев МС-а за пуноправно
чланство. Тај приједлог је прихваћен
на Генералном савјету WFDY који је
одржан у Никозији на Кипру 2. децембра 2019 те је МС примљен у чланство
WFDY заједно са друговима из Комунистичке Омладине Швицарске. Та нам
је одлука омогућила да МС присуствују
Генералној Скупштини WFDY по први
пут као пуноправни чланови.
Чланство у WFDY је за МС кључно признање дугогодишњег, тешког и
стрпљивог рада на промицању идеја
марксизма-лењинизма и борби против
капитализма, фашизма, империјализма
и клерикализма међу младима у Хрватској, херојски опстајући преко два
десетљећа у увјетима бјесне антикомунистичке климе у друштву. То нам признање даје додатну снагу, оптимизам и
вјеру у дугорочни успјех наше борбе.
Морамо се захвалити друговима из
СКОЈ-а и посебно Првом секретару
СКОЈ-а Александру Ђенићу на свесрдној подршци током процеса кандидатуре МС-а за чланство у WFDY и
чију је помоћ тешко прецијенити. Ово
искуство мора за нас бити нови потицај
у заједничкој револуционарној борби.
ГЛАСНИК: Кандидат Ваше партије и ваше омладинске организације
на прошлим изборима је била Катарина

Пеовић. Зашто сте се одлучили за такав
корак и како сте задовољни изборним
резултатом?
РАКИЋ: Дуго се дискутирало унутар
СРП-а и са другим партијама о могућим
изборним коалицијама. Пред прошлогодишње изборе за еуропски парламент
успјели смо договорити коалицију са
Радничком Фронтом на темељу неких
заједничких програмских точака. Ти
избори за нас нису добро прошли, али
се сурадња наставила и када су наши
партнери из РФ предложили Катарину
Пеовић за предсједничког кандидата.
Њен наступ је изазвао велико интересирање јавности и пробио је медијску
блокаду којој смо изложени од стране
масовних медија. Наша кандидаткиња
је добила преко 21000 гласова што значи да је скоро удесетеростручила број
гласова које је добила наша коалиција
шест мјесеци раније на изборима за
ЕП. То је одличан резултат и у виду
чињенице да је у неким регијама, као
на примјер у Истри, добила значајан
постотак гласова, што нам отвара нове
могућности за даљњи политички рад.
Исто тако повећао се број нових чланова и симпатизера који нам се јављају.
ГЛАСНИК: Нови председник Хрватске је Зоран Милановић. Да ли ће
Хрватска наставити исти курс, или ће
променити политику?
РАКИЋ: Добро је да је да је Колинда
Грабар Китаровић изгубила изборе и
ХДЗ с њом, није међутим добро да је
предсједник постао Зоран Милановић.
Његову владу (2011-2016), памтимо
по протурадничким мјерама које су
омогућиле лакше отпуштање радника,
прековремене неплаћене сате и пораст
привременог запошљавања. Разлике између њега и ХДЗ-а се углавном своде
на фолклор и реторику, нити у вањској
нити у унутарњој политици немају
суштинске разлике, док су њихове економске политике у потпуности идентичне у сервисирању крупног капитала.
ГЛАСНИК: Хрватска је чланица
тамнице народа Европске уније. Како
се то чланство осети међу грађанима
на свакодневном нивоу, односно да ли
народ живи боље, или горе од кад је
Хрватска постала пуноправна чланица?
РАКИЋ: Хрватска је постала чланица Еуропске уније од 2013, тада су
очекивања и обећања била велика.

Обећавала су се велика еуропска улагања у Хрватску, трансферу најновијих
технологија, расту плаћа и пензија, повећању социјалних давања итд. Једино
обећање, међутим, које се осјетило у
свакодневном животу било је укидање
ограничења за запошљавање у другим
земљама ЕУ. Од почетка контрареволуције, у задњих 30 година Хрватска је изгубила више од четвртину становништва. Незапосленост, која је прије уласка
у ЕУ била једна од главних друштвених
тема, се престала спомињати. Након
пет година ЕУ чланства, почеле су се
јављати прве озбиљне несташице радне
снаге које су биле повезане осим емиграције и са старењем становништва.
Мањак радника се највише осјећа у
здравству, ди се цијели болнички одјели
укидају због мањка лијечника и медицинских сестара. То је као посљедицу
имало експоненцијално повећање приватних здравствених установа. Након
дугог раздобља гашења хрватске индустрије и убрзања тог тренда након
уласка у ЕУ, велики дио инжењера се
такођер иселио па је сада тешко наћи
стручњаке за рад у индустрији или
високо-технолошким услужним дјелатностима. Најгоре посљедице тога
се осјећају у руралним крајевима на
примјер Славоније, Далмације, Лике,
Кордуна, Баније и Барање, из којих је
протјерано становништво током рата,
а након тога је само наставило економско, културно, демографско и свако друго опадање. Хрватска пољопривреда не
може конкурирати западноеуропској
због поманкања инвестиција, слабе
продуктивности и малих капацитета, па
млади у тим крајевима не виде животну
перспективу. Највећа је иронија у томе
што се националистичке елите куну у
своју љубав за хрватски народ и државу
а да је истодобно врло лако доказати да
су управо они тај народ довели на пут
изумирања.
ГЛАСНИК: Хрватска је такође
чланица ударне песнице западног империјализма НАТО. Шта то значи за
Хрватску?
РАКИЋ: Хрватска је један мали али
битан котачић у империјалистичком
механизму НАТО пакта. Осим националистичких претензија према БиХ,
Хрватска нема неких великих империјалних циљева, али врло радо су све

Хрватске владе судјеловале у америчким војним авантурама активно или
посредно као логистичка подршка. Хрватска има своју „војну мисију” у Афганистану у служби америчке окупације
и под њемачком командом и заставом,
што је само по себи хисторијска иронија. Исто тако судјелује у војном контингенту НАТО-а у балтичким земљама
директно на руској граници – иако Русија ни на који начин не пријети Хрватској – по први пут након Другог свјетског рата. Хрватска, која реално нема
војну пријетњу на својим границама,
планира у сљедећих неколико година
повећати војну потрошњу за 40% прихваћајући тако амерички захтјев за 2%
удјела војне потрошње у БДП-у. Најгоре за Хрватску је њено судјеловање у
опскрби оружјем, муницијом и другог
материјала исламистичких терориста
на средњем истоку. То се догађа на начин да САД купује од Хрватске војни
материјал или га у Хрватској прикупља,
па их шаље, преко разних блискоисточних земаља, у руке терориста. Та трговина је добро документирана, влада то
и не покушава сакрити.
ГЛАСНИК: Да ли је Хрватска више
била суверена током Југославије или
данас?
РАКИЋ: Положај Хрватске у Југославији једна је од вјечних тема у хрватској политици и друштву. На ту тему
написана је цијела библиотека књига.
Хрватска је без икакве сумње свој
највећи и дуготрајнији период раста у
било којем друштвеном сегменту остварила у социјалистичкој Југославији:
економски, културно, урбанистички,
образовно, здравствено, демографски
па и политички. Хрватска је имала своје
представнике у предсједништву СФРЈ,
савезној влади, савезној скупштини
итд. Имала је фактички право вета
на сваку политичку, административну или законску одлуку савезне владе
или скупштине. Она је била, поред
Словеније, најбогатија социјалистичка република и тиме је њен утјецај у
федерацији био већи. Када је Хрватска
почела издавати куну као властиту валуту одмах су влада и ХНБ одлучити
увести паритет са њемачком марком,
тиме је у самом зачету Хрватска одбацила монетарну сувереност. Данас, када
је Хрватска једна од најмањих и најси-

ромашнијих чланица ЕУ и НАТО пакта,
она и не покушава усмјерити политике
тих савеза у своју корист него напротив,
чека одлуке тијела тих савеза и на темељу њих формулира властиту вањску
и унутарњу политику. Поред тога утјецај којега имају страни монополи (банкарски, осигуравајући, телекомуникацијски, енергетски, грађевински, итд.)
је толико јак да је сама помисао било
какве економске политике непојмљива.
ГЛАСНИК: Ви сте партија и омладинска организација једина у Хрватској
која сматра да се 1995. године догодило
етничко чишћење. Да ли сматрате да
су Срби прогоњени у Хрватској и како
гледати на ту ситуацију?
РАКИЋ: Срби су у Хрватској били
прогањани током рата. Модерна Хрватска саграђена је на миту „домовинског
рата” који је имао крајње исходиште у
истјеривању већине Срба из Хрватске.
Данас не би рекао да су Срби прогањани, али су сигурно дискриминирани
као и друге мањине. Успркос томе, уличарски фашистички напади на мањине и Србе посебно су учестала појава
и многи их отворено или прешутно
одобравају. Хрватска какву је Туђман
створио није демокрација него етнокрација. Хрватски „етнос” који данас
суверено влада је дефиниран као „Хрват католик”, свака етничка или вјерска
аутодефиниција која од тога одудара
сматра се у најмању руку сумњивом.
Најбољи примјер законске дискриминације је закон о држављанству који
дозвољава чак и далеким потомцима
Хрвата који никад нису живјели у Хрватској и не говоре хрватски језик да
добију држављанство брзо и једноставно. Често је у таквим поступцима
главни доказни материјал „хрватства”,
поред презимена, крсни лист католичке
цркве. С друге стране, особе које нису
„Хрвати католици” чак и ако су рођени
у Хрватској, ту дуго живе или су потомци грађана рођених у Хрватској,
али друге народности или вјере јако
тешко добивају држављанство или им
се одбијају захтјеви без образложења.
Разлог те дискриминације је покушај да
се повећа број грађана Хрватске, хрватске националности и католичке вјере. С
друге стране, покушава се тако смањити постотак националних или вјерских
мањина. Исто тако припадници мањина
су дискриминирани при запошљавању,
посебно у државним институцијама и
јавним подузећима. Обавезни католички вјерски обреди у школама и другим
институцијама јасно показују која су
вјерска увјерења привилегирана, а која
непожељна.
Због свега тога Социјалистичка Радничка Партија и Млади Социјалисти
имају за циљ исправљање неправди
над радничком класом и народом које
су посљедица контрареволуције у нашој земљи.
Интервју урадио
Александар Ђенић

Из архиве СРП-а
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ИНТЕРВЈУ СА ДРУГОМ
АРТИЗОМ РОДРИГЕЗОМ ГАЛАНОМ,
НОВОИЗАБРАНИМ ПРЕДСЕДНИКОМ WFDY

Преузето из архиве WFDY
ГЛАСНИК: Прво бих искориситио
прилику да Вам честитам на томе што
сте постали председник Севетске федерације демократске омладине и да
Вам се захвалим што сте пристали на
интервју за наш лист. WFDY има своју
дугу историју која траје од 1945. године. WFDY је прошао кроз бројне изазове од његовог оснивања па до данас.
Како Ви гледате на историју WFDY - а
и која је његова улога данас у окупљању
прогресивне и антиимперијалистичке
омладине?
РОДРИГЕЗ: Хвала вам за ову прилику где могу да причам о Светској
Федерацији Демократске Омладине и
борби антиимперијалистичке омладине
за свет мира.
Светска Федерација Демократске
Омладине (WFDY) основана је у Лондону 10. новембра 1945. Након завршетка Другог светског рата, ови млади
људи, забринути порастом фашизма и
ратова, ујединили су се вођени идејом
мира и борбе против империјализма.
WFDY је био и биће најбољи алат
којим ће се млади борити против империјализма. Од свог настанка, WFDY
се борио за трајни мир и достојанствен
живот радника и омладине. У том смислу, одувек је био на страни омладине
и народа широм света, подржавајући
их у њиховој борби и организовајући
међународну солидарност са омладином широм света. Свих ових година,
WFDY је остао на одлучном задатку да
наступа као кровна организација међународне омладинске солидарности.
Сада, у тренутку јачања империјализма, време је за антиимперијалистичку
омладину да оде корак више. То је потребно за остварење мира и достојанственог живота. Морамо остати уједињени више него икад и морамо јачати
односе и солидарност између народа и
омладине. Морамо удвостручити рад и
у WFDY-у и у њеним чланицама, како
бисмо се изборили за свет солидарности који ће бити у свакој држави, граду
и радном месту.
ГЛАСНИК: Последња 20. Генерална скупштина одржана је у Никозији,
на Кипру од 3. до 6. децембра на кој
сте изабрани за председника WFDY-а.
Да ли сте задовољни радом последње
скупштине и шта нам је она донела?
РОДРИГЕЗ: Дебате које су се водиле на 20. Генералној скупштини Светске федерације демократске омладине
биле су богате. Стотине учесника из це-

лог света омогућили су нам да дођемо
до сјајног докумената који је одлична
алатка за наставак борбе.
Карактеризација света у којем живимо, које облике узима империјализам
данас, како се борити против њих, у
WFDY и у нашим државама, биле су
једне од главних дебата. У том смислу,
изашли смо са добром анализом која
ће нам омогућити даљи рад и борбу
против заједничког непријатеља: империјализма.
Такође смо искористили прилику да
дискутујемо о различитим методама
које владајуће класе користе да би се
одржале на врху. Империјалистичка
агресија како би се одржали на врху,
пљачка природне ресурсе како би повећала свој профит, несигурни услови
рада на послу, инструментализација
образовања као идеолошког апарата,
мачизам, расизам и друге врсте дискриминације којима нас желе поделити, коришћењем фашизма, екстремне
деснице и фундаментализма како би
одржали моћ угњетавања.
Такође бих истакао да је велика част
за UJCE што је по први пут на челу
WFDY. Солидарност и интернационализам су одувек били камен темељац
комуниста Шпаније. Поносно можемо истаћи пример интернационалних
бригада. Поносно можемо рећи да смо
ми једни од оснивачких организација
WFDY. Можемо се сетити другова и
другарица попут Долорес Ибарури
„Пасионарија“ одличног вође Комунистичке партије Шпаније која се истакла,
између осталог, по одличном међународном раду.
Верујемо да овом циљу можемо
допринети. Сигурни смо да ће ново
руководство, заједно са својим чланицама и антиимперијалистичком омладином широм света, успети у јачању
WFDY и наставити изградњу света за
који се боримо.
ГЛАСНИК: По Вама, са којим изазовима се данас WFDY суочава?
РОДРИГЕЗ: Као што сам раније
напоменуо, прети нам ескалација империјалистичких тензија и агресија као
и интервенције. Патимо због прекаризaције материјалних услова младих,
што нам спречава достојанствен живот
и осуђује нас на недостојне послове.
Приватизација образовања је такође
велики проблем. Доживљавамо јачање
фашизма, екстремне деснице, реакције,
фундаментализма и других политичких

позиција које желе да заваде радничку
класу.
Стога, узимајући у обзир ситуацију
коју сам горе објаснио, највећи изазов
за WFDY, који га спречава да се бори
за мир, јесте империјализам.
Укратко, имамо велики изазов - дуплирања рада и јединства. Али је то
неопходан и узбудљив изазов како би
саградили свет за који се боримо.
ГЛАСНИК: Ми смо организација
која се налази у CENA регији. Да ли видите НАТО као највећи проблем миру
и стабилости у нашој регији?
РОДРИГЕЗ: Омладински и народни
непријатељ број један јесте империјализам. Капиталистичка класа у својим
државама и њихове политичке снаге
створиле су савезе, тренутне или трајније, како би сачували интересе владајуће класе. НАТО је једна од ових
савеза, као што су и Европска унија,
ММФ, Светска Банка, итд.
Преко WFDY-а имамо свест да је
империјалистички систем попут пирамиде у којој различите снаге окупирају
већу или мању територију у зависности

од корелација тих снага. НАТО је без
сумње веома битан део ове пирамиде,
заједно са ЕУ и САД.
Ширење и јачање НАТО снага и њен
нови стратешки концепт који дозвољава
интервенцију под било каквим изговором у унутрашњи развој других држава,
као полиција за империјалистичке интересе, потврђује да је НАТО најопаснија убиствена машина на свету, не
само због њених седам деценија смрти
и разарања, већ и због намера будућих
интервенција. Такође, НАТО жели да
прошири свој утицај кроз „Партнерство
за мир“ користећи државе као стратешке штитове или чела колона за напад на
друге државе.
НАТО је кључни играч у константној
ескалацији тензија и милитаризацији
света, што може прерасти у конфликт
широких размера, са нуклеарним или
другим високо софистицираним оружијем, што може оставити незамисливе
последице на будућност света. Историја је показала да се владајућа класа
неће устручавати да почини насиље
над људима, користећи интервенцију
и понекад нуклеарно оружије како би
промовисала своје економске и политичке интересе, када се конкуренција
заоштрава.
Стога, НАТО је један од приоритетнијих империјалистичких структура са
којима се морамо суочити. Он је један
од највећих непријатеља мира, омладине и радника широм света. Данас је захтев омладине за распуштањем НАТО-а
битнији него икад. Подржавамо право
народа да се боре да њихова држава не
учествује у било каквом империјалистичком савезу.
ГЛАСНИК: Како гледате на бројне
антикомунистичке декларације које су
донете у Европском парламенту и како
WFDY гледа на проблем ревизије исотрије?
РОДРИГЕЗ: Моћни међународни
центри и ЕУ систематски покушавају
да фалсификују историјску истину.
Изјава коју си цитирао је још један од
покушаја владајуће класе да фалсификује историју, и да изједначи фашизам
и комунизам. То јест, хоће да изједначе
фашизам и оне који су се против њега
борили! То је чиста антикомунистичка
пропаганда.
Ми у WFDY-у свесни смо покушаја
владајуће класе да фалсификује исто-

рију. Морамо устати против ревизије
историје и криминализације борбе
омладине и радника света.
Морамо водити идеолошку борбу и
тражити победу за радничку класу и
омладину. Поносни смо што су наше
чланице у првим редовима борбе у
својим државама против фашизма,
десничарског екстремизма и фудаментализма. Пропаганда империјалистичких творевина попут Европске уније
неће нас натерати да се повучемо и
одустанемо од наше борбе за бољи свет
у којем треба да живимо.
ГЛАСНИК: Да ли нам можете истаћи из сваке регије неке највеће проблеме са којима се суочавају чланице
WFDY-а и генерално омладина?
РОДРИГЕЗ: Данас, омладина широм света суочава се са компликованом
ситуацијом. Империјалистички напади
се интензивирају широм света. Покушаји да се дестабилизује Латинска
Америка како би били покорни интересима империјализма; настављање
агресије на Блиском истоку како би се
преузела контрола над важним геополитичким територијама; тешка ситуација
у многим државама Азије и Пацифика због јачања фундаментализма; ситуације које погађају афричке државе
попут Судана, Свазиленда, Зимбабвеа
и наравно, Сахаре кроз окупацију и
одузимање права на самоопредељење;
тешка ситуација за омладину која живи
у срцу империјализма, то јест у Европи
и Северној Америци. Такође, морамо
истакнути да многе наше сестринске
организације раде у тешким условима,
у државама које су под окупацијом попут Сахаре, Палестине и Кипра.
Укратко, империјализам погађа омладину и радничку класу широм света.
Експлоатишу нас, пљачкају природне
ресурсе земље, воде империјалистичке ратове како би ширили своју моћ.
Све ово чине без икакве бриге за сиромаштвом, експлоатацијом милијарди радника, разарањем планете, смрћу
људи у империјалистичким ратовима.
Такође не презају да искористе јачање
екстремне деснице, фашизма, фундаментализма, расизма, ксенофобије,
патријархата и све остале механизме
које имају на располагању како би се
одржали на врху и поделили нас.
Али не, то се неће догодити. Светска омладина ће бити уједињена. Борба
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против империјализма и за достојанствен живот држаће нас заједно. Са
свим приперима борбе коју воде многи
млади људи широм света, у државама
попут Чилеа, Еквадора, Палестине,
Либана, Ирака, Сахаре, Судана, Индије
итд, млади ће добити подстрек и напредовати до коначне победе.
ГЛАСНИК: Последњи CENA камп
је одржан у Београду у организацији
СКОЈ-а. Повод је био 20. година од злочиначке НАТО агресије на нашу земљу.
Иако нисте у то време били председник, да ли нам можете рећи на основу
информација да ли је тај камп био успешан и да ли је оправдао очекивања?
РОДРИГЕЗ: Пре свега, желео бих
да честитам СКОЈ-у за сав труд и рад
који су учинили како би се овај CENA
камп одржао. Без напорног рада, не би
било могуће да се оваква активност изведе. Ово је та борбена приврженост
која описује WFDY и поносни смо на
њу.
Без сумње, CENA камп, састанци у
разним регијама WFDY-а, бригаде солидарности... су кључне активности за

продубљивање борбеног рада, пријатељстава између организација и наших
анализа.
Камп у Београду представио се као
успех антиимперијалистичке омладине
Европе и Северне Америке, па чак и
целог света. Успех који не бисмо постигли без рада организације домаћина,
СКОЈ-а. Било је посебно дирљиво због
чињенице да смо могли обележити 20
година од срамног бомбардовања Југославије од стране НАТО империјалиста.
Ово нам је омогућило да осудимо бомбардовање још једном и да подсетимо
на империјалистичку агресију НАТО-а
на Југославију.
То је разлог због ког је CENA камп
имао успеха. Морамо наставити да
организујемо овакве активности јер је
то одличан пример за WFDY којим настављамо градити солидарност, наше
анализе и рад.
ГЛАСНИК: Како гледате на НАТО
окупацију Балкана и процесе који се
одвијају на њему, посебно на југословенском простору?
РОДРИГЕЗ: Након 1992. империја-
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лизам је подигао своју агресију на виши
ниво. Новим такозваним „Савезним
стратешким концептом 1991.“ НАТО
је себи дао за право да интервенише у
било којој држави на свету.
Свргавање социјалистичких држава у
Европи НАТО је добио појачање и могућност да шири свој утицај на исток.
У овом случају експанзија кроз Балтик,
Кавказ и Источну Европу генерално
имала је за циљ да окружи Русију како
би империјалистичке снаге које води
САД и ЕУ имале контролу над руским
тржиштем и ресурсима. Како је време
пролазило, НАТО је постајао јачи и јачи
у посткомунистичким државама што је
довело до тога да Мађарска, Пољска и
Чешка уђу у НАТО и наоружају своје
армије оружјем из САД-а, Немачке и
Француске и тиме потрошили милионе
евра на оружје које су већ имали.
Током ових процеса, НАТО је
учествовао у рату у Хрватској и бомбардовању Босне, али овај злочин се тек
завршио поделом онога што је остало
од Југославије. „Хуманитарна интервенција“ НАТО-а достигла је врхунац
бомбардовањем Југославије од марта
до јуна 1999. Овај рат поставио је темељ будућим империјалистичким интервенцијама зарад такозване „хуманитарне помоћи“ и „спречавању ратова“.
Ове „хуманитарне помоћи“ нису ништа
друго до штићење империјалистичких
интереса САД-а, ЕУ-а и НАТО-а. На
Балкану, борба за залихе енергије између САД, ЕУ и Русије стварају ратове,
сецесије и националистичке конфликте као што се догађа и на другим подручјима.
Ефекти овог црног поглавља европске историје и даље су видљиви на Балкану. Пораст национализма, присутност
страних снага, стварање и проширивање НАТО база једни су од многих
ефеката на овом делу Земље. Утицај на
цивиле је и даље видљив, психолошки
утицај на популацију која је преживела бомбардовање и економске санкције
тешко је превазићи, поготово за оне са
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мање ресурса. Задње поглавље злочина
у Југославији јесте комплетно разарање
и самопрогашење Косова као независне земље. Независност је убрзо призната од стране САД-а и 80% држава
унутар ЕУ. WFDY је од самог почетка
најоштрије осудио ово илегално дело.
Они који су одговорни за бомбардовање
Југославије сада лицемерно промовишу
еколошку осетљивост; у име такозване
„зелене економије“ која служи империјалистичким интересима.
WFDY осуђује империјалистичке интервенције, агресије и ратове. У овом
пољу испред нас се налазе изазови, и
док присвајамо наше наслеђе у овој
борби, морамо је наставити јер борба
још увек траје.
ГЛАСНИК: Ви сте изабрани испред
Савеза комунистичке омладине Шпаније (UJCE) на место председника
WFDY-a. Да ли нам можете рећи који
су највећи изазови са којима се сусреће
Ваша организација и омладина у Шпанији?
РОДРИГЕЗ: Мучна ситуација за
младе раднике и студенте у Шпанији,
као и у другим капиталистичким државама, је забрињавајућа.
Када погледамо услове рада, млади радници су осуђени на недостојне
послове, засноване на привременим
уговорима, хонорарним пословима,
малим платама и лошим условима за
рад. Са овом ситуацијом у запошљавању, која је погоршана разним законима који су усвојени последњих година
и који су додатно отежали услове рада,
млади људи су осуђени на неизвесност
и нису у могућности да саграде нормалан живот.
Последњих година доживели смо
процес приватизације јавних предузећа. Образовање, здравство и друге
јавне службе у процесу су приватизације од стране владајуће класе и њених
политичких партија. Ово има утицај на
могућност људи да добију квалитетно
јавно образовање и тиме је компанијама
лакше да добију контролу над њима.

Такође ово има велики утицај на квалитет јавног здравства, које је нужно како
би имали здраву омладину.
Због ове ситуације офанзиве владајуће класе против радника и омладине, UJCE ради на томе да повиси ниво
свести међу омладином и да им покажемо да можемо створити достојанствен
живот са организовањем и борбом у
нашим центрима за студије, на радним
местима, градовима и у комшилуку.
Сведоци смо велике мобилизације
широм наше државе. Радници из различитих предузећа организују штрајкове
зарад достојанственог посла. Ми као
UJCE радимо свој политички део, показујемо да без обзира на хиљаду борби
против овог система, који нас присиљава да живимо у сиромаштву, постоји
само један начин да их пребродимо.
Једини начин јесте организована борба
за републику и социјализам.
ГЛАСНИК: Шта ће бити кључ политичке стратегије и борбе WFDY-a у
перспективи?
РОДРИГЕЗ: Анализа империјалистичких агресија; несигурности радничке омладине; инструментализација
образовања као идеолошког апарата;
патријархат, расизам и други видови
дискриминације са којима нас желе
поделити; коришћење фашизма, екстремне деснице и фундаментализма као
начина да се одрже на врху. Ове анализе ће бити основе нашег свакодневног
рада и морамо на њима радити дупло
више у WFDY-у.
Изазов да WFDY постане протагониста борби и солидарности јесте велики,
али и драгоцен и спремни смо да се суочимо са њиме. Свет о коме сањамо и
за који се боримо је ближи него икада.
ГЛАСНИК: Много Вам хвала!
РОДРИГЕЗ: Хвала Вама на овим
интересантним питањима и овој прилици да причам о WФДY-у.
Интервју урадили
Александар Ђенић,
Игор Каравезић и
Душан Миленковић

од почетка штрајка. Линије 1 и 14,
обе аутоматске. Само повремено раде
поједине друге. Градски и приградски
саобраћај је потпуно поремећен. Студенти, адвокати, глумци, библиотекари,
лучки радници, запослени у хемијској
индустрији, рафинеријама нафте,
електро-дистрибуцији, лекари, сви су
ступили у штрајк и нико не пропушта
нити једну прилику да јавно искаже
презир према Макрону и његовим министрима од којих је преко половина
под истрагом. Адвокати су тако усред
суда побацали своје црне одоре пред
министарку Правде која је дошла да им
се обрати пуна презрења и ниподаштавања; 1200 лекара, начелника одељења,
јавно је поднело оставку на све своје
административне обавезе наметнуте у оквиру неолибералне политике
штедње и стезања каишева. Радници
електро-дистрибуције сада већ 40 дана
искључују струју по казни, примерице
станици милиције у Бордоу где је приведен њихов друг без икаквог разлога.
Струју су успоставили на самом почет-

ку штрајка свој сиротињи која је остала
без струје због неплаћених рачуна. Све
су то дирљиви примери људске солидарности и отпора.
Колико год да су такви примери
људске солидарности и грађанске непослушности многобројни, хиљаду
пута је више примера полицијске и
правосудне репресије. На хиљаде је
позатварано и похапшено ни због чега.
Полиција је осакатила безмало хиљаду
Француза и нико од виновника полицијског терора није одговарао. Полиција упада у станове у цик зоре, хапси
разваљујући врата. Страдају новинари
и фото-репортери током демонстрација
само због тога што својим камерама документују насиље и страхо-владу диктатора Макрона. Обишла је свет фотографија похапшених ученика за време
битке против контрареформе школства!
Сво то произвољно насиље има јасан
циљ. Саставни је део диктатуре крупног
капитала који не преза ни пред чим.
Олга Дарић

ФРАНЦУСКА У КОТЛУ
ДИКТАТУРЕ КРУПНОГ КАПИТАЛА

Преузето од C. Agulio, FTV
По диктату ЕУ и капитала спроведена је протеклих година „рареформа”
закона о раду, затим закона који уређује
завидна права, али и крупне обавезе државних службеника, урушени су славом овенчани француско школство и
здравство, приватизована електо-дистрибуција. Макрон је у јеку штрајка
железничара, пре пар дана продао
државну железницу, а пре месец дана
и Париски аеродром, иако се милион
Француза изјаснило против.
Французи су прозрели Макронов
план да пензионе фондове прода америчкој приватној фирми Black Rok.
Реч је о стотинама милијарди профита и пресипању у приватне америчке
касе читавог богаства створеног радом
француских радника и високообразованог кадра! У те фондове не издвајају

само запослени него и послодавци. Но,
послодавци тренутно дугују преко 50
милијарди неуплаћених издвајања. О
томе новине не пишу. То што Макрон
нуди Французима је бодовање стажа.
Французи подругљиво одговарају да
је то систем „свака вашка обашка”, да
бод као такав не нуди никакве поуздане гаранције јер зависи од прохтева капитала. Због тога су ступили у штрајк
сви синдикати сем CFDT, Француске
демократске конфедерације рада, коју
је крупни капитал основао зарад сопствених интереса, а као против тежу
комунистичком синдикату CGT.
Није наодмет споменути да је Макрон
Легијом странаца овенчао директора
француске подружнице BLACK ROK-a
пре само недељу дана на опште негодовање радног народа. Капиталистич-

ки медији у суботу 11. јануара на сва
звона објавили бестидну лаж о тобоже
постигнутом договору са синдикатом у
јеку демонстрација.
Лаж је демантована одмах у рану
зору 12. јануара. Вође свих синдиката су објавиле наставак генералног
штрајка до потпуног и безусловног
повлачења нацрта контрареформе који
је децембра 2019. дрско поднет Сенату
на усвајање по убрзаном поступку заказаном за фебруар.
У генералном штрајку, славом овенчани железничари воде главну реч. Возови су безмало потпуно стали свугде.
Традиционално комунистички Сежете
гордо истрајава већ преко 40 дана од
објаве штрајка. Следе их запослени
у предузећу градског превоза у Паризу где само две метро линије раде

Фото: Andre Abalo
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НАРОДИ БЛИСКОГ ИСТОКА У БОРБИ ПРОТИВ ИМПЕРИЈАЛИЗМА
Народ Ирака устао против империјализма,
САД и Иран на ивици рата

У 80 градова у САД су одржани
протести против агресија на Иран

Преузето из архиве WFDY-a

Преузето са сајта НКПЈ
Напетост између САД са једне, и
Ирака и Ирана са друге стране, достигла је врхунац након што су дронови под
контролом војске Сједињених држава
извршили атентат на иранског генерала Касема Солеиманија и команданта
ирачких паравојних сила Абуа Мадиа
ал Мухандиса. Убиством двојице команданата повећана је опасност од
избијања новог ратног сукоба у Ираку.
Атентат је извршен само дан након
што су чланови и симпатизери „Народних мобилизацијских јединица“
(Popular Mobilisation Forces - PMF),
паравојне формације подржане од
стране Ирана, учеснице рата против
Исламске државе, покушали да заузму
амбасаду САД у Багдаду, тражећи повлачење америчке војске из земље, која
је у претходном периоду извршила неколико ваздушних напада на антиисламистичку коалицију Катаиб Хезболах.
Појачавање тензија изазвало је нове
протесте народа Ирака против присуства страних војних мисија, под
чијим притиском је парламент донео

резолуцију о повлачењу страних трупа.
Ирачки званичници поручили су да рат
против Исламске државе завршен 2017.
године, те да присуство страних трупа
представља кршење суверенитета ове
земље. Ово је изазвало оштру рекацију
у редовима западних империјалиста, на
челу са ратним хушкачем Доналдом
Трампом који је изјавио да уколико дође
до повлачења америчких трупа, Ирак
ће сносити санкције неупоредиво веће
од оних које амерички режим намеће
Ирану.
Иран је, у знак обмазде за убиство
Солеиманија, извршио ракетни напад
на америчку ваздушну базу Ајн ал
Асад. Напад је спроведен у договору
са властима Ирака, а причињена је само
материјална штета. Истог дана, иранске
снаге грешком су обориле украјински
путнички авион, усмртивши при том
176 путника и чланова посаде, махом
канадске државности. Ово је изазвало
додатне тензије како на међународном плану, тако и унутар самог Ирана.
Наиме, након што су иранске власти

Фашистички Израел врши геноцид
над палестинским народом
Израелске „одбрамбене“ снаге (IDF),
како је службено име империјалистичке војске Израела, током 2019. године
убиле су 149 Палестинаца, међу којима
је било 12 жена и 33 деце.
Просечна старост убијених је 33 године, а „Национални савез породица
палестинских мученика“ наводи како је
112 Палестинаца, или 74 посто убијено
у појасу Газе, а њих 37, или 33 посто у
окупираној Западној обали. Од укупног
броја жртава, 69 је убијено у израелским ваздушним ударима на Појас Газе.

Број жртава је, међутим, далеко већи.
Наиме, израелски режим, подржан од
стране САД-а, још увек држи 15 тела
убијених током 2019. године, чиме се
број тела која Израел држи у хладњачама и не жели да их испоручи породицама повећао на 306.
Потпуно је јасно да израелска држава, иначе највећи савезник западних
имеријалиста и САД-а на Блиском
истоку, непрекидно врши геноцид над
слободољубивим народом Палестине.

Турски комунисти против
Ердоганових империјалистичких
амбиција према Либији
Комунистичка партија Турске (TKP)
издала је почетком јануара саопштење
у којем осуђује најновији закон усвојен
од стране турског парламента, који омогућава слање трупа те земље на територију Либије.
Комунисти истичу да: „овакав поступак није никакво изненађење, јер је
турски парламент одавно постао бирократски апарат крупног капитала, а не
представничко тело народа Турске.
ТКП је истакла да ће се применом
овог закона, турски војници у Либију
борити раме уз раме са џихадистима.
ТКП је напоменула да: „Неоoтомански потези које АКП (Ердоганова пар-

тија) спроводи у региону представљају
опасност за све његове народе. Овим законом, влада Турске појачала је тензију,
а све у циљу претварања Медитерана
у регион ратова за прерасподелу богатства. Последице опортунистичке и
агресивне стране политике су смањење
безбедности, повећање сиромаштва и
страдање наших људи. Сирија је најскорији пример тога.”
ТКП је закљућила да „овај закон и
закони који су му претходили морају
се сместа укинути и све трупе које се
налазе на територијама других земаља
морају бити враћене у домовину. “

признале одговорност за пад авиона,
отпочеле су демонстрације студената
против реакционарног режима у земљи.
Протести у Ираку постали су честа
појава од октобра прошле године, када
су народне масе ове земље устале против корупције, екстремног сиромаштва и незапослености, тражећи уједно
измену изборног закона. Полиција је
покушала да насилно угуши протесте,
због чега је 496 људи погинуло, а 25
000 повређено од октобра 2019. Нови
изборни закон, усвојен 24. децембра,
омогућава веће учешће независних
кандидата на изборима, смањујући моћ
буржоаских политичких партија.

Антиратни протести одржани су у
више од 80 градова САД-а, на којима
је хиљаде Американаца пружило отпор ратнохушкачкој политици Доналда
Трампа, осуђујући атентат на двојицу
команданата.
Партија комонуста САД (PCUSA),
Комунистичка партија САД-а (CPUSA),
Комунистичка партија Канаде (CPС),
Тудех партија Ирана, Комунистичка
партија Ирака и остале комунистичке и
прогресивне организације широм света,
издале су саопштење у којем осуђују

интервенционизам империјалистичких
држава. У свом саопштењу за јавност,
Политбиро КП Ирака изразио је забринутост због кршења суверености и
претварања Ирака у арену за конфликте
у региону, позивајући радничку класу
на масован устанак који ће очувати безбедност и стабилност ирачких народа.
КП Ирака саопштила је да односи са
другим државама морају бити базирани искључиво на интересима народних
слојева.
Милош Каравезић

НАРОДИ ЈУЖНЕ
АМЕРИКЕ ДИЖУ
СВОЈ ГЛАС

Народ Либана
наставља борбу
за своја права
Масовни социјални протести у Либану, започети у октобру прошле године,
настављени су након што је нови премијер, бивши министар просвете Хасан
Диаб, изабран од стране парламента.
Учесници протеста једногласно су одбацили избор новог премијера, захтевајући драстичну промену политичког
система ове земље. Хасан Диаб, подржан од стране Хезболаха, шиитских и
хришћанских партија, дошао је на власт
захваљујући квота систему, који подразумева избор сунитског премијера,
шиитског председника парламента и
хришћанског председника.
Учесници протеста, незадовољни
социјалном и политичком ситуацијом у
земљи, устали су против високог јавног
дуга, раста сиромаштва и незапослености, корупције владајуће елите, као
и против квота изборног система који
не штити права радника, већ либанске
буржоазије.
Услед недостатка одговарајућих кандидата, либански парламент је у децембру 2019. најавио могућност поновног
избора Харирија (под притиском народа поднео оставку 29. октобра), који би
стао на чело технократске владе. То је
изазвало велики бес у широким народним слојевима, који су током 15. и 16.
децембра покушали да дођу до зграде
парламента, у чему су их на бруталан
начин спречиле снаге безбедности. Буржоаске парламентарне партије изабрале
су 19. децембра новог премијера, Хасана Диаба, који је обећао да ће спровести
политичке реформе у земљи. Овакве
изјаве нису имале одјек у народу, а
протести су се додатно интензивирали
након што су им се придружили синдикати, радници банака и просветни
радници.

Слика преузета од TLSR
Навршило се више од два месеца од
пуча у Боливији. Пучисти, потпомогнути САД и њеним сателитима, насилним
путем су свргнули са власти легитимно
изабраног председника Боливије Ева
Моралеса. Након ескалације сукоба
и угрожавања живота, Ево Моралес
је био принуђен да напусти земљу и
затражи азил у Мексику. Нова влада је
одмах донела неолибералне законе и
укинула посебна права староседелачким народима који су била установљена
док је Ево Моралес био на челу државе.
Овакве реакције владе довеле до тога да
су староседеоци оформили наоружане
групе спремне за борбу како би заштитили своја права.
Радни народ је такође устао и у Чилеу. У тој земљи су се комунисти и све
друге прогресивне снаге дигле против
стега крупног капитала и америчког
империјализма. У Чилеу, више месеци
трају антивладини протести које предводе левичарске групе са захтевима да
се донесе нови Устав који би извукао
земљу из економске кризе. Од свргавања Салвадора Аљендеа, економија
Чилеа се базира на неолиберланом
моделу који се показао погубним и неодрживим за обичног, радног човека, те
су се захтеви Чилеанаца претворили у
општи револт против владајуће класе.

У Венецуели председник Николас
Мадуро, комунисти и друге прогресивне снаге су успели да маргинализују
улогу експонетна америчке политике
Хуана Гваида. У великом говору пред
војском Венецуеле, друг Мадуро је
изјавио да Венецуеланска боливарска
милиција коју чине добровољци, а која
је у саставу оружаних снага Венецуеле, сада броји 3,3 милиона чланова,
чиме се показује вера и воља народа
да бране тековине Чавезове боливарске
револуције.
Општнародни протести у Јужној
Америци преселили су се и на Бразил, у
којем су комунисти, као и све друге прогресивне снаге устали на ноге против
профашистичког експонента крупног
капитала, председника Жаира Болсонара. Јужноамерички Трамп скида своје
маске са лица. Бразилски председник
Жаир Болсонаро је најавио оснивање
нове партије ,,Савез за Бразил“ чији ће
главни циљ бити борба против комунизма. У програму нове партије се наводи
да ће спроводити јаке антирадничке и
антинародне мере. Болсонаро је познат
као неко ко се диви режиму војне хунте
који је око две деценије владао Бразилом, а чијем је режиму служио као капетан у бразилској војсци.
Јован Величковић

СВЕТ/КУЛТУРА И ИСТОРИЈА

НАРОД У ИНДИЈИ УСТАО
ПРОТИВ ФАШИЗМА
У Индији око 15% становништва
чине становници муслиманске вероисповести. Када би само муслимани
у Индији имали своју државу, са 200
милиона становника, борили би се за
шесто место најнасељеније државе
на свету са Пакистаном, налазећи се
мало испод Бразила и изнад Нигерије.
Ова огромна популација на тлу Индије
наилази на егзистенцијалне проблеме
почевши од 2014. године, када је на
премијерским изборима победио Наренда Моди, политички вођа Индијске
народне партије (БЈП).

БЈП своје корене вуче из разних
струја италијанског фашизма које су
после Другог светског рата прошле
кроз Индију. Службена филозофија БЈП
се назива Хиндуства – филозофија супериорности хиндуса над свим осталим
религијским и етничким заједницама
Индије. На изборима 2014. године многи у Индији верују да је доста гласова
украдено, а сам изборни ситем који су
направили Британци је веома комликован, тако да власт често неодражава
потребу и вољу народа.
Кап мржње која је прогресивним

КАПИТАЛИЗАМ
УНИШТАВА
ЧОВЕЧАНСТВО

снагама Индије прелила чашу био је
засигурно нови Закон о држављанству,
спроведен у дело 12. децембра 2019.
године. Овај нови закон директно и отворено дискриминише против давања
држављанства муслиманима, док даје
повластице хришћанимa и сикистима
при истом. Самим почетком ових протеста крајем прошле године у Индији
су незаконито ухапшени чланови најужег руководства Комунистичке партије
Индије, који су убрзо ослобођени након бројних протеста. Ови прогресивни
протести који се масовно одвијају у Индији су, поред борбе против религијске
дискриминације, у своју срж спонтано
убацили разна друга незадовољства
народа Индије.
Десничарска БЈП је од 2014. претерано ослабила економију, извршила

приватизацију на стотине државних
одсечака и оставила милионе без посла широм Индије, што је многе подстакло на протест. Влада Индије је на
ове протесте одговорила насилно, где
се процењује да је преко 200 новинара који се противе Модијевом режиму
било нападнуто, а у најмању руку 40
убијено. Модијева влада је одлазила
толико далеко да унајмљује битанге
да са металним палицама и штаповима нападају студенте демонстранте и
комунисте током ноћи, док спавају у
студентском дому.
У тим нападима, 5. јануара на Универзитету „Џава Харлал Нехру“ повређена
је и другарица Аиша Гош, председница Савеза студената тог универзитета и
активисткиња Студентске федерације
Индије (студентске организације Кому-

нистичке партије Индије – марксиста).
Тим поводом, на улице Индије је 8.
јануара изашло четврт милијарде (3%
светске популације), да протестује
против расистичких, противнародних,
противрадничких акција владе премијера Модија. Генерални штрајк је
био предвођен комунистима и прокомунистичким синдикатима. Народ Индије је показао јединство и решеност
да се избори против профашистичке
владе БЈП-а!
Огњен Петровић

Слика преузета од Peoples Dispatch

30 ГОДИНА ОД УБИСТВА ЧАУШЕСКУА
- КО ЈЕ ИМАО КОРИСТИ

Преузето са интернета
Човек би, судећи једино по лепим речима многих либералних политичара
империјалистичких земаља, рекао да
се они јако брину за природу и људску околину. Понекад се уз много свечаности фино договоре да ће скупа да
произведу знатно мање издувних гасова
у наредном периоду (циљеве тешко постижу ал‘ бар се труде). У Европској
унији се „зелене“ партије (које су биле
део коалција земаља које су бомбардовале СР Југославију са осиромашеним
уранијумом), које за себе сматрају да су
нова левица присвајајући реторику антирасизма и феминизма, код омладине
приказују као привлачна алтернатива.
Деци у школи нуде аналицу климатских
невоља: превише нас је на Земљи, а у
Африци је раст популације огроман; будућност се посматра кроз Малтусове
очи, а сасвим је јасно ко ће гладовати а
ко не. Стандардни савети забринутим
грађанима су да се краће туширају, да
мање (или уопште) не једу меса и да
избегавају да путују авионом – и понеки (свака им част!) те одговорности
на себе и преузму. Ако желиш да промениш свет...
Наравно има и политичара који се
поносе тиме што их за све ово није
брига; они изневереном гласачу зелених либерала бар изгледају као искрена
алтернатива. Климатске промене су обмана, скрећу нам пажњу са „мигрантске
кризе“, измислили Кинези, ево видите
да пада снег...
Као и увек са буржујском политиком,
вода остаје тмурна, контекст се изоставља, јер се тако жвака лакше сажваће а и државне плате лакше стрпају
у џеп. Канађани забрањују пластичне
сламчице док Холанђани купују најновији електрични модел марке „Тесла“ који, иначе, кошта колико поштар
у Србији за цео живот неће зарадити.
И тако спашавају свет. Овако се, кажу
нам, решавају климатски проблеми. Игноришимо чињеницу да свега стотинак
приватних компанија производи преко седамдесет одсто издувних гасова
глобално, свесни појединац ће то час
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да среди. Тако право решење добрим
делом остаје невидљиво – али оно ипак
постоји.
Постоји и треба нам више него икада.
Сад кад фашистички председник Бразила Жаир Болсонаро, у јези приватизације и дерегулисања свега и свачега у
корист домаћих и страних капиталиста,
уништава јужноамеричке прашуме (и
с њима и бројне народе који су тамо
настањени), сад кад Аустралија жива
изгоре док либерална влада дуби на глави, те је сад време да се води озбиљан
разговор о правим алтернативама.
Узмимо као узор еколошки најодговорнију економску политику на свету,
која се спроводи на социјалистичкој
Куби. Светска фондација за природу
је Кубу у протеклих неколико деценија
више пута похвалила због успеха у тој
области. Како је могуће да једно тако
мало становништво одржи толико висок квалитет живота у тако сјајној равнотежи са природом? Многе чињенице
на то утичу, али је суштина у народној
власти на Куби, која онемогућава капиталистима да експлоатишу ресурсе.
На Куби нема реклама! Кубанска социјалистичка демократија (независна
од петљања буржоазије и безумних
изборних кампања), Кубанцима даје
моћ да сами одлуче о својој околини и
економији. Још један пример се може
наћи у савременој Кини, где се саде
огромне шуме које ће позитивно утицати на глобални екосистем и где раст
у производњи чисте енергије оставља
зелене западњаке да гутају прашину.
Социјализам је једини одговор на
еколошке проблеме овог века. Научни,
рационални план за нашу економију у
складу са објективним потребама народа (и природе чије је он део), односно
примена марксизма-лењинизма у еколошкој сфери економије – то је наш
највећи изазов и услов за опстанак.
Доста лупетања „зелених“ либералних
политичара! Дајте нам црвено,па ће и
зеленог бити!
Душан Миленковић

Преузето са MUZEUL NAŢIONAL
DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Тридесет година је прошло од контрареволуционарног преврата у Руминији и убиства Николајa Чаушескуа и
његове жене Елене. Наравно, према
Чаушескуу је потребно имати критички
осврт. У појединим ситуацијама, он се
водио националистичком политиком,
донео је рекационарни закон о забрани абортуса, кокетираро је са западним
империјализмом и Међународним Монетарним Фондом од 1972.
Ипак, Чаушеску је један од примера како западни медији манипулишу
имиџом политчара. Када је Руминија
одбила да учествује у интервенцији
варшавског пакта у Чехословачкој 1968.
запад га је славио као „доброг друга“
унутар источног блока. Ипак, то се
променило када се Николај удаљио од
Горбачовљеве контрареволуционарне
линије „компромиса“ са империјализмом. После овога, западни медији су
га представљали као „Дракулу“ и демонизовали су његово вођство. „Добар
друг“ источног блока сада је постајао
„брутални диктатор“ у очима „међународне“ заједнице.
Румунија је 1989. године поред Албаније, била једина социјалистичка земља
која није имала дуговања. Румунија је
марта 1989. исплатила све своје спољње
дугове који су били нагомилани током
седамдесетих година. Тај злочин западни империјалисти нису могли да
опросте Чаушескуу. Западни медији, у

колаборацији са румунским контрареволуционарима, направили су „страшило“ од „Секуритатеа“ (Министарство
државне безбедности).
Уз све мане социјалистичке изградње
у Румунији, ова земља је успела да изгради и модернизује привреду, развије
сопствена постројења за нафтну и петрохемијску индустрију, као и тешку и
лаку индустрију. У време социјализма,
Румунија је од једне периферне, заостале, аграрне земље са више од 50%
неписменог становништва, постала
средње развијена, самостална, индустријска земља, која је производила и
извозила своје тенкове и авионе, путничке и теретне аутомобиле, локомотиве, намештај, одећу и обућу, храну и
др. Индустријска прозводња је сто пута
1974. премашила производњу Краљевине Румуније из 1944, а национални
доходак се повећао за 18 пута.
Румунија је успела да до 1980. отплати већи део кредита, а 1983. је
у парламенту (после референдума)
објављена забрана узимања кредита
из страних држава. С друге стране
је у народу порасло незадовољство
због великих рестрикција струје, горива, гаса и животних намирница,
јер су извожени за отплату дуга. Због
унутрашњих противуречности, ситуација се 1985. погоршала. Последица
светске економске кризе (раст камата
за кредите и др.) и због почетка „Перес-

тројке“ у СССР-у и другим источним
социјалистичким земљама. Чаушеску
се отворено супроставио оспровођењу
„Перестројке“ тврдећи да је смишљена
да ослаби и уништи социјализам.
Румунија је 1988. године први пут
после II светског рата остварила већи
извоз од увоза, за око 5 милијарди долара и са тим вишком је решила део
нагомиланих проблема. Румунски научници су били на корак да сопственим
снагама развију атомску бомбу, а до
14. априла 1989. су савладали модерну
технологију обогаћивања уранијума,
произвели су тешку воду и започета је
изграња ракете носача.
Припреме пуча су почеле 1978. године, када је Јон Пачепа, генерал и заменик начелника Иностране службе Секуритатее пребегао у САД. Он је доставио
агенцији ЦИА спискове људи који се
могу врбовати за „опозицију“. На састанку на Малти, Горбачов и Буш су се
договорили да се организује државни
удар у Румунији и по том договору су
развили „План А“, по коме су високи
официри ЦИА, КГБ-а, мађарске обавештајне службе и високих официра
румунске службе безбедности и армије
организовали „спонтани“ устанак. У
случају да је тај план пропао, Џорџ Буш
старији је предложио Горбачову „план
Б“, односно да војне снаге СССР-а (које
су почетком децембра стављене у борбену приправност) уђу у Румунију и
скину Чаушескуа.
Протести су почели када су организоване „спонтане“ манифестације подршке Ласлу Текешију испред његове куће
у Темишвару. Текеши (који данас живи
у Берлину) је био евангелистички пастор и Мађар по националности. Он је
био велики антикомуниста и један од
вођа сепаратистичког покрета у Трансилванији (Ердељу), а због распиривања међунационалне мржње наређено
му је да се исели из државног стана и
пресели у једно удаљено село.
Међу демонстрантима је било више
десетина добро припремљених мађарских агената (у Мађарској су у то време
на власт дошли антикомунисти) који
су под видом спортских екипа легално
ушли у Румунијu. Убрзо су се „спонтаним и мирним“ протестима придружила већа група десничарских студената
(било је и Румуна), а сепаратистичке пароле су заборављене и бивају замењене
антикомунистичким.
У следећој етапи, демонстранти су
напали (у неким случајевима и оружано) зграде државних установа и комитета Комунистичке партије Румуније
(РКП). Затим, синхронизовано бивају
организовани протести широм Европе
испред амбасада Румуније против окрутног режима Чаушескуа.
Протести добијају на масовности након објављивања монтираних снимака
„убијених демонстраната“ у Темишвару. Пучисти су као „доказ“ показали
фотографије лешева (погледај документарни филим „Стрељање Чаушескуа)
који су преминули природном смрћу и
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Преузето са YouTube
узели су их углавном из мртвачине у
Темишвару.
Западна средства масовног информисања су ширила лажи и у првом маху
су истицали да је у нередима током „Револуције“ погинуло неколико стотина,
да би у завршним фазама пуча број порастао на око 64.000 страдалих грађана.
Неколико година касније, аниткомунистичка власт у Румунији је утврдила да је
у нередима или у пушкарању са војском
и полицијом, у Темишварском крају погинуло између 72 и 100 особе, а у целој
Румунији између 17. и 25. децембра је
погинуло највише до 1.000 људи, док
је рањено на oбе стране 1.400 људи.
Треба истакнути следећи парадокс, а
то је да је до погубљења „диктатора
Чаушеског“ погинуло око 100 људи, а
доласком на власт Фронта националног
спаса више од 900 људи.
Према извештајима из 1989. од стране невладиних организација, као што је
„Amnesty internatioanl“, која није пријатељски настројена према комунизму,

постојало је само 27 ненасилних политичких притвореника и само један
је умро због малтретирања. Ништа
осим тога није написано у извештају
„Amnesty internatioanl“ о такозваном
„терору Секуритатее“.
Ноћу 16/17. децембра у град су уведене војне јединице и јединице Секуритатее које су по наредби генерала Станкулескуа (војног команданта Темишвара),
употребиле против демонстраната водене топове, а затим и ватрено оружје.
Чаушеску је 18.12.1989. отпутовао у
службену посету Ирану, али се већ 20.
децембра враћа у земљу и учествује на
саветовању о безбедносној ситуацији у
земљи. Одлучено је да се од 21. децембра у срезу Тамиш прогласи ванредно
стање. Комунистичка партија Румуније
је 21. децембра у 12 часова организовала митинг подршке Чаушескуу у центру Букурешта, испред зграде ЦК РКП.
На митингу се окупило око 100.000
људи - углавном радника.
Пуковник Думитру Бурлану, ко-

„АКО КОНТРОЛИШЕТЕ
НАРАТИВ,
КОНТРОЛИШЕТЕ
ПРИЧУ“

Преузето са IMDB

мандант председничког обезбеђења
тврдио je да су Чаушескуа убедили да
организује овај ризичан митинг генерал
Станкулеску и Нагоe, који су били саветници за безбедност. Према Бурлану:
„испред зграде ЦК су монтирани јаки
звучници, а на околним зградама биле
су постављене аутоматске пушке са
даљинским командама, подешене да током говора Чаушескуа отворе рафалну
и појединачну паљбу изнад окупљеног
народа, а да агитатори - подстрекачи
преко озвучења почну да узвикују пароле које ће прихватити већи број у масу
убачених агената. Неки агенти су под
ноге окупљених људи бацали петарде
- узвикујући: „Доле!“ Они су гурали
људе и са леђа их убадали дугачким
иглама. Недалеко од трга подметнути
су пожари. Бурлану је истицао да је
окупљени народ био уплашен оваквим
развојем догађаја. Људи су покушали
да беже, међутим преко разгласа се чуо
глас да ће их Чаушеску све побити.
Током поподнева и вечери демонстранти су се окупили у хотелу „Интернационал“ и околним улицама узвикујући пароле против Чаушескуа.
Почели су и први оружани сукоби
војске, наоружаних цивила и Секуритатее. Војска је угушила нереде у Темишвару, али су још већи нереди планули у
Букурешту и другим градовима. Војска
и демонстранти су заузели ТВ центар у
Букурешту и објавили: „Браћо Румуни!
Диктатура је пала!“.
Између 22. и 23.децембра 1989. у Букурешт су ушле трупе лојалне Николају
Чаушеску и поново су се распламсали
жестоки сукоби између војних јединица
и припадника Секуритатее, нарочитито
око зграде Државног савета у коме су
се утврдили припадници Секуритатее

и Телевизијског центра, који су држали пучисти. Чим су пучисти заузели
телевизију објавили су да је Чаушеску
ухапшен 24. децембра 1989. године.
У војној бази у Трговишту на брзину
је 25. 12. 1989. формиран преки војни
суд. Главни организатор суда је био генерал Виктор Станкулеску, човек који
је командовао гушењем демонстрација
у Темишвару.
По завршетку судске расправе која
је трајала око два сата, судије су се повукале на већање и после само једног
минута - суд је објавио једногласну
пресуду – Николај и Елена Чаушеску
су проглашени кривим по свим тачкама оптужнице. Осуђени су на највишу
казну смрти стрељањем и конфискацију
целокупне имовине. Сагласно одлуци
суда осуђени су имали право жалбе у
року од десет дана, али је „истовремено, та одлука поништена.“
После убиства председника Чаушескуа на власт у Румунији је дошла

Преносимо интервју из британских
дневних новина „Morning Star“ који је
радио Дан Ноалн са сценаристом Полом Лавертијем o последњem филму
левичарског редитеља Кена Лоуча „Жао нам је што смо вас пропустили“
(Sorry We Missed You).
Сценариста Паул Лаверти причао
је са Даном Ноланом о својем раду на
новом филму Кена Лоуча. Филм говори
о идеолошком испирању мозга са становишта слободног тржишта.
„Јесте ли видели тај чланак у
„Financial Times“?“ упитао ме је Паул
Лаверти. Веома су забринути због тога.
„Неједнакост је огромна, све пропада.“
„А они желе добар, хумани капитализам. Као да је (CEO Amazona) Џефа
Безоса брига. Знате ли да он надгледа
људе – осам секунди за померање сваког предмета. Мислите ли да га је и
трунку брига? Не.“
Говори са великим убеђењем и посвећеношћу. Радећи са Лоучем и Ребеком
О`Бриен, његов сценарио је реализован
у складиштима, у комбијима и у колима
за службенике.
Када сам му рекао да сам радио као
возач Деливера, његов одговор је био:
„Онда те је филм погодио, зар не?“
„Жао нам је што смо вас пропустили“, иако говори о интимности и
замршеним односима једне породице,
приказује ширу слику експолоатације
радничке класе како би се остварио неограничени прилив капитала.
Рики и Аби, који треба да купе
кућу, стравично су погођени колапсом
Northern Rock-a. Они морају да плате
рачуне, кирију, рату за кола и да се брину о двоје деце тако што се као „слободни радници“ запошљавају као курир и
неговатељица.
Све то, подсећа ме Лаверти, био је
део плана. Торијевски министар Николас Ридлеј, 1980. заједно са Маргарет Тачер и „радикалним слободним
тржиштем“ планирао је да уништи
синдикате, „затим да уништи рударе,
и потом приватизује све.“
Овде је, на крају, та безобзирна неолиберална идеологија метастазирала.
Добронамерне жртве је сада промовишу, одвојени од других радника и
сопствених породица, у говору који је

произведен и легализован од стране ПР
експерата.
Нови лексикон „укрцавања“ и „рада
са неким“ отвара филм преко мрачних
наслова и има велики значај, каже Лаверти. „Ако контролишеш наратив,
контролишеш причу. Ти више ниси запослени. Ти си „власник-возач-франшиза“. То је твој посао. Ти си „ратник
са улице“.
Цитира Вилијама Блејка који је причао о „унифорсираним управљачима“
и за Лавертија то је управо то. „Овде
има великих прилика и ако забрљаш и
сјебеш их, ти си крив“.
Док „Данијел Блејк“ циља на торијевску социјалну државу у којој човек са улице презире Дункена Смита, у
овом филму ликови не криве Торијевце
или Безоса. „Рики верује у овај систем“
говори Лаверти. „Али он нема никакве
шансе јер ће га тај систем повући доле“.
Ово је у филму приказано кроз Малонија, Рикијевог шефа складишта и
самопроглашеног „заштитника гадних
копилади“, који санкционише његове
самозапослене раднике више него било
који директни послодавац.
Лаверти је припремао старог Роса
Бревстера за улогу и рекао му да он
не игра непријатеља протагоностe. „У
његовим мислима он мора да победи
уговор јер зна да је црна кутија (курирски уређај) против свакога и да нема
милости.“
Када Аби виче на Малонија због
санкционисања њеног физички изнемоглог мужа, шеф складишта се ни не
тргне. „Ово је изнад личности“, говори
Лаверти. Она посматра корпорацију и
пита се једно питање: „Како вам све ово
пролази?“
„Жао нам је што смо вас пропустили“

ТОКОМ ПУЧА УНИШТЕНО ЈЕ
КУЛТУРНО БЛАКО РУМУНИЈЕ
Током побуне изгорела је Централна универзитетска библиотека у Букурешту, најзначајнија библиотека у
Румунији. У пожару је изгорело преко пола милиона књига, од чега око
12.000 раритетних издања, као и око
3.700 рукописа. Била је то највећа катастрофа у историји румунске културе.
До данас није истражено зашто и како
је изгорела библиотека, односно ко и
зашто ју је запалио. О томе се и данас у
Румунији нерадо говори - првенствено
јер се крију починиоци. Све то указује
да су пожар изазвали антикомунистички побуњеници.

тзв. Влада „националног спаса“ која је
била састављена од бивших високих
партијских функционера који су били
прозападно орјенисани, на челу са Јоном Илијескуом, који је у том моменту
био погодна личност и за Горбачова и
за Буша.
ЧИЊЕНИЦЕ О ЖИВОТУ У КАПИТАЛИСТИЧКОЈ РУМУНИЈИ
Дечије сиромаштво у Румунији се
погоршало од приступања ЕУ
Више од половине деце (51%) испод
18 година у Румунији су у ризику од сиромаштва, више него када је Румунија
приступила ЕУ 2007. (50,5%), показала
су истраживања.
Истраживања од стране Еуростата,
која су извршена у свих 28 чланица ЕУ,
показала су да је Румунија у највећој
опасности по питању деце у ризику
од сиромаштва у ЕУ, испред Бугарске,
која је остварила пад од 16,2% са 61%
на 45,2%.
Стопа сиромаштва у Руминији претежно је изражена у руралним пределима, где живи 45% популације ове
државе (највећа пропорција у ЕУ), и
где постоји мањак инфраструктуре и
расвете, што утиче на мноштво установа од школа до болница. Највећи проценат деце у ризику од сиромаштва био
је 2012. са 52,3%.
70% руралне популације, према истраживању Светске Банке, живе у сиромаштву јер су власти неспособне да
правилно интервенишу.
Превели
Александар Ђенић и
Игор Каравезић

не збуњује гледаоце својом поруком.
Порука је срцепарајућа и утицајна, са
дозом топлине и хумора.
Сценариста у себи има одређени бес
због погрешног тумачења ове стварне
слике. „Овај човек, Мат Литлвуд ме је
јако насмејао. Мислим да је једно време
био торијевски саветник. Био је упитан да одгледа филм на шта је он рекао:
„Ох, ово је вероватно најгори дан икада“. Одједном се све поклапа.“
Филм је болно свестан судбине Донa
Ланеа, курира ДПД-а којем је наплаћена казна јер му је требало времена да
лечи, на крају смртоносни, дијабетес.
Његов лик и даље живи, без обзира на
петнестоминутне посете и паузу за нужду у пластичној боци.
Многи из Литлвуда увек кажу: „Да,
то је најгори могући сценарио“.
„Немој зајебавати“, каже Лавести.
„Волео бих да њих оставим у соби десет сати и дам им пластичну боцу и да
видим како би се осећали - они и Безос
и његови руководиоци“.
Лаверти је пркосан, не резигниран.
Цитира Грамшија: „Ми смо у „интерегнуму“, у таквим околностима где
не знамо шта ће се догодити са нама
сутра. Али ипак мислим да много људи,
поготово млађе генецарије, виде да ово
не функционише.“
„Мислим и надам се да људи полако
схватају да се средиште земље мења.“
Понавља: „Не можемо ово дозволити,
да су нам заједнице уништене, породице уништене и да је ментално здравље
наших најмлађих уништено.“
„И која је уопште сврха радити ако
не можете да видите сопствену децу?“
Превео са енглеског Игор Каравезић
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