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ИЗБОРНИ ПРОГЛАС ЛИСТЕ КОРОНА ЈЕ ВИРУС,
„СОЦИЈАЛИЗАМ ЈЕДИНИ КАПИТАЛИЗАМ
ИЗЛАЗ – НКПЈ – СКОЈ“
ЈЕ ПАНДЕМИЈА

К

овид 19, вирус који је за само неколико недеља паралисао читаву планету, полако али
сигурно губи на снази и више неће, бар не до јесени, представљати опасност број један
по животе и здравље становништва. Међутим, државе које се полако враћају нормалном
животу, верујући да ће све бити као и раније, настављају да трпе последице пандемије. Сенка
овог вируса ће се још неко време надвијати над нашом планетом, а његов ће баук нарочито дуго
кружити Европом и Северном Америком.
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пркос најнедемократскијем изборном закону у Европи, Нова комунистичка партија Југославије и
Савез комунистичке омладине Југославије започеле су трку за учешће на парламентарним изборима
21. јуна 2020. године. У наставку можете прочитати наш изборни програм.

ОМЛАДИНА РОБУЈЕ У
МИШКОВИЋЕВОЈ ИМПЕРИЈИ
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ИНТЕРВЈУ АМБАСАДОРА
БОЛИВАРСКЕ
РЕПУБЛИКЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ

“Ц

инизам оних који захтевају „одбрану демократије“ како би подржали пучистичке
намере нема границе. Сједињене Америчке Државе су спонзорисале толике реакционарне пучеве у Латинској Америци, а Трамп активно подржава сваку аутократску
и репресивну владу на свету.”
“Унеско је 2005. године прогласио Венецуелу земљом у којој нема неписмених. Ово је резултат напора које је влада уложила и у периоду између 2003. и 2005. године уписала у школе 1,5
милиона грађана.”
“У СКОЈ-у сам пронашао праве пријатеље који су увек спремни да се боре за одбрану правде
и истинских вредности.“
Ово је у свом интервјуу за Гласник изјавио амбасадор Боливарске републике Венецуеле у Србији,
Његова екселенција друг Димас Хесус Алваренга Гера.
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магацину је била константна промаја. Постојала је грејалица која нам је значила једино на паузи
да се мало угрејемо. Ипак то је био мач са две оштрице јер након паузе опет стојите на хладном
бетону, у бетонској хали у којој вам дува са свих страна.“
“У магацину ДТС-а, светлост је била веома слаба, јер у том магацину не постоји ниједан прозор, а буквално
сте чкиљили осам сати да нешто видите. Грешка се није праштала. Она је аутоматски значила отказ, што је
за људе који су долазили из најсиромашнијих слојева друштва било посебно стресно.”
“Остао ми је упамћен један момак који је био вредан, а отпуштен је са разлогом да није желео да ради, што је
била лаж. После смо сазнали да се припадници ромске популације отпуштају како не би “крали” производе.“
Ово су речи Уроша Рајковића, радника који је преживео тортуру са којом се радници Мишковићеве фирме
“Делта транспорт систем” (ДТС) свакодневно суочавају.
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО
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ИЗБОРНИ ПРОГЛАС ЛИСТЕ
„СОЦИЈАЛИЗАМ ЈЕДИНИ
ИЗЛАЗ – НКПЈ - СКОЈ“

НКПЈ СКОЈ се залажу за укидање пљачкашке институције јавних извршитеља
Нова комунистичка партија Југославије (НКПЈ) и Савез комунистичке
омладине Југославије (СКОЈ) на републичким, покрајинским и локалним
изборима у Србији расписаним за 21.
јун учествују на листи „Социјализам
једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“.
НКПЈ и СКОЈ истичу да се залажу
за изборе на којима ће сви учесници
бити равноправни а таквих избора
неће бити док се не укину постојећи
дискриминаторски изборни и закон о
политичким партијама који директно
утичу на то да на њима учествују само
они који имају новац а то су буржоаске
политичке партије. Са друге стране, сиромашне политичке организације, које
заступају аутентичне интересе радног

народа у таквим условима нису у могућности да се равноправно такмиче са
странкама које бране интересе крупног
капитала. Стога је захтев НКПЈ и СКОЈ
као и наше изборне листе „Социјализам
једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ моментално укидање неправедног изборног
и закона о регистрацији политичких
партија.
1. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ захтева да
трупе злочиначког НАТО одмах напусте територију јужне српске покрајине
Косова и Метохије, коју је западни империјализам окупирао након агресије
на СР Југославију 1999. године, и да
она без одлагања буде враћена матици
Србији.

2. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ се залаже да
се прописане минималне зараде које су
у Србији понижавајуће ниске подигну
на ниво коштања минималне потрошачке корпе за четворочлану породицу,
односно да не смеју да буде ниже од
37.000 динара. Исплата плата, без обзира да ли се ради о јавном или приватном
сектору, мора бити редовна и та обавеза
мора да буде законски регулисана. У
случају да послодавац не испуњава ту
обавезу мора бити моментално драконски кажњен.
3. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ се залаже за
моментално стопирање свих преосталих приватизација општенародне имовине коју је у периоду социјалистичке
изградње наше земље стварао радни
народ. Такође, наша листа се залаже
за национализацију свих досад приватизованих фабрика и предузећа као и
укидање свих проглашених стечајева.
Сва та предузећа треба да раде и буду
у власништву државе, односно радног
народа. Погубна политика субвенционисања новцем из буџета страних и
домаћих приватних послодаваца одмах
мора бити укинута а та средства употребљена за побољшање стандарда и
услова рада пролетаријата. Одмах треба
започети процес реиндустријализације
и стварања холдинг предузећа у власништву државе. Потребно је формирати

Националну развојну банку која би повољно кредитирала домаћу привреду и
обезбедила јој да запошљава и уплаћује
новац у буџет који би се користио за
здравство, школство и социјалну
заштиту најугроженијих слојева.
4. Одмах треба забранити стварање латифундија односно гомилања
земљишта у рукама крупног капитала
односно паразитских српских тајкуна.
Приватно власништво над пољопривредним земљиштем може да постоји
само на малим поседима. Пољопривредно земљиште мора да буде у власништву државних комбината или
сељачких задруга у које ће се удруживати сеоски пролетаријат зарад лакшег
обављања земљорадничких послова,
односно стварања већих приноса.
5. Никада више се не сме десити да
се пензионерима који су заслужили
својим радом пензије које уживају оне
буду „замрзнуте“ или смањене како су
то чиниле буржоаске проимперијалистичке ДОС-овске односно СНС власти.
6. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ истиче да је
потребно одмах укинути паразитске и
антинародне институције попут приватних извршитеља, комуналне полиције
и нотара.
7. Студирање у Србији мора бити
потпуно бесплатно а ретроградна „Болоњска декларација“ која онемогућава
адекватно школовање деци из раднич-

ОМЛАДИНА РОБУЈЕ У
МИШКОВИЋЕВОЈ ИМПЕРИЈИ

Тајкун, лопов, контроверзни бизнисмен – има ли разлике?
Урош Рајковић је прошле године радио у фирми “Делта транспорт систем”
(ДТС) из Београда, која је део холдинга
познатог буржуја и тајкуна Мирослава
Мишковића прошле године, како би
себи могао да обезбеди неопходан новац за студије. Радио је у магацину који
се налази у Луци Београд.
Како Урош истиче, запослио се преко
студентске задруге “Индекс”. У магацину је радио током децембра и јануара
месеца.“У фирми се радило осам сати
у две смене, а почео сам да радим са
дневницом од 160 динара, која је пред

нову годину нарасла на 200 динара,
јер се обим посла повећао пре почетка
Нове године”, наводи Урош.
“Мој посао је био да лепим декларације. То је био посао 99% људи који су
тамо радили преко задруге. Радни дан је
изгледао тако што почнете да радите и
стојите за столом са савијеном кичмом
цео дан. Норма је била 3500 декларација, док је просек био око 1800 да залепите током радног времена. Због велике
тражње за послом, они који нису могли
ту норму да испуне брзо су замењивани
другима који су то могли. Кад је било

потребно да се декларише одређена количина, због повећаног обима посла,
прецизније кад им је била потребна радна снага, тад се норма није поштовала
и повећана је дневница.”
Током радног дана постојала је пауза
од 30 минута. Те године, децембар и
јануар су били веома хладни. Током неких дана темепратура у јутарњим или у
вечерњим часовима пала би и на минус
20 степни.
“У магацину је била константна промаја”, присећа се Урош . “Постојала је
грејалица која нам је значила једино на
паузи да се мало угрејемо. Ипак то је
био мач са две оштрице јер након паузе опет стојите на хладном бетону, у
бетонској хали у којој вам дува са свих
страна. Колико год се топло обукли,
зима нам се увлачила под кожу . Температура у магацину је увек била једно
пет до десет степени хладнија, него што
је напољу, а потребно је имати на уму
да је магацин на самој обали Дунава,
што самим тим значи да је температура
хладнија него у остатку града.”
Урош је напомену да пре него што је
ДТС купио (или изнајмио) магацине,
ту се налазиа хемијска индустрија. У
том периоду то је било складиште и
нико ту није радио, или се задржавао
дуже време. Читав магацин је одисао
на разне хемикалије, које су се увукле
у зидове. Није вам потребно претерано
медицинско знање да схватите да удишете ваздух који је потпуно нездрав.
Према Урошевим речима, фирма је
уређена строго хијерархијски, а преко
пута магацина се налазе канцеларије у
којој се прати рад у магацину. Одатле
надређени врше притисак на шефове
у магацину, ако није испуњена (често
нереална) норма. Врши се страшна тор-

тура на шефове који раде у магацину, а
они даље на раднике, који су углавном
запослени преко студентске задруге.
Шефови у магацину су радили у истим
условима као и обични радници, али за
нешто бољу плату. Шефица Александра
се понашала као да руководи концентрационим логором. Урош каже да се
увк питао како неко може да буде толико
несолидаран, кад је у сличној ситуацији
као и остали радници. Вероватно је то
био разлог тортуре и страх од губитка
посла који је долазио одозго. Шефови
у овом магацину су били приморани
да буду гоничи робова. Читав систем
управљања у тој фирми је дехуманизован, а обичан радник осети констатнтни
притисак и пресију. Урош је истакао да
су људи који су радили у истој фирми
у Пазови били презадовољни условима
рада у овом магацину, јер да притисак
и тортура на овом месту била је ништа
у поређењу са оном у Старој Пазови.
Због таквих услова на послу, многи
су одустајали одмах, док су углавном
остајли да раде они који су били на то
егзистенцијално приморани - најчешће
људи који су се доселили са југа Србије.
“У магацину ДТС-а, светлост је
била веома слаба, јер у том магацину
не постоји ниједан прозор, а буквално
сте чкиљили осам сати да нешто видите”, наставља Урош. “Грешка се није
праштала. Она је аутоматски значила
отказ, што је за људе који су долазили
из најсиромашнијих слојева друштва
било посебно стресно.”
Урош истиче да припадници ромске
поуплације, без обзира на њихове радне
способности су били отпуштани након
само неколико сати.
“Остао ми је упамћен један момак
који је био вредан, а отпуштен је са

ких и породица сеоског пролетаријата
одмах мора бити укинута.
8. Сви народи и националне мањине
који живе у Србији морају бити истински равноправни па се тако изборна
листе „Социјализам једини излаз –
НКПЈ – СКОЈ“ залаже да Југословени
добију статус националне мањине.
9. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ се залаже да
се онемогући срамно ревизионистичко
прекрајање историје, рехабилитација
народних непријатеља и руинирање
споменика из славне Народноослободилачке борбе.
10. Изборна листа „Социјализам једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ се залаже
да Србија никада не уђе у империјалистичке институције попут НАТО и
Европске уније.
Радници, сеоски пролетери, студенти, пензионери, омладино, незапослени, Југословени и поштена интелигенцијо, подржите листу „Социјализам
једини излаз – НКПЈ – СКОЈ“ својим
потписима за кандидатуру и гласајте
за њу на изборима 21.јуна!
Нећу власт буржуја, него радног народа!
Социјализам једини излаз!
Секретаријат НКПЈ,
Секретаријат СКОЈ-а,
Београд,
18. 05. 2020.

разлогом да није желео да ради, што је
била лаж. После смо сазнали да се припадници ромске популације отпуштају
како не би “крали” производе. Ту су
се могле приметити предрасуде и расистички одонос према овим људима.”
Урош наглашава да одлазак у тоалет
није био пожељан. Шефови су задржавање у тоалету одузимали од паузе.
“Тоалет је био благо речено катастрофалан. Сваки јавни тоалет на аутобуској, железничкој станици и пијаци
је изгледао као апотека у поређењу са
овим. Притом, потребно је додати да је
тај тоалет био у полугљенисаном стању,
јер се догодио пожар, пар месеци пре
него што сам почео да радим, због старих инсталација.”
Урош истиче да многи људи који
су били запослени за стално су имали
мања примања од оних који су радили
преко студентске задруге. Стога, многи
људи су радили као лажни омлаиднци
(особе које имају преко 30 година), јер
су више новца могли да зараде на тај начин. Урош је напоменуо да су се многи
људи због нехуманих услова разбољевали. Они који нису имали избора су
долазили под високим температурама
на посао јер су знали да ће сутрадан
на њихово место доћи други радници.
“Након 20. јанара, сатница је одамх
враћена на 160 динара по сату јер је
обим посла био смањен, а са 3.500 излепљених декларација (а не могу Вам
речима описати колико је то напоран
и тежак посао), подигли су норму на
5.000”, завршава Урош, “и тако сам
добио отказ јер једноставно ту норму
су могли да испуне само они рандици
који годинама раде такве мануелне
послове.”
Владимир Зечевић

ПОЛИТИКА И ДРУШТВО / СВЕТ

БАЦАЊЕ ПРАШИНЕ
У ОЧИ РАДНИЦИМА
НА ЛИЗИНГ

Преузето са Интернета
Иако би наводно Закон о агенцијском запошљавању који је усвојила
Скупштина Србије требало да “омогући максималну заштиту оних који се
запошљавају преко агенција и доприносе смањењу рада на црно”, у пракси готово да неће уопште поправити
робовски положај радника на лизинг.
Једини разлог доношења тог закона
је обезбеђивање још већих профитних
стопа страним и домаћим приватним
послодавцима тако да се тај акт сасвим оправдано може окарактерисати
као нова антирадничка и антинародна
мера актуелних буржоаских власти на
челу са Александром Вучићем.
Тај закон представља “бацање прашине у очи” радним људима јер наводно “штити сва права запослених на лизинг” и покушава да оправда агенцијско
запошљавање. Суштина је потпуно другачија. Иако ће запослени у агенцији
моћи да раде и за стално, свеједно ће
имати ниске плате, неће моћи синдикално да се организују нити да се боре
за своја основна радничка права. Основни проблем који у потпуности дискриминише запослене преко агенција
је податак да послодавац има право да
ангажује 100 одсто радне снаге преко
агенције за запошљавање. То значи да
фирма не мора да има ниједног запосленог радника већ све може да их изнајми
на лизинг од агенције. Једини услов је
да код агенције за запошљавање ти
радници буду примљени за стално. То
им наводно омогућава синдикално организовање, колективно преговарање,
штрајк, право на боловање, годишњи
одмор и плату не мању од предвиђене за
одређено радно место код послодавца
коме су изнајмљени. Међутим, радници
на лизниг на све то ће моћи да рачунају
само на папиру.
Под бројем један, тачно је да ће радници бити формално у могућности да
се удруже у синдикат, али то право ће
моћи да остваре само код агенције која
их запошљава односно изнајмљује другим послодавцима. Дакле, неће моћи
синдикално да се организују ни делују
код послодавца који их је изнајмио
што значи да неће имати право ни на
колективно преговарање и закључивање колективног уговора. Исто тако,
штрајк ће им законски бити омогућен
само у просторијама послодавца код
кога су пријављени а то је агенција за
запошљавање. У случају таквог штрајка
послодавац може сасвим легално да

откаже уговор са том агенцијом због
тога “што се радници нису појавили на
послу” и да ангажује другу агенцију за
запошљавање. Што се тиче коришћења
одмора и боловања проблем је у томе
што се ниједан радник на лизинг неће
усудити да их користи у страху да му
се послодавац неће осветити тако што
ће га отпустити. Отпуштање радника
на лизинг је веома једноставно и законски предлог предвиђа да је довољно да послодавац затражи од агенције
замену радника због “кршења радне
дисциплине” која је заснована једино
на “доказима” и интерним документима послодавца-корисника. Такође код
послодавца-корисника који изнајмљује
100 одсто радне снаге од агенције не постоји упоредни пример плате на одређеном радном месту, тако да послодавац
поступа по закону ако тим радницима
да минималну зараду плус један динар.
Као “велико достигнуће” овог законског решења се наводе право на
отпремнину у случају да агенција
раднику не може да обезбеди нови ангажман и зараду у периоду између два
ангажмана. Међутим, с обзиром да ће
послодавци-корисници накнаду за ангажовање радника плаћати агенцији а да
ће она узимати део зараде за себе лако
је претпоставити да ће зараде радника
на лизинг и даље бити ниске. Што се
тиче загарантованих зарада између два
запослења законска решења предвиђају
да послодавац није дужан да у таквим
ситуацијама исплаћује више од пет одсто од минималне зараде за запосленог
који не мора радити дуже од пет одсто
радног времена , што даје цифру од око
1.500 динара месечно.
Сасвим је јасно да је агенцијско запошљавање у капитализму засновано
зарад интереса послодаваца, а на штету радника. Поента је обезбедити још
лакшу експлоатацији пролетаријата уз
стицање што већих профитних стопа.
Овакав вид запошљавања омогућава приватним послодавцима да мање
плаћају запослене а агенцијама да
стичу профит “давањем услуга” иако
је у пракси реч о паразитској институцији која не ради ништа. Сходно
томе, нужно је моментално укидање
Закона о агенцијском запошљавању,
забрана пословање агенцијама за изнајмљивање радне снаге, а да се свим
њиховим радницима ангажованим код
послодавца-корисника омогући заснивање сталног радног односа. Да би се
укинуо овај накарадни и антираднички
закон потребно је акционо јединство
синдиката, радничких организација и
целокупне прогресивне јавности јер
само на тај начин радни народ може да
се избори за укидање запошљавања на
лизинг, као најбезочнијег вида експлоатације и тлачења.
Андрија Филиповић

Преузето са Интернета

КОРОНА ЈЕ ВИРУС,
КАПИТАЛИЗАМ ЈЕ
ПАНДЕМИЈА

Кубански лекари након доласка у Италију
Америчка фондација “Жртве комунизма”, одлучила је да на свој списак
жртава “тоталитарних режима” дода и
особе преминуле од последица ковида
19, којих у овом тренутку има око 300
000. Потпуно је јасно да ова небулозна
изјава, која је у потпуности у складу са
наративом Запада, представља замену
теза, пре свега због чињенице да су се
управо социјалистичке земље показале
као најбољи борици против пандемије.
Иако га комунисти беспоштедно сузбијају, може се рећи да коронавирус
представља њиховог значајног савезника. Наиме, овај вирус срушио је митове
о уређености и богатсву Запада. Он је
показао неодрживост капиталистичког
система, као и неспособност тржишта
да задовољава чак и најосновније људске потребе. Западне земље бележе
највећи број оболелих и преминулих.
Њихове економије пропадају, а дубина
кризе пореди се са оном из 1929. године. Капитализам ће постати последња
и највећа жртва коронавируса, једина
жртва чију трагичну судбину нећемо
сажаљевати.
Кинески вирус
Након појаве ковида-19 у децембру
2019. и одлучних мера за његово сузбијање које је Кина спровела у јануару
ове године, очекивало се да ће остале
земље, а посебно развијене западне “демократије” озбиљно схватити опасност
по животе грађана која долази са овим
вирусом. Међутим, уместо да отпочне
припрему за предстојећу пандемију,
Запад је отпочео са бруталном пропагандом усмереном против Кине, Кинеза и владајуће Комунистичке партије.
Медији су изнова и изнова понављали
лажне тврдње да Кина није способна
да се избори са епидемијом, те да њене
власти намерно скривају стваран број
заражених. Западни “стручњаци”, а
пре свега буржуји, радовали су се због
затварања кинеских фабрика, прижељкујући пропаст кинеске економије.
Увоз производа из Кине је обустављен,
док је у исто време отпочела ксенофобна, готово расистичка хистерија
усмерена против кинеских туриста.
Чак су и људи у Србији, упркос пријатељским односима између наше земље
и Кине, наједном престали да купују
у кинеским радњама, почевши у исто
време да избегавају Кинезе у широком
луку. Нико се, међутим, није обазирао
на упозорења Светске здравствене организације, која је још у јануару изјавила да вирус не представља опасност
по кинески, већ по здравствене системе
осталих земаља.

Комунисти спашавају капиталистичке земље
А онда се одједном све променило.
Вирус је, готово преко ноћи, загосподарио Европом. Капиталистичке владе
нашле су се у чуду. Заћутали су медији
који су само пар недеља раније збијали
шале на рачун Кине. Несташице основних животних намирница постале су
нормална појава. Рафови су постали
празни. Тоалет папир постао је вредини
од злата. Дошло је време да буржоаске
владе учине озбиљне кораке како би
заштитиле своје грађане. А оне нису
учиниле ништа. Западне земље су одлучиле да је профит богаташа битнији
од здравља људи, па због тога нису биле
вољне да уведу мере изолације. Британски премијер Борис Џонсон правио се
да вирус не постоји, све док се и сам
није заразио. Он је, међутим, добро
прошао и није се нашао међу 26 000
преминулих грађана Британије, земље
чија је стопа смртности већа од оне у
Бангладешу. Шведска, чије друштво
настоје да копирају социјалдемократе
читавог света, до дана данашњег није
затворила ниједан кафић, ниједну фабрику. Њена средња, која ради од куће,
подржала је овакву политику. Фабричке
и раднике у угоститељству нико није
питао за мишљење. Од европских земаља најгоре су прошле Италија и
Шпанија, обе са око 25 000 преминулих
и око 290 000 заражених у Италији,
односно 310 000 у Шпанији. Пример
ове две државе најбоље показује све
недостатке капитализма. Наиме, Шпанија је одмах након избијања пандемије национализовала своје здравство,
што је спасило животе хиљада људи.
Италија, с друге стране, не само што
је одуговлачила са мерама изолације,
већ је оставила своје здравство, које
је потпуно приватизовано, да се само
избори са вирусом. Пракса је показала
да приватно здравство, чији је задатак
лечење малог броја људи у замену за
велике паре, није способно да заштити широке народне масе од последица
вируса.
Број жртава у Италији био би далеко већи да није било значајне помоћи
од стране Кине и Кубе. Док су земље
Европске уније забраном извоза медицинских средстава погазиле празну
причу о међународној солидарности,
комунистичка и диктаторска Куба
послала је своје лекаре у помоћ италијанском народу. Кубански лекари,
иначе најбољи у свету, проучавали су
ковид-19 још од његовог настанка, док
су лекови које производи Куба, а који
су се добро показали у борби против
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вируса, дистрибуирани широм света.
Куба је од почетка спроводила масовна
тестирања на коронавирус, а успех кубанског здравства, које је у потпуности
у државним рукама, може се видети из
чињенице да је од 2000 заражених Кубанаца преминуло само 58, док је 617
излечено. Кубански институти, такође,
раде на развијању вакцине која ће
коначно сузбити ову пандемију.
Кина, као што знамо, није пропала.
Њена економија издржала је ударац
који јој је нанео ковид-19. Најмногољуднија земља са огромном густином
насељености из пандемије је изашла
са мање од 83 000 заражаних, од чега
је око 4600 умрло. Кинеска држава
ставлиа је потребе људи испред интереса профита, брзо је спровела оштре
мере изолације, а целокупну привреду
подредила је борби против пандемије.
Посебан утисак оставља чињеница да
су Кинези били способни да изграде неколико нових болница, док је изградња
сваке трајала не више од недељу дана.
Многе капиталистичке земље, од којих
су се неке на почетку смејале Кини, па
чак и тражиле одштету због последица
вируса, добиле су на хиљаде тона маски, рукавица и остале заштитне опреме
управо од ове зле диктатуре. Кинески
комунисти још једном су показали интернационалистичку солидарност са
целим светом.
Прва економија света, прва војна сила
и најдемократскија држава на планети,
постала је првак и у броју заражених
и умрлих од коронавируса. Говоримо,
наравно, о Сједињеним државама. Њихов председник Доналд Трамп био је
веома гласан док је подстицао антикинеску хистерију, а опет веома тих када
је требало штитити сопствени народ.
Његови подређени, попут гувернера
Тексаса, били су спремни да жртвују
старије суграђане зарад очувања привредног раста, односно профита буржоазије. Амерички здравствени систем
сада је показао је сву своју одвратност.
Осигуравајуће куће одједном су укинуле здравствено осигурање хиљадама грађана, због чега су многи умрли
просто јер нису могли да буду примљени у болнице. Они који су до болница
стигли, могли су да затекну медицинске
сестре обучене у кесе за ђубре, док од
рукавица и маски није било ни трага.
Овакви призори нису мучили богаташе, који, лечећи се у својим приватним
клиникама, не обраћају пажњу на преко милион заражених и 60 000 умрлих
Американаца, као и на милионе који
су или ће остати без посла због кризе која предстоји. Ове бројке посебно
су застрашујуће када се упореде са, на
пример, социјалистичким Вијетнамом,
који има 270 заражених и 0 умрлих, или
социјалистичком Северном Корејом, у
којој није заражена ни једна особа.
Најсмешнији вирус на свету
Коронавирус је у Србију стигао почетком марта, у време узавреле предизборне кампање. У почетку, власти су
вирусу придавале мали значај. Вучић
је предлагао лечење ракијом, а Несторовић је ковид-19 назвао најсмешнијим
вирусом на свету. За недељу дана све се
променило. После дирљивог обраћања
председника уведено је ванредно стање,
а убрзо је уведен и полицијски час. Вучић, којег смо из својих домова гледали
24 сата дневно, повео је психолошки
рат против сопственог народа, а све под
маском бриге за одржавање социјалне дистанце. Ова дистанца, међутим,
није важила за раднике који су били
приморани да наставе са послом и без
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заштитне опреме, угрожавајући тако
своје и здравље својих укућана. Они
који су покушали да се побуне, попут
Славише Пајовића, радника јужнокорејске компаније “Јура”, завршили су
иза решетака. Медији се, међутим, нису
бавили проблемима радника, већ су између хвалоспева о власти и извештаја о
сулудим протестима опозиције убацили
и по коју теорију завере о мигрантима и
5Г мрежи, вешто избегавајући кључне
проблеме са којима се суочавамо.
Супротно тврдњама власти, здравствени систем се налазио у катастрофалном стању. Маске и рукавице стизале су само на плућна и инфективна
одељења, док је осталим лекарима
строго забрањено да причају о недостатку опреме. Медицинско особље

добило је и до 30% мање плате у марту и априлу. Наравно, о томе је било
забрањено говорити. Дониране маске
и рукавице нашле су се у продаји по
ценама знатно већим од уобичајених.
Ситуација би била далеко гора да
лекари нису показали херојску преданост борби против вируса. У тој борби
пресудну улогу играла је помоћ у медицинској опреми и људству коју нам
је пружила Народна република Кина.
Наше здравство, иако девастирано, није
доживело колапс захваљујући наслеђу
из времена социјализма, управо због
чињенице да је и даље државно, а не
приватно. Чак ни највећа ковид болница, Београдски сајам, не би постојала
да није било власти комуниста.

ИНТЕРВЈУ АМБАСАДОРА
БОЛИВАРСКЕ РЕПУБЛИКЕ
ВЕНЕЦУЕЛЕ

Фотографија са трибине „Друштвени процеси у Венецуели и Латинској Америци“ организоване од стране Студентског фронта и Дома културе Студентски град
Прво бих искористио прилику да Вам
се захвалим што сте издвојили време
да дате интервјуу за јубиларни 40. број
Гласника СКОЈ-а.

Чланови НКПЈ-СКОЈ-а изразили су захвалност НР
Кини на помоћи у борби против коронавируса
Шта после пандемије?
Пандемија коронавируса окренула је
планету наглавачке. Чак и буржоаски
политичари, иако се труде да очувају
статус qуо, признају да после короне
свет више неће бити исти. Она је жестоко погодила западне земље, али је пре
свега уништила њихову неолибералну
идеологију. Данас више нико не верује
да је слободно тржиште способно да
решава проблеме људи. Јасно се показало да би Запад, који се хвали туризмом
и услужним делатностима, умро од
глади да нема потлачених земаља које
га хране. Поново је оживљено питање
међуљудске солидарности. Кина, Вијет-

нам, Куба и Кореја показале су свету
успешан рецепт у борби против вируса. Тај рецепт је државно здравство. Тај
рецепт је државна привреда. Тај рецепт
је социјализам. У наредим месецима
очекује криза мого већа од ове коју сада
проживљавамо. То је економска криза,
криза профита, криза у којој ће буржоазија још јаче притиснути радничку
класу. Пред раднике је стављен избор:
здрав живот у социјализму или ропство
и смрт под капитализмом. Пандемија
ковида-19 ће престати, али пандемију
капитализма морамо сами окончати.
Милош Каравезић

Србији није помогла Европска унија, већ Кина и њена Комунистичка партија

1. Прогресивна јавнот у читавом свету истиче да је прави разлог империјалистичког напада на Венцуелу нафта
и други природни ресурси. Да ли је то
тачно и како бисте могли да оцените
садашњу политичку и економску ситуацију у Венецеули?
Није тајна да Боливарска Република
Венецуела поседује највеће потврђене
нафтне резерве на планети (више од
300 милијарди барела), а поред тога
располаже и другим великим природним богатствима попут злата, гвожђа,
дијаманата, колтана и многих других.
Ако анализирамо последње у низу
напада империјализма на нашу земљу
који су почели 23. јануара 2019. године, када је потпредседник САД Мајк
Пенс апеловао на оружане снаге и народ Венецуеле да устану против владе
која је изабрана у складу са Уставом, и
против легитимног председника Николаса Мадура, а да истовремено подрже
нелегитимно самопроглашење посланика Хуана Гваида за председника Републике. Тај чин представља један од
најопсценијих манифестација северноамеричког интервенционизма у региону
и очигледни доказ истинских намера
вашингтонске администрације.
Неколико дана након ових догађаја,
усред политичке тензије у Венецуели,
влада Доналда Трампа је најавила илегалну апропријацију огранка Венецуеланске државне нафтне компаније
Педевесе (шп. PDVSA) на територији
САД, под називом Ситго петролеум
(енг. CITGO Petroleum), као и свих њених финансијских средстава, под изговором да се ради о нафтном ембаргу,
док је заправо реч о једној од најбезочнијих пљачки једне нације изведеној
уз крајње непоштавање међународног
права.
Овај чин империјалистичке ароганције подржали су и Гваидо, који је до
самопроглашења био готово непознат
политичкој јавности, и владе држава у
региону које су Трампови савезници.
Циљ предузимања овакве мере није
ништа друго до покушај да се изазове колапс наше привреде, што пориче
сву „хуманитарну“ демагогију у вези
са социјалном кризом кроз коју пролази наша земља. Непосредни ефекат једностраних принудних мера је
слабљење венецуеланске привреде и
стварање лоше слике о Венецуели у
међународној јавности, како би се оп-

равдало присвајање екстратериторијалних привредних ресурса који припадају
Боливарској Републици Венецуели.
Иако се Сједињене Америчке Државе уздржавају од директних војних
интервенција у другим регијама света,
чињеница је да је актуелна администрација Републиканске странке повећала
своју умешаност у унутрашња питања
земаља Латинске Америке, поново примењујући такозвану „Монроову доктрину“ која се одувек користи као изговор за трајну политичку интервенцију
у региону Латинске Америке коју САД
сматрају својим „задњим двориштем“.
Спољна политика Доналда Трампа се
базира на дефинисиању Русије и Кине
као главних претњи интересима САД.
Исто тако, ове две државе су најзаначајнији савезници на чију подршку Венецуела може да рачуна. Са овим земљама
имамо висок ниво економске сарадње,
кинеске и руске компаније имају код
нас концесије за експлоатацију нафте,
а ту су и концесије за експлоатацију
руда у „Рударском појасу Оринока“,
као и мешовита предузећа не само
са Русијом и Кином, већ и са другим
земљама. Процењује се да у „Рударском
појасу Оринока“ има огромних резерви
руда и минерала, попут 7000 тона руде
злата, затим бакра, дијаманата, колтана, гвожђа, боксита и других. Русија
је такође велики снабдевач оружјем и
наш главни пословни партнер у овој
области.
Цинизам оних који захтевају „одбрану демократије“ како би подржали
пучистичке намере нема границе. Сједињене Америчке Државе су спонзорисале толике реакционарне пучеве у
Латинској Америци, а Трамп активно
подржава сваку аутократску и репресивну владу на свету. То се види и у
начину на који је председник САД
поступио поводом бруталног убиства
саудијског дисидентског новинара Џамала Кашогија. Венецуеланска десница
је одувек била пучистичка. А шта бисмо тек могли да кажемо о Болсонару,
Дукеу, Макрију, Пињеру?
Што се тиче актуелних дешавања у
нашој земљи, Влада Боливарске Републике Венецуеле је 13. фебруара ове
године поднела тужбу Међународном
кривичном суду којом тражи да се истраже озбиљни злочини почињени против венецуеланског народа од стране
Владе САД која је нашој земљи наметнула економску блокаду и једностране
принудне мере, еуфемистички назване
„санкцијама“.
Међународни кривични суд, као што
је добро познато, има улогу да суди
особама оптуженим за ратне злочине,

геноцид, агресију и злочине против
човечности. Међународни кривични
суд је основан Римским статутом који
је усвојен 17. јула 1998. године, а ступио је на снагу 1. јула 2002. године. У
Члану 1 Римског статута се наводи да
је Статут: „...надлежан за вођење кривичног поступка против лица за које
постоји основана сумња да су починила
најтежа кривична дела од међународног
значаја, на начин како је то предвиђено
овим Статутом...“
Тужба поднета Тужилаштву Међународног кривичног суда наводи да једностране принудне мере које су САД
наметнуле Венецуели почев од 2014.
године, представљају, у складу са Чланом 7 Римског статута, злочин против
човечности, поред тога што су уједно
и чин озбиљног кршења међународног
права. Процењује се да су применом
ових мера Венецуели отета средства у
вредности од шест укупних годишњих
државних буџета.
У документу који је Венецуела доставила Међународном кривичном суду
наведени су конкретни случајеви и догађаји који су погодили венецуелански
народ, као што су пораст смртности код
деце и одраслих услед немогућности
увоза и набавке лекова, пораст обољења
и оболелих, смањен калоријски унос,
смањење увоза хране, ослабљено функционисање сектора јавних услуга попут превоза, образовања, снабдевања
пијаћом водом и електричном енергијом итд. Све се ово приписује примени једностраних принудних мера
и другим одлукама које су наметнуте
нашој држави.
Венецуела осуђује смртне случајеве
у земљи и иностранству код пацијената
који су подвргнути скупим лечењима
услед немогућности да покрије тражене
трошкове због блокаде банковних рачуна и ресурса у међународном финансијском систему. Овим су највише погођени бубрежни болесници, пацијенти
којима је неопходна трансплатација коштане сржи и трансплантација јетре.
Јавне финансије су претрпеле велики
удар и дошло је до смањења државних
прихода због рестрикција које нам је
увео међународни финансијски систем,
што је значајно смањило способност
државе да усмери своје ресурсе ка решавању социјалних проблема. На крају,
у тужби се наводи и утицај блокаде и
експропријације наших нафтних средстава на венецуеланску трговину нафтом на међународном нивоу.
Сједињене Америчке Државе су
нанеле немерљиву штету венецуеланском народу и утицале су на живот и
здравље милиона људи, а поготово оних
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најрањивијих група грађана попут деце,
адолесценатa, особа са инвалидитетом
и здравственим проблемима, и старијих
грађана. Велики ударци које су нам задали довели су до смањеног приступа
прехрамбеним производима, лековима
и, опште узев, есенцијалним добрима
без којих не може да функционише
ни привреда ни живот у једној земљи,
представљају сурово кршење људских
права и изузетно негативно утичу на
развој, суверенитет и независност Венецуеле. Наша држава жели да обелодани и подигне свест о овим злочинима. На крају, желимо да се суди онима
који су одговорни за спровођење ових
незаконитих мера којима се крши међународно право и људско достојанство.
2. Каква је улога САД, ЕУ и других
империјалистичких савеза у немирима
које се догађају у Венецуели?
Европска унија је у кризи, страхује
од политичког и економског успона земаља које нису потчињене, и отуда је по
сваку цену заинтересована да преговара
о споразумима о слободној трговини
са земљама које им, попут Колумбије,
пружају могућност приступа и вршења
притиска на друге земље у региону, као
што је то случај са Венецуелом.
Поред тога, почетком 2019. године
непријатељски фактори су покушали
да спроведу акцију налик „Тројанском
коњу“ на граници између Венецуеле и
Колумбије, под изговором да се Венецуела наводно налази у стању хуманитарне кризе, иако за то нису постојали
никакви докази. Екстремна десница
у Венецуели, која поступа према инструкцијама Вашингтона, организовала
је масивни покушај насилног улажења
камионима са наводном хуманитарном
помоћи на територију наше земље из
суседне Колумбије. Ситуација је ескалирала и неки од тих камиона су били
запаљени од стране групе терориста
унајмљених да спроведу тај чин.
Слике тих догађаја су биле продате
медијима са циљем да се окриви венецуеланска влада због тога што је наводно наредила националној гарди да
злоупотреби силу, што се доказало као
апсолутно нетачно, а на крају је читава
јавност сазнала прави садржај поменутих камиона, и уопште се није радило о
хуманитарној помоћи, већ су камиони
превозили бодљикаву жицу, барикаде,
чизме и другу ратну опрему.
Што се тиче Сједињених Америчких
Држава, оне користе невладине организације за финансирање екстремних
десничарских група које су историјски
пучистички настројене, како би покушале да свргну са власти легитимну
венецуеланску владу и на тај начин
створе услове за постављање владе
по сопственом избору, која би им била
у потпуности подређена и посвећена
испуњавању њихових економских интереса.
Управо се то и десило почетком 2019.
године када је Хуан Гваидо покушао
да изазове побуну позивајући оружане
снаге и венецуелански народ на улице.
Убрзо након тога већина његових иначе малобројних следбеника, углавном
плаћеника, почела је да се расипа када
су схватили да је Гваидо у потпуности
предан интересима вашингтонске администрације која је говорила о могућој
војној интервенцији у Венецуели, што
је према Уставу наше земље озбиљан
и кажњив злочин против отаџбине. Уз
све то, Гваида прате и скандали у вези
са корупцијом у које су умешани један
део венецуеланске опозиције и колумбијски нарко-картели, што је довело
до великог разочарења и неповерења
извесног броја венецуеланских грађана према вођи крајње деснице којег су
првобитно подржавали.
Коначно, сваки покушај провокације и нарушавања јавног реда и мира
је осујећен беспрекорним деловањем
боливарских безбедносних снага, увек
у складу са Уставом и законима, не
остављајући тако нимало простора за
развој ових планова за дестабилизацију
нашег друштва.

3. Организација ЦАНВАС има за циљ
да мобилише младе људе у рушењу легитимног изабраног председеника Венецуеле, друга Николаса Мадура. Лидер
те организације је Срђа Поповић, а у
Србији је та организација познатија
као “Отпор.” Према неким тврдњама,
Хуан Гваидо се налазио пре 10 година
на њиховом тренингу у Београду. Каква
је по Вашој процени улога ЦАНВАСА
у садашњим процесима у Венецуели?
Организација CANVAS и „Otpor“
нису непознати венецуеланским властима, знамо да припадници венецуеланске крајње деснице одржавају контакт
са вођама ове организације, а у крајњем
случају, ту повезаност ниједна страна
никада није негирала.
Међутим, немамо конкретне доказе о учешћу Хуана Гваида у обукама
које су се одржавале у Београду, али
постоје докази о томе да је био на обуци
CANVAS-a у другим земљама као што
је Мексико.
Не искључује се могућност да је
ова организација имала улогу у формирању Гваидове личности. Заправо,
ако се посматра начин на који делује
венецуеланска опозиција, очигледно
је да следе упутства из приручника сачињеног у лабораторији за изазивање
систематских побуна, а с друге стране,
примају финансијска и друга средства
од невладиних организација које су такоће повезане са CANVAS-ом, тако да
свакако постоји образац који указује на
повезаност поменутих актера.
4. У Боливији је путем пуча скинут
режим са председником Евом Моралесом. Многи аналитичари тврде да
је главни разлог тог пуча разлог што
је Боливија прва земља по резервама
литијума у свету. Да ли нам можете
рећи каква је сада политичка ситуација
у Боливији и да ли ће прогресивне снаге
успети да се одупру пучистима?
Привремена влада Жанин Ањес је
за нешто више од три месеца успела
да уништи све што је председник Ево
Моралес изградио у јединству са народом Боливије у току свог мандата. Ако
се, на пример, узме у обзир образовни
сектор у овој земљи, на основу плана
који је привремена влада направила за
2020. годину, не постоји ни једна ставка
која би указала на намеру да се настави
са растом у овој области, и очигледно
је да боливијска десница заступа политику приватизације образовања у својој
држави. Исто важи и за јавно здравље.
Протерали су кубанске лекаре, а као
последица тога, неколико болница је
пропало. Све указује на приватизацију
социјалних програма, а осим тога, утврђено је да је привремена влада обуставила многе велике радове чије је финансирање било предвиђено буџетом,
попут изградње железничке линије у
Кочабамби, постројења за производњу
урее и многих саобраћајница.
Догађаји који су потресли Боливију
између 20. октобра и краја новембра
2019. године консолидацијом грађанског, полицијског и војног државног
удара, који је подржао империјализам
на челу са Организацијом америчких
држава и најреакционарнијим државницима из региона попут Жаира Болсонара, Себастијана Пињера и Доналда Трампа, поново су отворили дубоке
ране и јаз у друштву за које су боливијски и латиноамерички прогресивизам веровали да су их превладали.
Размишљање о револуцији у Боливији данас захтева размишљање о
тренутним социјалним и економским
карактеристикама, посебно након реформи које је спровео неолиберализам
и реконфигурације друштвених класа
у овој земљи, као и о променама које је
била увела влада Покрета за социјализам последњих година.
Ако данас размишљамо о радничкој
класи и њеном револуционарном потенцијалу, неопходно је да се радници
боре за организацију која превазилази
наслеђе и традицију корпоративне или
синдикалне праксе. Потребно је да се

раднички редови уједине на антикапиталистичком стратешком хоризонту,
подржавајући демократске захтеве различитих друштвених покрета и, што је
најважније, поштујући захтеве аутохтоног националног карактера.
Историјски гледано, боливијска радничка класа је изградила свој субјективитет тако што је започела борбу за
минималне или елементарне промене
које су брзо постале политички захтеви за различите секторе. Међутим, та
синдикална култура је данас апсолутно
немоћна да се суочи са изазовима, почевши од постизања стварног јединства,
опоравка радничких организација и
трансформисања тих организација у
делотворне инструменте борбе.
5. Латинска Америка се дигла протибв неолиберализма. Најмасовнији
протерсти су у Чилеу, али исто тако
се они одвијају у Бразилу, Еквадору и
другим земљама. Међутим, медији
у служби империјализма о тим догађајима ћуте, иако су на делу жестока кршења људских права и претерана
употреба силе. Да ли нам можете рећи
шта се догађа у тим земљама?
Ти протести су израз социјалног незадовољства које осећа велики део популације ових земаља због дуготрајне
примене неолибералних мера које су
створиле велики јаз између сиромашног дела становништва и богате и моћне елите.
Данас, након вишемесечних протеста, већина ових влада је одлучила да
направи површне промене којима недостаје дубока структура, али служе
као сигурносни вентил против ширења
притиска становништва.
Медији у рукама богатих елита цензуришу и покушавају да ублаже стварне изразе незадовољства становништва
ових земаља.
6. Можете ли нам рећи каква је социјална заштита у Венцуели? Да ли народ Венцуеле има право на бесплатно
лечење, да ли су радници заштићени
законом, односно да ли се закони доносе
у интересу радног народа?
Венецуелански систем социјалног
осигурања је настао као резултат низа
догађаја на националном и глобалном
нивоу, посебно примене мера структурног прилагођавања као излаза из
озбиљне економске кризе која је захватила и још увек погађа већи део света, а посебно Латинску Америку. Код
нас је задатак ефикасног националног
социјалног осигурања схваћен врло
озбиљно. Спровели смо различите
структурне и неструктурне реформе
овог система, вођени циљевима као
што су побољшање услуга, повећање
броја осигураника и имплементација
индивидуалне штедње као инструмента
јачања економије генерисањем ресурса
„изнутра“, који би постали извори дугорочног финансирања.
С друге стране, Боливарска влада већ
дуги низ година спроводи бројне социјалне мисије које прате ове циљеве.
Ти програми покривају све најважније
потребе венецуеланског становништва, а карактерише их хоризонталност,
једнакост и социјална правда. На овај
начин се у први план истиче људско
биће као темељни стуб развоја нације,
и као таквом држава сваком становнику
треба да обезбеди услове за лични раст
и развој. Венецуелански грађани као
корисници бенефита социјалних мисија
нису ничим условљени, нити морају да
испуне било какве захтеве да би на њих
имали право, већ се једноставно ради о
програмима и пројектима које држава
бесплатно спроводи за добробит својих
грађана.
Боливарске социјалне мисије покривају области здравља, прехране, образовања на свим нивоима, стручног
усавршавања, становања, културе, превоза, националног и личног идентитета
итд. Сви аспекти ових мисија се стално
анализирају и процењују у циљу унапређења, а карактерише их и то што су
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у складу са политичком оријентацијом
која заступа инклузију и партиципативну демократију.
Доносе се закони који се прилагођавају околностима и потребама
становништва, штити се и подстиче
предузетништво, слушају се синдикати
и радници, а њихови проблеми и незадовољства се подижу на највиши ниво
одлучивања. То је један жив систем који
се непрекидно усавршава. Међутим,
једностране принудне мере које су на
наметнуте имају веома негативан утицај, али су истовремено учиниле да се
пробуди дух предузетништва и отпора
венецуеланског народа.

основу приоритета за њих граде јединице за становање. Важно је нагласити
да грађани ничим нису условљени и да
свако коме је то потребно има право да
уђе у програм ових мисија без ограничења.

7. Да ли омладина у Венецуели има
могућност бесплатног школавања од
јаслица до докторских студија?

Mој каријерни пут је почео након завршетка факултета и постдипломских
студија када ми се указала прилика да
почнем да радим у Амбасади Боливарске Републике Венецуеле у Републици
Пољској, у којој сам иначе и студирао.
Потом сам на позив Министарства
спољних послова Венецуеле похађао
Високу школу дипломатије Педро Гуал,
по чијем сам завршетку стекао звање
првог секретара и наставио свој рад у
Амбасади Венецуеле у Пољској. После извесног времена унапређен сам у
конзула, а затим у саветника за комерцијалне послове.
Током рада у Министарству народне
власти за спољне послове Венецуеле,
увек сам био оцењиван и свако моје
академско постигнуће је такође узето
у обзир. Осим тога, важно је било и како
сам се носио са задацима и одговорностима које су ми биле поверене и да ли
сам на најбољи начин умео да искористим своје академско знање и применим
научено у пракси.
Као што сам већ поменуо, наш национални план развоја ставља у фокус људско биће као темељни стуб.
Ми тежимо спровођењу једне активне
политике која младима пружа могућност обуке и професионалног развоја,
а истовремено стимулише предузетништво, као и напредне и савремене
иницијативе.

Унеско је 2005. године прогласио
Венецуелу земљом у којој нема неписмених. Ово је резултат напора које је
влада уложила и у периоду између 2003.
и 2005. године уписала у школе 1,5 милиона грађана. Проценат ученика који
су започели и завршили све разреде
основне школе пвећао се са 69,5% у
1997. на 90,1% у 2011. години, док је
стопа уписа у основне школе порасла са
86,3% у 1999. на 94,4% у 2012. години.
Повећање стипендија за високо образовање учинило је Венецуелу другом
земљом у Јужној Америци са највише
студената универзитета. Године 2014.
Венецуела је имала чак 2,6 милиона
студената.
Што се тиче права на бесплатно школовање, сви нивои образовања од основне школе и закључно са факултетом
су у потпуности бесплатни, плаћају се
само постдипломаске студије. Наравно,
за оне најбоље постоје стипендије за
мастер и докторске студије.
8. Ви у вашој земљи имате социјалну мисију давања бесплатних станова
онима који немају кров над главом. Да
ли нам можете нешто више рећи о
томе?
Да то је тачно. Ми имамо неколико
социјалних мисија које помажу онима
који немају решено питање становања,
али највећа од њих је свакако Велика
стамбена мисија (шп. La Gran Mision
Vivienda), захваљујући којој је до сада
нашим грађанима предато око 2 300 000
јединица за становање (кућа, станова
и сл.).
Поред ове велике мисије, постоје
и други пројекти који помажу нашим
грађанима да побољшају услове становања. У почетку се потпуно бесплатно
помагало оним економски најугроженијим групама грађана, а потом је држава дошла до модела који може да функционише на дуже стазе и помогне већем
броју грађана. Дакле, прво се утврди
које су то породице којима је потребна
помоћ, каква је њихова економска ситуација, колика су им примања, да ли
брину о другим члановима породице и
сл. Затим се сви ти грађани региструју,
и утврди се у складу са претходно извршеном проценом економског статуса
колико би могли и на који временски
период да отплаћују куће или станове, наравно по симболичним ценама
далеко испод тржишних. Потом се на

9. Једно од најчешћих проблемима у
капиталистичком систему је то што
млади људи нису заступљени у институцијама. Ви сте као млад човек постали амбасадор ваше земље. На којим
сте све задацима били пре Србије и да
ли мислите да венецуеланско друштво
даје могућност младим људима да напредују?

10. Како бисте могли оценити сарадњу између СКОЈ-а и Амабасаде Боливарске Републике Венецуеле?
Од тренутка када сам стигао у Србију почетком 2019. године, увек сам од
својих сарадника слушао све најбоље о
вашој организацији. Сада, годину дана
касније, могу да потврдим се ради о једној изузетној сарадњи која се остварила
кроз бројне активности реализоване у
овом периоду. У СКОЈ-у сам пронашао
праве пријатеље који су увек спремни
да се боре за одбрану правде и истинских вредности.
Исто тако, мислим да је сјајно што
вашу организацију чине млади људи
који су веома одлучни и посвећени, и
који не оклевају ни секунд када треба да
се осуди империјалистички интервенционизам усмерен против Венецуеле.
Свима вама желим све најбоље и
одајем вам дубоко признање за сву
солидарност коју осећате и показујете
према нашем народу.
Хвала Вам на издвојеном времену!
Интервју урадио Александар Ђенић

НКПЈ и СКОЈ одржали су многобројне скупове подршке Венецуели и председнику Мадуру
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УЗРОЦИ МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ

Комунисти широм света поручују: „Даље руке од Сирије!“
Последњих месеци сведоци смо поновног заоштравања мигрантске кризе
у Европи. Број избеглица из Сирије
и других земаља непрестано расте.
Земље Европске уније, које су некада
радо примале велики број људи, сада
затварају своје границе. Криза је додатно погоршала ионако лоше односе између Грчке и Турске. Ердоган уцењује
Европу најездом миграната.

Другови из Турске комунистичке
омладине (ТКГ) и Сиријске комунистичке уније младих поделили су са нама
своје виђење узрока и последица мигрантске кризе, као и улоге коју Турска
и Ердоган имају у развоју ситуације у
Сирији.
Према речима другова из Турске, Ердоганов утицај на Блиском истоку од
великог је значаја како за турску буржо-

азију, тако и за западне империјалисте.
Његова агресивна политика према Сирији део је неоотоманског плана, који
подразумева јачање утицаја турске
државе, самим тим и њене буржоазије,
у региону. Од почетка рата у Сирији,
Турска је представљала главну руту
којом су џихадистичке групе из Европе
стизале на ратишта. Турска држава, на
челу са Ердоганом, обучила их је за рат-

не операције, уједно им обезбеђујући
оружје и осталу опрему. Са овом тврдњом слажу се и сиријски другови, који
наводе да Турска, као чланица НАТО
пакта, намеће империјалистичку хегемонију у региону, користећи при том
исламистичке снаге, попут Муслиманског братства, за јачање сопственог утицаја. Доказ за то видимо у чињеници
да је управо након војног пораза снага
опозиције започета инфилтрација радикалних исламиста међу грађане Сирије.
Другови из Турске напомињу да је
агресија империјалистичких земаља
на Сирију главни узрок избегличке
кризе. САД, Турска и остале земље
Запада подржале су како војно тако и
финансијски опозиционе групације које
се боре против сиријског председника
Башара ел Асада. У току девет година
сиријског рата, Ердоганова АКП починила је стравичне злочине у Сирији, а
све под изговором доношења мира и демократије у ову ратом разорену земљу.
Европска унија одиграла је велику
улогу у јачању кризе, подсећају Сиријци. Како би обезбедиле јефтину радну
снагу, њене чланице су нудиле финансијску помоћ мигрантима, нудећи им
могућност запошљавања. Међутим,
европски капиталисти су прећутали
чињеницу да, због свог правно нерегулисаног статуса, мигранти немају
право ни на какву заштиту од послодавца, због чега су приморани да раде за

вишеструко мање плате. Подаци које
су нам другови из ТКГ проследили
говоре да последњих неколико година
БДП Турске расте управо захваљујући
робовском раду миграната.
Током 2019. године земље Европске уније задовољиле су потребе за
јефтином радном снагом. Изгубивши
потребу за мигрантима, оне су једноставно затвориле своје границе, дозвољавајући насељавање искључиво
високо квалификованим стручњацима,
попут лекара и инжењера. Турска је на
овај начин постала капија Европе, што
је Ердогану пружило могућност да уценом добија уступке од стране Европске
уније и НАТО пакта.
Турски и сиријски другови слажу се
да се избегличка криза не може решити све док су стране трупе присутне
на територији Сирије. Све док народи окупираних земаља не збаце јарам
стране окупације не може бити говора
о миру на Блиском истоку. У томе им
морају помоћи радници из империјалистичких земаља, који ће активном
борбом приморати своје владе да повуку трупе из Сирије и осталих земаља.
Као главни услов за одржавање трајног
мира у ослобођеним земљама јесте успостављање прогресивних, секуларних
влада које ће гарантовати равноправност свих нација и религија.
Приредио
Милош Каравезић

КОМУНИСТИ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
ПОДРЖАВАЛИ СУ БРЕГЗИТ

Преузето са сајта ЦПБ
У нашем јавном мњењу многи су
представљали да су се за БРЕГЗИТ
искључиво залагали десничари. Млади комунисти у Великој Британији су
такође подржавали БРЕГИЗИТ јер су
против империјалистичке творевине
ЕУ, која је створена да би богати постали још богатији, а сиромашни још
сиромашнији. За 40. број Гласника
преносимо размишљања Генералног
секретара Савеза комунистичке омладине Велике Британије друга Џонија
Хантера.
Друг Хантер је истако да је једини начин поштовања демократије био излазак Британије из ЕУ! Он је истако да је
борба за одбрану, развој и унапређење
демократских права у Великј Британији
кључ борбе за социјализам.
Даље наводи да демократија је међу
највећим врлинама људског друштва.
Није изненађујуће да су разне стране
у Брегзит дебати у Шкотској настојале
да образложе своје аргументе о “поштовању демократије” и “поштовању воље
народа”.
С једне стране, они који су се залагали за излазак из Европске уније тврдили су да се резултат референдума
из 2016. мора поштовати применом
Брегзита. С друге стране, у опозицији,
дошло је до ескалације у кампањи да
се наруши резултат референдума, тзв.
кампања Народног гласања. Ова кампања, према речима друга Хантера,
настојала је потајно маскирати се као
борба за демократију.
Према његовим речима, Шкотска је
такође видела аргументе, које је СНП
(Национална партија Шкотске) изразила - да би требало да постоји дру-

ги референдум о независности. Но,
чињеница је да једини резултат који
је донео демократски исход – како у
погледу референдума 2016., тако и за
будућност Шкотске – Народни Брегзит.
Друг Хантер даље наводи да иако је
демократија под капитализмом дубоко
корумпирана, она је кључно политичко
и идеолошко бојиште. Хантер сматра да
је референдум о Брегзиту био највећи
демократски израз народа Британије до
данас. Корумпирајуће акције главних
политичара или медија нису могле то
да пониште. Према његовим речима, у
том контексту лако можемо препознати
зашто би и Народни глас и други референдум о независности представљали антидемократски заокрет за народ
Шкотске.
Хантер даље истиче да је крупни
капитал покушао да потпуно игнорише историјску употребу и злоупотребу
референдумског процеса од стране
Европске уније. Тамо где референдум
ствара проблематичан резултат за неолиберални блок, они су покушали да
приме једну од две опције: поновно
гласање или игнорисање.
Друг Хантер је напоменуо да је бирокатија Европске уније желела да понови тактику понављања референдума
који производи “анти-ЕУ” резултат у
“про-ЕУ.” Таквих сличнх примера изругавања демократије је било у прошлости. Данска је 1992.године одбила
Мастрички споразум на референдуму.
Уговор из Мастрихта, који је захтевао
ратификацију у свим државама чланицама, увелико је повећао власт ЕУ
и поставио темеље за евро валуту.
Дански референдум поновљен је 1993.
године, што је довело до резултата из
Мастрихта. Ирска је 2001. године одбацила Уговор из Нице, који је повећавао
моћ ЕУ и припремао се за ширење на
исток. Ирски референдум из 2002. године дао је “прави резултат.” Након тога,
на реду је било да Ирска поново гласа
2009. године, након што је претходне
године одбацила Лисабонски споразум.
Сам Лисабонски уговор представљао
је највећи антидемократски трик ЕУ у
заобилажењу резултата референдума

у Француској и Холандији. Европски
устав из 2005. године одбачен је од бирача у Француској и Холандији. Након
тога - референдуми су напуштени.
Даље, друг Хантер напомиње да је
Устав препакован као Лисабонски уговор који је захтевао референдум само
у Ирској као резултат устава те земље.
Холандским и француским бирачима,
као и гласачима у свакој другој земљи
ЕУ, није био дат избор.
Као пример, друг Хантер је истакао
да су тактик бирократије ЕУ и владајућих класа у Европи добро синхронизоване. Ако на почетку не успете:
осујетите алтернативу, додајте ресурсе у про-ЕУ кампање, деморализујте
бирачко тело и поновите гласање. До
данас је био потпуно ефикасан. Слично
су покушали и у Великој Британији.
Друг Хунтер напомиње да је питање
референдума о независности Шкотске
једноставно:
“Шкотски народ има право на национално самоопредељење. Ако се
народ демократски одлучи, можемо
се доказати као независна нација. На
референдуму 2014. шкотски народ је
одлучио да остане део Британије. У
демократском друштву одређена подручја често гласају другачије у односу
на коначни исход. Да ли то доводи у
питање целу основу те државе? Наравно да не. Шкотски народ није гласао да
остане део Британије по овом услову.
Ми смо гласали да останемо део веће
државе која може повремено гласати
другачије и прихватити тај резултат.”
Даље Хантер наводи да је радни народ Велике Британије успео да осујети
намеру бирократије ЕУ . Једини начин
поштовања демократије је био излазак
из ЕУ. То је требало урадити тако да
услови буду најповољнији за обичан
народ, али крупни капитал је урадио
оно што је најповољније за њих.
Друг Хантер је истако да је гласање
о “Брегзиту директно је довело до колапса подршке за УКИП (Странка за
независност Уједињеног Краљевства)
и елемената крајње деснице.”
Он је даље истакао да би Брегзит
преносио моћ доношења одлука у 64

области политике ЕУ и њене Комисије
на шкотски парламент. Ове области
укључују државну помоћ индустрији,
јавним набавкама, железничком саобраћају и заштити животне средине.
Хантер је истако да Брегзит ствара
прилику да обновимо Шкотску и Британију без неолибералних ограничења и
диктата Комисије ЕУ. Све је ово предмет борбеног тријумфа идеја. Та борба

је сада остварена борбом за демократски резултат Брегзита.
Друг Хантер је закључио да радничка класа Британије није дозволила да
Брегзит буде још једна реприза ЕУ. Демократија и национални суверенитет
морају тријумфовати након низа година
у хладној сенци Брисела.
Превео
Милан Аливојвидић

Преузето са сајта KПБ
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АМАЗОН УКИДА ДИСКРИМИНАТОРСКУ
ПОЛИТИКУ НАКОН ВЕЛИКИХ ДЕМОНСТРАЦИЈА,
НУДИ СЛОБОДНУ ДОСТАВУ У ПАЛЕСТИНИ

Преузето са интернета
Амазон је нудио бесплатну доставу
само илегалним јеврејским досељеницима у окупираним територијама
Палестине, или ако Палестинци, приликом давања налога, за своју локацију
одаберу „Израел“.

Светски гигант „е-трговине“ Амазон
је укинуо своју политику наплаћивања
поштарине и накнада преко 24 америчка долара палестинским муштеријама
које се налазе у Западној Обали и Источном Јерусалиму (територије под
окупацијом Израела). „Е-трговинска“
компанија ће сада имати бесплатну
поштарину за палестинске муштерије,
чиме ће изједначити своју политику са
ониме што нуди илегалним јеврејским
досељеницима у окупираним палестинским територијама. Та информација је
објављена у среду, 4. марта, од стране
палестинског министра телекома и информационих технологија у Рамали у

Западној Обали.
Министарство је приписало Амазонову одлуку као „гомилу антипалестинских мера које имају за циљ да се
занемари палестински идентитет и
признају досељеници“. Низ правних
мера подигнуто је међународном суду
од стране Министарства телекома и информационих технологија, Министарства народне економије, Министарства
финансија, Међународног поштаринског савеза и других против Амазонове дискриминаторске политике према
Палестинцима. Према некадашњој политици, Палестинци су једино могли
да користе Амазонову, промоционалну,

бесплатну доставу уколико би изабрали
„Израел“ уместо „Палестине“ за своју
локацију.
Истраживања „Фајненшл Тајмса“
прошлог месеца показала су да је од
новембра 2019. Амазон омогућавао
бесплатну доставу за наруџбине преко
49 америчких долара јеврејским муштеријама које су се илегално населиле
на палестинске територије. Са друге
стране, Палестинцима је за исту услугу наплаћивао 24 или више америчких
долара. Компанија је овај поступак покушала објаснити као „логистички проблем“ наводећи тешкоће Амазоновом
достављачком особљу због мноштва

израелских контролних тачака и полицијских/војних баријера које окружују
Западну Обалу и Источни Јерусалим.
Амазон тврди да је ово изазвало препреке њиховом систему за доставе.
Превео Игор Каравезић

Амазон је коначно пружио једнака
права Јеврејима и Палестинцима

ЛЕЊИН 150 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ГЕНИЈА

Ова година је јубиларна за међународни комунистички покрет. Ове
године, цео слободарски свет слави
150 година рођења Владимира Илича
Уљанова Лењина. Он је био велики
теоретичар, филозоф, револуционар
и класик научног социјализмa. Ипак,
Лењин је најпознатији као лидер Велике октобарске социјалистичке револуције, догађаја који је означио да је
могуће остварити утопију, односно укинути експлоатацију човека од стране
човека и градити социјализам у једној
земљи. Тај догађај је променио свет за

сва времена и показао је да је другачији
свет могућ, у којем сву власт има радни
народ.
Иако је Лењин најпрепознатљивији
као лидер социјалистичке револуције,
ње готово засигурно не би било да није
било његовог великог теоријског доприноса развоју марксистичке мисли.
Он је један од најутицајнијих филозофа
који је инсипирисао плејаду наредних
генерација у читавом свету. На филозофском плану, у његовом најзначајнијем делу “Материјализам, или емпироктицизам” је разбио малограђанску и

идеалистичку филозофију, филозофију
субјективног идеализма која се заснивала на позитивистичком погледу, које
даје примат искуству, односно начину
мишљења да оно што неко није искусио
то не постоји. Лењин је овом начину
мишљења супротставио материјалистичку филозофију (позивајући се на
Маркса и Енгелса) истичући да околности су те које формирају нашу свест.
Лењин је дао велики значај у дефинсању и улози комунистичке партије
као авангарди радничке класе. Он је
истицао да комунисти морају форми-

рати организацију у којој ће владати
гвоздена дисциплина, у којој ће се
одлуке доносити на основу демократског – централизма, односно да може
постојати плурализам мишљења, али
јединство деловања, у којем се мањина мора повиновати интересу већине.
Такође, истицао је да за разлику од других буржоаских партија, бољшевичке
партије се разликују по томе ко може
бити члан, а ко не у партији и да сваки
члан мора плаћати чланарину и проћи
кандидатски стаж, а такво виђење организационе структуре партије је допри-

нело разлазу са мењшевицима. Лењин
је такође истицао да комунисти стално
морају ићи у масе и радити на њиховом
освешћивању.
Лењин је у теоријском смислу дао
огроман допринос у разумевању историјске улоге државе. У првом реду је
истако њен класни карактер. Лењин је
показао у свом грандиозном делу “Држава и револуција” да свака држава
представља владајући апарат одређене
владајуће класе која је на власти и да
је њој подређена. Напоменуо је да док
постоје државе постојаће и диктатура.
Тако у капиталистичкој држави, она је
подређена интересима капиталистичке (буржоаске) класе и сви закони се
доносе у њиховом интересу, те стога у
капитализму имамо диктатуру мањине над огромном већином људи. Он је
супротставио капиталистичкој држави социјалистичку, истићући да ће у
социјализму владати дикатура пролетаријата, односно диктатура огромне
већине над мањином.
Лењин је велики мислилац и по томе
што је дефинисао околности у којима и
даље живимо, односно да је империјализам највиши стадијум капитализма.
Овакав развој капиталистичког система представља његове крајње границе,
које карактерише владавина монопола,
односно сједињавање финансијског и
индустријског капитала у којем се сиромашне земље, богате природним ресурсима задужују код богатих земаља и
потчињавају се финансијским монополима који их држе у беди и сиромаштву.
Лењин, који је био велики политички тактичар, који је знао да осети
тачан дијалектички моменат, односно
политички тренутак како наступити, је
најзаслужнији за постојање комунистичких омладинских организација. На
његову инцијативу су формиране комунистичке омладинске организације,
а затим 1919. године и Комунистичка
омладинска интернационала која је
1945. године прерасла у Светску федерацију демократске омладине, чији је
СКОЈ члан од 1994. године. Лењин је
препознао да је свака нова генерација
рођена у новим историјским и политичким околностима, и да свако време са
собом носи новине и нове проблеме, те
је генијално проценио да улога младих
комуниста лежи у томе да препознају
проблеме своје епохе и у складу са
друштвеном анализом тренутка у којем
живе дају одговоре, приближавајући
класну борбу младим генерацијама
Лењин је још за живота ушао у легенду и постао симбол револуције. Историјска пракса је показала величину
његовог дела, које нам показује да је
другачији и праведнији свет могућ, свет
који се заснива на социјалној правди,
у интересу огромне већине људи, без
капиталистичке експлоатације у којој
мањина живи на рачун већине.
Александар Ђенић

КУЛТУРА И ИСТОРИЈА
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СОЛИДАРНОСТ СА ЧЛАНОВИМА
БЕНДА „Grupe Jorum“ – ТУРСКИ
АУТОРИТАРИЗАМ НЕЋЕ ПРОЋИ!

Ибрахим Гокчек преминуо је после више од 300 дана штрајка глађу, 2 дана након што је примљен у болницу
Насилно привођење чланова
У раним јутарњим сатима 11. марта
извршена је полицијска рација у кући
чланова “Групе Јорум” који штрајкују
глађу. Ухапшени су штрајкачи Ибрахим Гокчек и Хелин Болек и насилно
одвезени са још троје лица у Болницу
за обуку и истраживања “Имраније” на
присилно лечење.
Према Народном правном бироу
свака нетражена интервенција над
штрајкачима глађу је мучење које
би могло да изазове трајна телесна
оштећења, па и смрт.
“Присилна интервенција је мучење.
Додиривање наших клијената је злочин
без обзира на њихово неприхватање
медицинске интервенције. Присилна
интервенција је убиство” – написао је
Народни правни биро на свом Твитер
налогу, додајући да су и Болек и Гокчек
јавно изјавили да одбијају медицинску
помоћ.
“Насилно су нас отели и довели овде.

Имамо само једну ствар да кажемо
свету – нико не може да ућутка “Групу Јорум”. Или ће доћи до победе или
смрт”- изјавио је Ибрахим Гокчек на
снимку снимљеном у болничкој соби.
Невине жртве Ердогановог система
Упркос упозорењима Народног
правног бироа, присилно лечење
штрајкача се наставило и довело до
смрти двоје чланова Хелин Болек и
Ибрахима Гокчека.
Двадесетосмогодишња Болек умрла је 3. априла после 288 дана штрајка,
а четрдесетогодишњи Гокчек 7. маја
након 323 дана шрајка глађу.
Други чланови бенда, укључујући
и Гукчекову супругу, остају и даље у
затвору препуштени немилости турског
система.
Историја гоњења од стране турских
власти
Случај прогона “Групе Јорум” у

Турској показатељ је ауторитативне
и репресивне природе Ердогановог
режима. Основана 1985. у Истанбулу,
“Група Јорум” је постала позната по
својим левичарским, револуционарно
инспирисаним песмама о политичким
и друштвеним проблемима, као и о
њиховом отвореном говору о кршењу
људских права и слобода у Турској.
Турске буржујске власти су уписале чланове “Групе Јорум” као “подриваче тероризма”, стога покрећући кривично гоњење бенда. Током последњих
неколико година, барем 30 припадника
групе је привођено, а наступи групе су
забрањивани.
Шест чланова групе су стављени
на турску државну “сиву листу” као
тражени терористи.
Њихове главе су уцењене на 300000
лира.
Културни центар “Идил” у истанбулској четврти Окмејдани је био изложен
рацијама преко десет пута у последње

две године. Током тих рација, музички
инструменти који су припадали члановима групе би били поломљени или би

на последњи чин револуционарног
насиља пре скончавања под чизмом
западног империјализма.
Трећи сегмент се дешава током
шездесетих година када трећа Луција (улогу тумачи Адела Легра)
бива удата за окрутног шовинисту
који јој забрањује да ради у пољу,
закључава је у кућу и забрањује јој
да излази. Кроз напоре и охрабривања од стране локалних револуционара који се састају с њом како би је
научили да пише као део Кастрове
“Кампање за кубанску писменост”,
она бежи од свог мужа и придружује
се својим пролетерским сестрама,
само да би се у последњем тренутку
вратиа, што сугерише понављајући
циклус злостављања и напуштања.
Методе Соласа су овде двоструке.
Прво, то је једна широка метафора
о лаганом политичком буђењу кубанског народа, а друго како су кроз
стране интервенције и кроз домаћу
неопрезност снаге револуције биле
ублажене или издате – што је одлично приказано кроз романтичне везе
трију Луција.
Прва Луција постоји у свету снова
буржујске раскоши, којом доминира
католичка црква и гушење сексуалности – забрињавајући део је када
Луцији и другим женама на предењу

буде испричана прича о силовању
часних сестара од стране разбојника, током које оне оргазмично уздишу, што нас наводи на могућу перверзију њихових сексуалних жеља.
Упркос томе што јој се брат борио
и умирао за независну Кубу, она не
сумња у њеног надменог, непознатог
љубавника, иако поставља сумњива
питања о побуњеницима.
Друга Луција демонстрира своје
прво политичко буђење када напушта своју богату породицу, чак
налази и посао у фабрици цигара
како би се издржавала док је трудна. Али брзина којом она и Алдо
поклекну животу луксуза у новом
режиму Кесаде показује непажњу
према стварности страног капиталистичког мешања у другу земљу,
што једино може да се заврши у трагедији и насиљу.

нестајали.
Захтеви “Групе Yорум” су следећи:
1. Заустављање рација на Културни центар “Идил” који је константно
изложен рацијама где група врши своје
активности
2. Уклањање чланова групе са потерница Министарства унутрашњих
послова.
3. Уклањање забране концерата “Групе Јорум”, чији се концерти
забрањују протекле три године.
4. Повлачење тужби против припадника групе.
5. Ослобађање свих ухапшених
чланова “Групе Јорум”
Редакција Гласника оштро осуђује
прогоне радника, чланова синдиката,
комуниста, уметника и новинара који
критикују репресивни режим турског
председника Ердогана и владајуће
партије АКП који уживају подршку и
толеранцију ЕУ, САД и НАТО. Такође,
редакција Гласника изражава саучешће
породици и пријатељима Хелин Болек
и Ибрахима Гокчека и захтева правду за
невине жртве турског система!
Верица Арсић

Хелин Болек је преминула 3. априла. Имала је 28 година

ЛУЦИЈА (1968)

Поред филма Михајла Калатозова “Ја сам Куба” (1964) “Луција”
(1968) Умберта Соласа је била један
од форматвних текстова нове кубанске кинематографије успостављене
након Кубанске револуције Фидела
Кастра 1959. Док је Калатозовљев
филм снимљен у копродукцији са
совјетским “Мо сфилмом“, “Луција” је изричито кубанско дело

које опонашањем Калатозовљевог
антологијског формата не гледа на
шири класни сукоб него се ограничава само на последњих сто година
кубанске историје, објашњених кроз
искуства трију жена, од којих се свака зове Луција, које су живеле током
три различита тренутка кубанске политчке борбе.
Први сегмент се дешава 1895. године током Кубанског рата за независност када се богата припадница
аристократије, Луција (улогу тумачи
Ракел Ревуелта) заљубљује у наизглед аполитичног човека који је заправо шпански шпијун. Након што
ју је завео, наговара је да ода где је
њен брат, побуњеник и герилац – на
плантажи кафе на којој се и остатак
кубанских националиста крију, што
доводи до масакра од стране шпанске коњице.
Други сегмент се дешава 1933.
године током свргавања диктатора
Герарда Маћада када друга аристократкиња по имену Луција (улогу
тумачи Селинда Нуњез) бежи од
тог раскошног живота и заљубљује
у младог револуционара по имену Алдо. Када сазнају да је проамерички режим Карло са Ке саде
подједнако корумпиран и декадентан као претходни, пар се одлучује

Једино код треће Луције, која није
ни белкиња ни из горњих сталежа,
можемо да видимо добро опремљен
пролетеријат способан да подигне
јасно мотивисану класну свест међу
радницима. Када је закључа муж,
Луција сања не само о бегу, већ и о
повратку да ради са осталим женама
из њеног села, стога изједначавајући
насилну мужевности и институционализовану мизогинију као буквалну контрареволуционарну силу. На
крају Кастрови чиновници и жене је
ослобађају. Али такође њхов неуспех
је што се она вратила.
Овај неочекивани крај је порука
Соласа да се револуција не сме узимати здраво за готово и да снаге империјализма могу да се врате и на
најмањи знак слабости.
Превео
Михаило Шарановић
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