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СКОРО СЕДАМДЕСЕТ
НАРОДИ ШИРОМ СВЕТА
ОДСТО МЛАДИХ НЕМА
УСТАЛИ ПРОТИВ НЕПРАВДЕ
СОПСТВЕНИ ДОМ
ВЕЋ ЖИВИ СА РОДИТЕЉИМА

О

Држава дужна да омогући куповину станова

С

татистички подаци показују да у Србији чак 69,5 одсто младих између 18 и 34 година
и даље живи у родитељском дому. Та цифра је знатно изнад просека империјалистичке
тамнице народа Европске уније, у којој по том питњу такође не цветају руже, где износи
47,9 одсто.
Треба истаћи и податак да више од половине младих очева и мајки живи под истим кровом
са родитељима или у домовима које су наследили.
Постоји више разлога због којих млади у Србији немају сопствене већ живе у родитељским
становима.
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ИНТЕРВЈУ ТУРСКИХ
И СИРИЈСКИХ
КОМУНИСТА ПОВОДОМ
ТУРСКЕ АГРЕСИЈА
НА СИРИЈУ

И

мперијалистички рат у Сирији, који уништава њене народе још од 2011. године, ушао је
у нову фазу након што је турска војска у октобру ове године, под патронатом злочиначког
НАТО пакта, извршила инвазију на север земље, пружаћи подршку проимперијалистичким опозиционим снагама. Тим поводом Комунистичка омладина Турске дала је интервју за
наш лист у којем разоткрива интересе турске буржоазије у Сирији, али и даје своје мишљење
по питању утицаја Турске на наш регион.
Као Комунистичка омладина Турске, ми дубоко саосећамо са великом патњом сиријског
народа од 2011. године. Тренутни рат у Сирији значајан је за све народе света: без победе над
империјализмом неће бити мира на Блиском истоку нити у остатку света. Као чланиза НАТО
пакта Турска је учесник крваве борбе капиталиста од почетка рата. Познато је да већ дуже
време турски капиталисти изражавају похлепну жељу да прошире своју сферу утиција у региону, посебно у Сирији. Ми смо свесни да су интереси буржоазије главни узроци овог рата
и ми осећамо нашу одговорност према сиријском народу да збацимо капитализам у Турској и
зауставимо варварска настојања истог

И

нтервју за Гласник поводом имеријалистичког рата у својој земљи, дао је председник
комитета Дамаск Савеза комунистичке омладине Сирије, друг Сенан Абид.
Турска агресја на Сирију део је пројекта “Нови Велики Блиски исток”. Сврха агресије јесте прегруписање снага НАТО пакта, које за циљ има окупацију великог дела сиријске
територије попут: Североисточне Сирије, околине града Алепа и покрајне Идлиб. Окупација
омогућава експлоатацију богатстава Сирије, попут нафте и плодног земљишта. Агресија и
окупација имају за последицу наметање демографских промена у региону.
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д септембра па на овамо социјални протести широм света
не јењавају. Народи дуж целе
планете су устали против неједнакости,
социјане неправде и беде које изазива
пљачкашки капиталистички систем.
Противречности које изазива империјализам (као највиши стадијум развитка
капитализма), у последње време своју
кризу манифестује тако што на улицама градова широм света се може видети пребијање радних људи од стране
војске и полиције, које су у стању да
изазивају хаос и нереде како би одбранили интересе крупног капитала и одбраниле монополе мултинациоанлних
компанија који грабе огромне профите
пљачкајући радни народ.

Преносимо интервју члана Комитета за међународне односе Комунистичке омладине Грчке, друга Ламброса Тсимаса
о ситуацији на Блаканском полуострву и улози империјалистичких сила у изазивању нових сукоба у региону.
Последње деценије двадесетог века, народи Балкана
преживели су велике промене граница, које су биле узрок
огромних жртава на овим просторима. Буржоаска класа и
снаге империјализма, попут САД, ЕУ и Немачке, одговорне
су за изазивање поновних сукоба у региону, а све у циљу
разбијања Југославије, успостављања својих монопола и
јачања војно-стратешких интереса на Балкану. Западни
имеријалисти на овим просторима стварају протекторате,
попут Косова, на којем се налази највећа војна база у региону,
Бондстил. Империјалисти јачањем национализма подстичу
међудржавне сукобе, вођени принципом „завади, па владај“.
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,,Можете да будете критични према
вашој власти и према вашем друштву.
Не морате да се уклопите. Сада је у
моди да се нападају Републиканци,
Трамп и све то… и да се избегавају
Oбама и Клинтонови. Али запамтите ово, 13 ратова које смо започели
у последњих 30 година и 14 милијарди
долара које смо потрошили и стотине хиљада живота које су збрисани са
земаљске кугле, запамтите да то није
био један вођа, већ систем, и републикански и демократски.“
Оливер Стоун,
амерички редитељ, оскаровац.

СРЕЋАН ПУТ НИКОЛА, МИ
ОСТАЈЕМО ДА СЕ БОРИМО!

Н

икола Којо је одлучио да напусти Србију говорећи како
не жели да живи у рупи попут
наше земље. Прошле године Србију је
напустило 54.000 људи, што представља озбиљан проблем за нашу земљу.
Јасно је да људи напуштају нашу земљу
у потрази за бољим животом. У земљи
у којој по диктату „нормалних земаља”
се уништавају елементарна права радног човека, обичан човек покушава да
нађе срећу тамо негде, где је чуо да је
боље. Но, за те обичне људе, истинске
хероје, нико из грађанске класе и „друге
Србије” није дигао глас. Они су отишли, они одлазе, али то није медијска
сензација, иако нам земља остаје пуста.
Није ни медијска сензација и то што
млади у Србији мрзе сопствену земљу,
јер у њој владају 30 година исте битанге
и барабе!
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СЕРИЈА ЧЕРНОБИЉ – ЛАЖ И ИСТИНА

Г

ледаоци се још увек нису опоравили од завршетка сензационалне Игре престола, а већ је нова серија
Чернобиљ неочекивано превазишла предвиђени рејтинг. И поред неоспорне популарности остаје чињеница да су гледаоци подељени у две групе. Једни који примећују нетачне информације, концептуалне
погрешне прорачуне, док други бране и подржавају такав вид слободне интерпретације. Тим поводом у нашој
редакцији је отворена дискусија на тему: „Културни спор између Михаила Кучка и Татјане Бизјук“. стр.7
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ПОЛИТИКА И ДРУШТВО

СКОРО СЕДАМДЕСЕТ ОДСТО
МЛАДИХ НЕМА СОПСТВЕНИ ДОМ
ВЕЋ ЖИВИ СА РОДИТЕЉИМА
Држава дужна да омогући куповину станова
Разлог број један: велико сиромаштво
у Србији настало je услед погубне неолибералне економске политике како
актуелне тако и претходних буржоаских проимперијалистичких влада у
последњих двадесетак година, односно
од контрареволуционарног пуча из октобра 2000.године када су ликвидирани
последњи остаци социјализма у нашој
земљи. Србија је земља са најнижим
платама и највећим бројем незапослених у Европи. У том сегменту су већина
управо млади људи који или немају посао или довољно новца да купе а неки
чак ни да изнајме стан.
Разлог број два: чињеница је да су
кредити за куповину станова у Србији
веома високи. То је због тога што је
буржоаска власт дозволила лихварским мултинационалним банкама, које
држе лидерску позицију у Србији после

ликвидације домаћег банкарског сектора, највеће каматне стопе у региону.
Оне су им дозвољене како би те банке остваривале баснословне зараде и
екстра профит износиле из земљЕ. То
се догађа због тога што је буржоаска
проимперилистичка власт у Србији на
челу са Александром Вучићем сервисер
интереса страног и домаћег крупног капитала а не радног народа Србије.
Разлог број три: чињеница је да
приватни инвеститори у некретнине
намећу нереално високе цене станова
који су углавном веома лоше грађени
како би се са што мање улагања остварио што већи профит.
Разлог број четири: капиталистичка
држава нема намеру да помаже својим
грађанима да дођу до станова по
приступачним ценама и реше питање
крова над главом. Сходно накарадној

логици „да не треба да се меша у тржишна кретања” а у ствари да не квари
стицање лаке и неправедне „зараде” инвеститорима у станоградњу која је стечена експлоатацијом туђег рада и формирањем лихварских цена изграђених
објеката уз коришћење најјефтинијих
материјала и веома често без пријављивања радника. За разлику од неправедног капиталистичког друштвеног
система у коме сада живимо за време
социјалистичке изградње наше земље,
народне власти су грађанима омогућавале добијање потпуно бесплатних
друштвених станова или издвајале значајне субвенције како би радном народу
помогли да дође до крова над главом. За
разлику од комуниста, буржујске владе како код нас тако и свугде у свету
не маре за проблеме радног човека па
тако ни да ли ће обезбедити адекватан

стамбени простор. Буржоаске власти
занима само омогућавање остваривања
профита приватном капиталу чије интересе заступа.
• Редакција „Гласника” истиче да је
актуелна ситуација, када је реч о броју
младих који нису у могућности да реше
своје стамбено питање а многи због
тога ни да оснују породицу, катастрофална и потпуно неприхватљива.
Да би се она променила потребно је
укидање накарадне неолибералне економске политике буржоаских власти усмерених на служење интереса домаћег
и страног крупног капитала. Сходно
томе, нужно је ограничити банкама
могућност формирања високих камата
када је реч о стамбеним кредитима. Држава треба да почне масовну изградњу
стамбених објеката и да их по приступачним ценама продаје грађанима. Исто

тако дужна је да помогне куповину станова и доделом субвенција грађанима
у те сврхе.
Наравно, истовремено са тим процесом треба укинути накарадну политику
давања субвенција крупном капиталу,
најнижих пореза на профит у региону,
препуштање станоградње приватном
сектору који уз минимална улагања остварује максимални профит. Потребно
је покренути процес реиндустријализације и заустављања приватизације и
покретања стечаја у државним предузећима, омогућити рад домаћој привреди кроз покретање националне развојне
банке, што би све довело до веће запослености, већих личних доходака и раста
стандарда живота радног народа. То би
наравно благотворно деловало на способност младих да реше своје стамбено
питање на адекватан начин и определе
се за стварање породице.
Наравно, право на бесплатан стан
а пре тога на бесплатно школовање и
здравство и право на добијање посла
после завршетка стицања нужног образовања никада неће бити остварено у неправедном капиталистичком
друштвеном уређењу већ само обнављањем социјализма у нашој земљи
и наставком стварања комунистичке
перспективе.
Андрија Филиповић

СРЕЋАН ПУТ НИКОЛА, МИ
ОСТАЈЕМО ДА СЕ БОРИМО!
Никола Којо и његов имењак Ђуричко изгледа да су побегли из Србије, али
не због социјалних, културолошких или
економских разлога. Друштвена ситуација у Србији се није мењала од 5 октобра 2000 године. Но ипак за време
власти ДОС-а Ђуричко и Којо су ћутали
и подржавали пљачкашки систем. Док
се распродавала филмска индустрија,
када су се затварали и гасили биоскопи
широм наше земље и престонице, ови
моралисти нису рекли ни реч.
Пример њиховог одласка који се издваја као посебан и битан нас подстиче
на шта? На бектво? Кукавичлук? Ови
примери не подстичу побуну и мењање
система, него на емиграцију из наше
земље, која ће онда несумљиво све
брже пропадати. Али свакако не због
тога што су се њих двојица, угледних
грађана одселили. Веома битна ствар
је што су оба глумца, поготову Којо
гласноговорници опозиционе, грађанске коалиције „1 од 5 милиона“, док је
Ђуричко био активиста председничке
кампање Саше Јанковића. Међутим
грађансака опозиција није успела да
се наметне као озбиљнија политичка
опција. Да је којим случајем Ђиласов
пројекат „1 од 5 милиона“ доживео успех, можда би наши глумци ипак остали у Србији.
Којо и Ђуричко одлазе пре свега због
политичке климе која им не одговара.
Одлазе због примитивне, напредњачке
форме, а не због суштине капиталистичког система у Србији. Ови глумци
желе само још боље за њихове породице, како сами кажу, тако да кад би
имали мало више новаца и снимања,
мало више медијско-политичког простора, кад би се њихов глас мало више
чуо и уважавао, они не би отишли. Њих
не би занимало што милиони и даље
живе у тоталној економскиј, социјалној
и културној беди. Али њихове позиције
заузеше су младе наде Монтевидеа. Ето
они се момци ништа не жале. За њих
ова власт је и више него коректна. Снимају државне пројекте, филмове, иду
код председника на пријеме, а Милош
Биковић је добио чак и улогу дипломате… за њих Србија изгледа није рупа.
Но, новчано обезбеђеном глумцу попут Николе Која и није проблем да оде
негде другде и да живи и да нам прича
бајке о западу, за разлику од 99 % људи
који из Србије оду, а тамо бивају јеф-

тина радна снага и раде тешке физичке
послове. Они раде послове не ретко и
по 12 сати на грађевини, перу судове,
тоалте, или чувају старе особе које не
могу да се брину о себи. Обично у том
нормалном свету, висококвалификоване особе раде најтеже послове, јер због
свог порекла које се заснива на предрасудама не могу да раде у сопственим
струкама.
Наш човек који оде у једну од западних земаља постаје у апсолутној
већини ситуација јефтина радна снага
која ради досадне, напорне, физичке
послове за плату која је вишеструко
испод просека у тим земљама, а развијене земље Европе које имају пробелема са старим становништвом, увозе
јефтину радну снагу. Крупни капитал у
тим земљама израбљује људе за плату
која је неретко и испод 1000 евра, а тај
радник најчешће који је заслеплен са
тим парама не може зарадити ништа,

јер иако има већу плату него у Србији,
он плаћа вишеструко скупље трошкове
стана, инфостана и других основних
животних потрепштина.
Мит о западу још деведесетих година изградиле су грађанске структуре
у Србији. Исти тај запад је деведесетих и почетком 2000-их учествовао у
разбијању наше земље. У том миту се
наводи да су то уређена друштва. Чињеница је да у тим земљама, без обзира
на то што има велики број бескућника,
сиротниње, криминала и нарокоманије,
се живи боље. Но, та друштва су богатија, јер су вековима пљачкала остатак
света, док данас су те земље водеће империјалистичке земље које пљачакају
народе широм света. Никола Којо, као
и остала грађанска класа је заборавила,
да су та уређена друштва нама наметнула санкције, изазвала братоубилачке
ратове, уништила економију, школство
и здравство, бомбрадовала нашу земљу

са осиромашеним уранијумом, трујући
нам генерације које се још нису ни родиле и на крају су нас окупирали. Они
су нам наметнули тај “примитвни” балканизам који је током социјализма био
сведен на минимун.
Никола ти желиш да нас убедиш да
земље пљачкашког запданог империјализма и њихови полтрони у Србији,
који су заговарали да нас бомбардују,
окупирају, они који су уништили систем у ком су људи живели боље, они
који и дан данас живе на петооктобарским крвавим америчким парама,
они који су нам уништили индустрију,
здравство, школство, они за тебе представљају нормалност и ти желиш да нас
у то убедиш. Никола – ти желиш да нам
прикажеш Србију као државу варвара
и вандала која морају да се угледају на
запад, а запад као место где људи беру
плодове са рајских вртова.
Е мој Никола, та уређена друштва

су допринела да наше и гомила других
буду неуређена. Драги мој Никола, зато
ми кажимо НЕ западним митовима и
онима који их оживљавају. Ми кажемо
не слугама западног капитала, којима
је добар запад јер их финансира и који
хоће да живе од џабалебарења. Драги
мој Никола, обичном човеку запад значи најгори вид израбљивања, како у
Србији, тако и у читавом свету.
Драги Никола, ти си побегао из Србије. Самим тим, ти си кукавица. Ти
нам никако не можеш бити узор. Ми
остајемо у овом блату да се боримо. Ми
знамо да ћемо се изборити. Драги Никола, теби срећан пут, а ми овде остајемо
да се боримо против домаћих битанга и
бараба и империјалних монопола. Никола, ми нисмо кукавице и борићемо се
за нашу будућност!
Никола Грубишић

Никола Којо Фото архив
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ТО НИЈЕ ЖИВОТ – ТО ЈЕ РЕКЛАМА

Кока кола хеленик Србија има низ кампања о правима радника које су само мртво слово на папиру.

Један у низу рекламних паноа о бризи запослених
Први пут сам чуо за Кока колу у свом
раном детињству. Колико ме памћење
служи, моја прва асоцијација на Кока
колу нису били библорди, реклама, или
препознатљива амбалажа, већ један
турбо фолк хит од Вики Миљковић који
гласи “Кока кола – Малборо сузуки”.
У тим годинама док је тај хит дрмао
нашом културном сценом, нисам могао ни сањати да ћу се једнога дана запослити у Кока коли, најпрепознатљивијем бренду Западног империјализма.
Многи радници у Србији због тешких
услова рада у којима је послодавцима
омогућено да раде шта год пожеле,
сањају да добију посао у Кока коли. У
неколико следећих редова ћу поделити моје радно искуство у овој фирми
и начин на који сам се запослио, а то
је преко омладинске задруге (или фактички агенције за запошљавање) преко
које велики број младих људи ради због
очајног Закона о раду, који искључиво
штити послодавца.
У овој фирми сам се запослио сасвим случајно. Једноставно, биле су
ми неопходне паре. У неформалном
разговору са једним мојим другом сам
рекао свој проблем, односно да тражим
посао. Он ми је одговорио: “ја сам радио у Кока коли, пре него што сам се
запослио у струци. Имам кума у омладинској задрузи у Земуну. Могао бих
да ти помогнем да добијеш посао.” У
немогућности да бирам, прихватио сам
ову понуду мог пријатеља на чему сам
му неизмерно захвалан. Након тога сам
отишао на разговор у омладинску задругу, рекао сам ко ме је препоручио.
Рекао сам своје квалификације. С обзиром на то да сам завршио факултет,
кум мог пријатеља је био искрен и рекао ми је одмах да не жели да ми даје
лажна обећања. Напоменуо ми је да у
администрацији посла нема (односно

према његовим речима ми је потребна
много јака веза), а да омладинска задруга у коју сам дошао сарађује са Кока
колом и да једино могу добити посао
некфалификованог радника у производњи када се укаже слободно место.
Након неколико дана сам добио позив
да одрадим санитарни преглед и убрзо
добио посао.
Према уговору који сам потписао са
задругом, по сату мени припада 145
динара. Запослен сам у три смене, а
ноћни рад ми се рачуна као 11 радних
сати. Колико задруга добија не знам, но
то зависи највише од договора између
одређене задруге и фирме. На сваког
запосленог преко задруге фирма која
запошљава радника (у овом случају
Кока кола), добија субвенције од државе, тако да је и то интерес због кога
послодавац запошљава раднике.
Након санитарног прегледа, моја
прва обавеза је била да одем и саслушам предавање о заштити на раду. То је
изгледало као пука формалност који је
одрадио младић који је био на пракси
у администрацији. Према речима поменутог младића, он никада није ушао
у производњу, тако да му не замеримо
што он не зна одређене ствари које
су у вези са ХТЗ (Хигијенсо техничка заштита) опремом. Ту смо добили
неке основне информације које се тичу
запошљавања и информацију да је компанија у обавези да нам обезбеди ХТЗ
опрему (заштиту, због велике буке, радом са хемикалијама, радом са стаклом
и другим стварима које могу физички
и здравствено угрозити радника). Због
таквог односа према безбедности се
догађају честе повреде, које компанија углавном игнорише. Тако нпр,
сам сасвим случајно сазнао од једног
колеге да хемијско средство које служи за чишћење просторија, а зове се

ТОПАКС, има разних врста и да се не
смеју мешати. То ако се учини долази до
велике концентрације дима и гушења,
слично сузавцу, само доста опасније.
Многи неискусни радници то не знају
и настану многе повреде на раду управо
због неправилног коришћења овог хемијског средства. Давање неискусним
радницима да возе ручне виљушкаре
и друге радне обавезе за које се нису
обучили су чести узрок повреда на раду,
као и рад са стакленом амбалажом која
је продукт неодговарајуће заштите.
Први утисак када се уђе у фабрику
која је ограђена са жицом, а у којој сваки запослени добије свој редни број је
осећај да се налазите у концентрационом логору, у ком вас чувари надгледају са камера и константно се шеткају
како би надгледали да ли се случајно ко
одмара који минут више. Првог дана
на послу сам добио само панталоне,
мајицу и капицу која је неопходна да
се носи како коса не би падала у производњи. Због велике буке сам тражио
чепове за уши. Њих сам добио, али ти
чепови које сам добио су лошег квалитета и једва да могу иоле ублажити
буку. Када сам био послат да радим са
стаклом, тражио сам одговарајуће рука-

вице и наочаре, али их нисам добио јер
како ми је сменовођа објаснила, сада
то нажалост немају. У ноћним сменама
је знатно хладније. Радници морају да
носе у кургу фабрике искључиво ствари које су у власништву фирме. Стога,
сам тражио дуксерицу и јакну, али их
нисам добио, јер их тренутно немају.
Када сам приупитао раднике који раде
дуже у кока коли, они су ми рекли да
су ХТЗ заштита и права радника само
мртво слово на папиру.
Читав фабрички комплекс је облепљен плакатима о томе да су радници
и људска права на првом месту. Но, у
пракси од тога нема ништа. Када уђете
у круг фабрике, пише на великој табли
да се нико није повредио на раду 345
дана, следећи дан 410, па 380... У менаџменту Кока Коле истичу да то иде у
прилог овој компанији којој је на првом
месту брига према запосленима. Када
сам приупитао раднике који ту раде
дуже време да ли је то истина, први ми
је одговорио да је то велика лаж. То ми
је рекао момак који је запослен преко
омладинске задруге и који је расекао
руку, јер није имао одговарајућу опрему
на раду са стаклом. Због повреде није
могао да ради две недеље. Фирма му
то није урачунала као повреду на раду,
јер рукавице које је користио нису биле
фирмине, већ његове приватне. То је
било образложење. Но, овај радник
је користио своје приватне рукавице,
јер су фирмине претходно пропале (а
замену није добио) и биле су слабијег
квалитета. Други радници су ми додали да се повреде на раду догађају свакодневно, али правна служба у фирми
увек нађе изговор како не би исплатила
осигурање повређеном раднику.
Машине и помоћнни алати су угавном похабани и застарели. Запослених
нема довољно, тако да радник никада
не зна какав га посао очекује сутра.
Када се радници који су запослени за
стално побуне и траже од менаџмента да им се машине поправе и запосле
нови људи, одговор им стиже да они
морају да раде више, јер за тај посао
примају лепе паре. По тежини послова
најгоре пролазе виљушкаристи, јер они
мењају велике температуре, поготово
у зимском периоду, јер им је радиус
кретања производња у којој је топло –
магацин у коме је хладно. Радници у
самој производњи су изложени удисању
хемикалија, као и удисању издувних га-

сова које машине проузрокују. Одговарајуће маске поседују само они радници који су сами себи то финасирали. У
летњем периоду, радници у производњи
су изложени температрама до преко 60
степени целзијуса, без икакве заштите
и посебне надокнаде, док они који раде
на паковањима су изложени константном сунцу, а зими великој хладноћи, без
одговарајуће заштите.
У Кока коли постоје три врсте запослених. Они који су запослени за стално, они који су на уговор и они који су
запослени преко омладинске задруге.
Шаблон за запошљавање у кругу фабрике (нерачунајући администрацију),
је да се сви запошљавају преко омладинске задруге. Након 6 месеци неким
срећницима фирма поунуди уговор на
три месеца. Онда следи обука на раду
са машинама, што је једна фарса, јер
сви они који су запослени преко омладинске задруге су одмах убачени у радни процес и науче док су омладинци да
раде са машинама. Након два уговора,
фирма их врати на статус омладинца, а
након тога добију отказ, док су ретки
они који буду запослени за стално. И
онда се тако врти све у круг, док они
који су најупорнији након неколико година добијају запослење за стално. Они
који су запослени за стално, плату примају на основу радних сати, а неки на
основу бонуса које остварују на самом
послу, што изазива посебан стрес код
радника, и посебан ниво експлоатације.
Топли оброк не постоји. У фабрици
постоји кантина у којој оброци имају
цену као у београдским ресторанима,
док постоје аутомати за кафу, грицкалице и слаткише, који радници такође
морају да плате и на тај начин зараду
има фирма.
Радници који су запослени на уговор, или за стално имају нешто боља
примања него у другим предузећима.
Боља примања него у другим фирмама
и слободни викенд су плод тога што у
Кока коли постоји синдикат, а плаћање
ноћног рада је заслуга постојања истог.
Услови рада у Кока коли су заиста тешки, а радници су изложени свакодневном нарушавању свога здравља. Кока
кола на маркетинг годишње издваја 2.44
милијарди долара. Стога се може закључити а за просечног радника у ХБЦ
Кока кола у Србији - ТО НИЈЕ ЖИВОТ,
ВЕЋ ЈЕ РЕКЛАМА!
Владимир Зечевић

У пракси, голе жице, без икакве заштите се могу видети на сваком кораку
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НАРОДИ ШИРОМ СВЕТА
УСТАЛИ ПРОТИВ НЕПРАВДЕ

Протест комунистичке омладине Турске
Социјални протести који су своју
еруптивну фазу доживели у последњих
два месеца, највише одјека су имали
у Латинској Америци и Блиском истоку. Империјалистичка агресија која се
одвија на Блиском истоку, погодила је
и земље у овом региноу. На улицама
Багдада и других градова Иракa воде се
крвави обрачуни између радног народа
и владиних снага. Комунисти траже да
владини представници који су одговорни за насиље и смрт хиљада грађана на
улицама Ирака одговарају и они истичу
да је дошао „коначни тренутак да се отвори пут за нову и другачију друштвену
климу која ће осигурати поновну изуградњу земље у којој ће бити слободе,
социјалне правде и демократије.” Такође, народ и комунисти захтевају оставку постојеће владе и стварање нове
владе састављене од способних, искрених и ефикасних личности, која ће моћи
да извади земљу из блата политичког
секташтва и корупције.
Незадоволјство народа није заобишло ни Либан. Ова земља, која је
слично као и Ирак ратом разрушена,
букнуо је пламен социјалних немира.
Ова земља је највише погођена ратом у
Сирији, јер у овој земљи од 4,5 милиона
становника постоји преко милион избеглица. Повод за протесте су биле антинародне мере које је донела влада на
челу са Саад Хариријем, који је услед
притисака поднео оставку, док је председник Либана Микал Аоуну истако да
ће наставити путем неолибералних и
антинародних реформи.
У саопшењу КП Либана је истакнуто
да је „ово национални устанак, који се
протеже кроз земљу са севера до југа,
преко Бејрута до Беке, необазирући
се на секташке поделе, народ остаје
чврст у својим захтевима.” КП Либана
је истакла да је народни устанак савршен начин да се прослави 95 година
од оснивања и у том духу, Генерални
секретар КП Либана, другарица Хана
Гариб је истакла да је „овај насилни
одговор владе на протест јасан пример
антинародних мера које су успостављене како би се држава повиновала одлукама ММФ-а и Светске банке. Она је
истакла да су ове борбе само почетак
и да комунисти неће одустати док се
политички систем и структуре власти
не демократизују, и док земља не промени курс у социјалним и економским
политикама. Такође, Светска федерација демократске омладине је подржала
ове протесте и народ који се суочава са
антинародним режимом и репресивним
мерама који производи исти.
Контрадикције капиталистичке експлоатације су досегле тачку усијања у
Латинској Америци. Поред константих
притисака и саботажа коју империјалисти предвођени САД врше на Венцуелу,
Боливију и Никарагву, уз перменетну
блокаду према Куби, масовни протести су прво погодили Еквадор. У овој
земљи, Ленин Морено који је издао начела народа и окренуо се антинародној

политици по диктату ММФ-а и Светске банке у спровођењу антинародних
мера, наишао је на жесток отпор народних маса. Радни народ и индогени
народи су се побунили и од септембра у
овој земљи трају непрестано протести.
Ипак, најмасовнији протести су се
догодили у Чилеу. Према проценама,
на протесту 27. октобра у Сантијагу,
главном граду Чилеа било је присутно
2 милиона људи. Повод за протесте су
биле нелибералне реформе које је покренуо председник Себастијан Пинера. У протестима у Чилеу је неколико
хиљада мртвих, а додатни страх народ
осећа, јер је садашња власт окружена људима из Пиночеове ере. Када је
војска изашла на улице у градовима у
Чилеу, све је изгледало као на једну од
најстрашнијих трагедија која се догодила на тлу Латинске Америке – крваву
Пиночеову диктатуру.
Пинеров режим је осудио Комунистичку партију Чилеа за изазивање
нереда. Тим поводом председник Комунистичке партије, друг Гилермо
Теилер је изјавио „да се у Чилеу дешавају социјални немири и осудио је
владу због означавања демонстраната
као криминалаца.” Он је упитао: „Ко
су криминалци? Студенти? Радници?
Жене?”
Поводом немира се огласила и посланица Комунистичке партије Чилеа, другарица Камила Ваљехо (хероина и лидер студентских протеста 2011. године),
истаквши да није изненађена што власт
криви комунисте за све насилне радње.
Другарица Ваљехо је рекала да је тренутна ситуација настала као резултат

„Антагонизми између империјалистичких сила приликом промене граница
посебно долазе до изражаја. Прошлогодишњи Преспански споразум показао
је јачање противуречности између САД
и Русије, које воде немилосрдну борбу
око утицаја и изградње нових база у
Македонији. Овакво понашање великих
сила најбољи је показатељ чињенице
да поновно исцртавање међудржавних
граница након распада СФРЈ не може
донети мир, већ представља увод у нове
сукобе.
Посебно смо забринути због јачања
присуства НАТО-пакта на Балкану.
Његово присуство последица је продубљивања противуречности између
америчких и руских империјалиста.
Стварање нових војних база у Грчкој
и региону део је плана који за циљ има
окруживање и припрему за рат против
Русије. Ми откривамо радничкој класи
Грчке, али и радницима у окружењу, да
присуство НАТО трупа никако не подразумева већу националну безбедност.
Напротив, изградњом база земље попут
Грчке постају главне мете у случају будућих сукоба.
Приликом посете Генералног секретара САД Мајка Помпеа Грчкој, хиљаде

владиних политика, наглашавајући да
Пинереова администрација обећала
„боље дане” чилеанском народу, али је
уместо тога кренула ка смањењу права
радника и младих.
Поводм контрадикција које се јављају
услед развооја империјализма као највишег стадијума капитализма, на Куби
је организована антиимперијалистичка
конференција „Народи устају против
дивљања капитализма”. То је био скуп
солидарности против неолиберализма,
а учестовало је преко 1200 учесика који
се солидаришу са народом Кубе против
блокаде и Трампове администрације.
Тим поводом, предеседник Кубе, друг
Мигуел Диаз – Канел, рекао је „ми ћемо
увек са добродошлицом дочекати људе
који су за мир и солидарност, и позивају
на одбацивање лажи САД-а да су они
неприкосновена нација”. Друг Канел је
нагласио да „са лажима, они нападају
Кубу већ годинама, нападају нације,
уништавају градове и враћају читаве
регионе уназад спречавајући развој.”
На конференцији је учестовао и
председник Венецуеле, друг Николас
Мадуро. Он је у свом обраћаљу истакао „да је народ Чилеа устао против
политике неолиберализма и политике
коју креира Међународни монетарни
фонд, односно против политике приватизације, индивидуализма, искључења
и осиромашења.”
Слика са протеста ,,Сви смо ми Венецуела” одржаног у Београду 16. септембра 2017. године.
Caвез комунистичке омладине Југославије, као једина чланица Светске
федерације демократске омладине
(WFDY) из Србије се солидарисала са
свим прогресивним тежњама народа
широм света и сестринским организацијама, да се ослободе стега империјализма. Стога, ми поносно истичемо
паролу WFDY-a: „Да мира, слободе и
правде нема без унишења капитализма”
– „За трајни мир – уједињени у борби.”
Александар Ђенић

Ратни злочин Ваздухопловних
снага Холандије у Ираку
коначно објављен у
холандским медијима
У Ираку је 2015. године холандски
ловачки авион типа Ф-16 бомбардовао фабрику муниције у граду Хавиџа
који припада Исламској држави. У
том бомбардовању је уништен читав
кварт око те фабрике а погинуло је
сигурно седамдесет цивила – према
скорашњим проценама Пентагона, холандске државе и холандских медија,
у чијим је интересима да што је више
могуће минимализују начињену штету.
У ирачким медијима се о овом злочину
говори још од самог бомбардовања, а
очевици процењују да је више стотина
људи погинуло (међу којима и више
десетина деце) или озбиљно рањено.
У близини фабрике су боравиле бројне
породице избеглица а то је било свима,
па и ирачким снагама које су тад биле у
директном контакту са холандским, познато, наговестили су житељи Хавиџе.
Сигурно је да је фабрика муниције због
високе експлозивности њених садржаја
допринела уништењу и броју жртава.
Холандски медији о свему овоме
нису ни писнули до 18. октобра ове
године, када су објављени исходи
заједничког истраживања холандских
агенција НРЦ и НОС у Ираку и Холандији. И даље није јасно како је ова
катастрофа могла да буде дозвољена.
Холандска држава већ годинама одбија
да обавести свој народ о нападима које
врше њихове ваздухопловне снаге и о
жртвама тих напада. Наводно су Пен-

тагон и Холандско јавно тужилаштво
прошле године вршили истраживања
(али не и на лицу места), из којих се
испоставило да у овом случају нема
разлога за даља истраживања. Шта је
у Ираку трагична и неоспорена истина
се у Холандији прећуткује – док лонац
не прекипи.
Холандска министарка одбране Анк
Бајлевелт је, када је вест изашла, одбила
да дâ коментар, али је зато на сву срећу
изразила жељу да то у будућности уради и обећала отвореност по том питању.
Нарочито запањујућа и разбесњујућа
је њена тврдња да ће „свачија безбедност, а нарочито безбедност пилота,
бити главни пријоритет.“ Бајлевелт се
чак 3. новембра појавила на јутарњем
програму „WNL op Zondag“ и ту страсно бранила починиоце овог ратног злочина, још и лагајући како је све ово за
безбедност Холанђана.
Да се злочин овог калибра толико
крије и прећуткује а потом тако ноншалантно одбацује све је индикатор подлости холандске државе и холандских
медија. Било какву критику Холандских
ваздухопловних снага увек прати шовинистичка апологетика. Тако холандса
јавност игра музичке столице – с једног
злочина на други без решавања претходне ситуације – док у Ираку умиру
избеглице.

која умара и у којо вас углавном потуку.
Уз сву критику и увреде које ћете добити, па и похвале, важно је да запамтите
ако верујете у оно што говорите, и можете да останете чврсто на свом путу,
можете много тога да промените.“
Оливер Стоун,
амерички редитељ, оскаровац.

Митинг комунистичке омладине Грчке

Зовите га како желите: Војно – индустријско – сигурносно - финансијско
– медијски комплекс – то је систем који
се одржава под изговором да су ово
,,праведни ратови“, да су оправдани у
име наше заставе“, која поносно вијори над нашим животима. Наша земља
је постала просперитетнија за многе,
али у име тог богатства, не можемо да
оправдамо наш систем као центар за
светске вредности еве док изаззивамо
толике ратове и хаос. Нема потребе да
набрајам жртве, знамо да смо интервенисали у преко 100 држава, инвазијама,
променом режима, економским хаосом,
или хибридним ратом – меком моћи,
како год то зовете, то је рат неке врсте.
На крају то постаје систем који води
уништењу планете и свих нас. Борио
сам се против тих људи који воде ратове
током већине свог живота. То је игра

људи је, упркос репресији од стране полиције, изашло на улице како би изразили своје противљење споразуму грчке
владе са владом САД о проширењу база
у нашој земљи. Овај споразум, чије је
потписивање започела СИРИЗА, има
за последицу претварање целе Грчке у
војну базу империјалистичких убица
народа. Масовни протести петог октобра уздрмали су Атину, али и остале
грчке градове, нарочито оне у којима
већ налазе америчке војне базе. Централни протест у Атини започео је испред Парламента Грчке и завршио се
испред Амбасаде САД. Протестанти су
том приликом црвеном фарбом погодили споменик америчког председника,
убице Харија Трумана. Влада Грчке,
Амбасада САД и остали антикомунисти
жестоко су нападали чланове Комунистичке партије Грчке, објављујући чак и
приватне податке људи који су бранили
протесте од напада полиције.
Свераднички милитантни фронт
(ПАМЕ) основан је 3. априла 1999. године. ПАМЕ окупља све класно орјентисане синдикате, федерације, радничке центре и комитете који се боре
против синдиката вођених од стране
послодаваца, против сарадње раднич-

ких синдиката са буржоазијом која
омогућава експлоатацију пролетеријата. Комунисти представљају авангарду
синдикалног покрета у Грчкој, који има
велику подршку радног народа наше
земље. ПАМЕ се бори против сваког
вида реформизма, против сваке струје
која се залаже за постизање било каквог
договора са нашим класним непријатељима. Влада под вођством партије
СИРИЗА, партије такозване “левице”,
непрестано је нападала раднике, задовољавајући многе захтеве крупних
индустријалаца. Антирадничке мере
које је донела влада Нове демократије,
попут ограничавања права радника на
штрајк и стварања електронске базе података о члановима синдиката, представља последицу политике коју је спроводила СИРИЗА. ПАМЕ не организује
искључиво борбу за права радника, већ
узима активну улогу у борби против
империјалистичких организација ЕУ
и НАТО, учешћу Грчке у империјалистичким војним мисијама и интервенцијама. Он позива раднике да устану
против претварања наше земље у базу
САД-НАТО империјализма.
Непријатељи радника делају без прекида. Непрестана ескалација антикому-

низма широм Европске уније, напади на
прошлост револуционарног радничког
покрета, само показују страх буржоазије од будућности која ће је засигурно
сустићи. Докле год се млади у Грчкој
и региону боре раме уз раме са радницима, можемо се надати светлој будућности. Детаљно планиран и развијен
идеолошко-полирички рад у масама,
информисање маса како о прошлости,
тако и о тренутном стању у друштву,
представљају предуслов ове борбе. У
наредном периоду очекујемо јачање
борбе маса против империјализма,
монопола и варварског капитализма,
борбе за ново социјалистичко друштво.
На крају, желимо да изразимо нашу
солидарност са народом и омладином
у Србији. Захваљујемо се Новој комунистичкој партији Југославије на
одржавању добрих и чврстих односа
са Комунистичком партијом Грчке и
Комунистичком омладином Грчке и потврђујемо нашу вољу за јачањем заједничке борбе против капиталистичког
варваризма до коначног успостављања
социјализма-комунизма.“
друг Ламброс Тсимас,
члан Комитета за међународне
односе Комунистичке омладине Грчке

Душан Миленковић

СВЕТ

ИНТЕРВЈУ ТУРСКИХ И
СИРИЈСКИХ КОМУНИСТА
ПОВОДОМ ТУРСКЕ
АГРЕСИЈА НА СИРИЈУ
Интереси капиталистичке класе на
Балкану не представљају нову појаву.
Од распада Совјетског Савеза Турска
се залаже за интеграцију балканских
земаља у НАТО, док је Грчка преузела сличну улогу по питању ЕУ. Захваљујући међународној политици
владајуће партије (АКП) наступање
турског капитала постало је још агресивније. Приватизација народних
добара поспешила је снагу турског капитала. Најбољи пример представља
турска компанија пива Ефес, која само
у Молдавији поседује више од 70%
тржишта. Ефес је највећи произвођач
пива на Балкану. Турски капитал власник је многих предузећа у различитим
индустријским гранама на Балкану.
АКП има детаљно разрађене планове
који подразумевају блиску сарадњу са
турским и муслиманским мањинским
заједницама широм Балкана, а све у
циљу ширења утицаја свог капитала.
Од почетка свог мандата било је
очигледно да је примарна улога председника Ердогана испуњавање дужности према империјалистима, пре свега
америчким. Слободно се може рећи
да Ердоган заступа интересе турске
капиталистичке класе и НАТО пакта.
Ипак, противуречности између самих
капиталиста повремено долазе до изражаја, што се може уочити и током овог
рата. Наиме, иако је Турска допринела империјалистичкој агресији НАТО
пакта, побољшање односа између
САД и снага сиријски Курда изазвала
је незадовољство у редовима турских
капиталиста, који су се уплашили да ће
остати без свог удела у ратном плену.
Свесан своје клизаве позиције, Ердоган
је подигао степен агресије, спроводећи
интересе како Русије, тако и САД.
Ситуација на Балкану веома је слич-

Амерички империјализам и остале
реакционарне државе у региону, међу
којима су Саудијска Арабија, Катар,
Јордан и Турска подржавају различите
терористичке групације у Сирији, међу
којима су главни Вехабијски покрет и
Муслиманско братство.
Ми сматрамо да се сукоби у Сирији
могу решити искључиво путем ослобођења земље и одбране јединства,
суверенитета и независности Сирије.
Ми се боримо за побољшање животног
стандарда сиријских народних маса, јер
једино тако можемо спречити нове сукобе у будућности.
Сукоби на Блиском истоку могу се
окончати једино ако се све државе региона заједно одупру колонијалним
пројектима, попут пројекта “Нови
Велики Блиски исток”. Неопходно је
ослободити све територије окупиране од стране Ционистичког Израела,
укључујући и Голанску висораван, као
и успостављање независне и суверене
Палесине и враћање Палестинаца на
своја вековна огњишта.
Будућност Сирије зависи од политичких, економских и друштвених
услове у земљи. Потребно је одупрети
се либералној економској политици у
Сирији, очувати бесплатно школство и

на оној у Сирији. Империјализам има
велике интересе на Балкану, и још већу
способност да утиче на овај регион,
пре свега захваљујући повољном историјском контексту. Нема сумње да
ће капиталисти Турске покушавати да
шире свој утицај у овом региону, са или
без Ердогана. Ми смо такође свесни да
народи Балкана имају дугу историју
борбе против империјализма која се на
може избрисати из њихових умова. Империјалисти не рачунају на борбеност
ових народа. Ми се на њу ослањамо.
Империјалисти ће поново претрпети
пораз на Балкану!
Свесни смо да се будућност омладине никако не може одвојити од будућности радничке класе. Незапосленост
у Турској данас је виша него икад, а
плате се смањују из дана у дан. Добар
део омладине види излаз у бежању на
Запад, заборављајући да се од капитализма не може побећи. Борба представља једини начин за превазилажење
овог варварског система. Империјализам је спроводио своје крваве планове
на Балкану. Док се они труде да спроведу те планове ми се морамо трудити
да их, један по један, разоткривамо у
очима омладине. У Турској, ми радимо
све што можемо да откријемо крваву
агенду буржоазије и имеријализма.
Данас је лако уочљиво да капитализам не може да пружи светлу будућност
радницима, а посебно не омладини.
У Либану, Еквадору, Чилеу народ се
диже против антинародних политика
ММФ-а и буржоазије. Наша је дужност
да спојимо ове борбе у јединствену борбу за социјализам, јер без социјализма
и авангардне улоге радничких партија
у спровођењу истог млади не могу да
остваре бољу будућност.
Комунистичка омладина Турске

здравство и заштитити државни сектор
од приватизације.
Политички, економски и друштвени
услови разликују се у земљама Блиског
истока. Упркос различитим условима
који владају у свакој од земаља, мора
постојати јединство свих прогресивних
и народноослободилачких снага како
у борби империјализма, тако и у откривању његових планова и подизању
свести младих о значају класне борбе.
друг Сенан Абид, председник комитета Дамаск Савеза комунистичке
омладине Сирије
Превели:
Огњен Петровић и Милош Каравезић

стр. 5.

КОЛУМБИЈСКИ РАДНИЦИ У
ГЕНЕРАЛНОМ ШТРАЈКУ

Велики раднички протести, предвођени Централним Савезом Синдиката Колумбије, уздрмали су крајем
новембра власт антинародног, проамеричког председника из редова деснице
Ивана Дукеа. Широки народни слојеви
устали су против неолибералне политике буржоаске владе, уједно захтевајући
одбрану мира у Јужној Америци.
Колумбијска полиција насилно је
покушала да угуши ненаслине протесте, због чега су народни посланици из
редова опозиције поднели захтев Унутарамеричкој комисији за људска права
да под хитно истражи нелегалне нападе
и криминализацију протеста. Радничке
организације захтевају од снага безбедности да прекину репресије и притисак

који врше над народом, а нарочито организаторима штрајка који су од почетка осуђивали било какав насилан или
вандалистички чин његових учесника.
Схвативши да неће победити вољу
народа, председник Дуке позвао је
гадоначелнике свих већих градова на
„велики национални дијалог“, који је
најављен за 15. март 2020. године, на
коме ће бити расправљано о инвестицијама и запослености, борби против
корупције, образовању, миру и закону,
еколошкој политици и јачању институција.
Међутим, учесници протеста и организатори наставили су штрајк против
антинародне политике владе. 21. новембра милиони Колумбијаца изашли

су на улице, што представља највећи
протест од доласка Дукеа на власт у августу 2018. године. Народ Колумбије
забринут је због владине недовољне
посвећености миру у региону. Колумбијски радници у потпуности одбацују
неолибералну политику председника
који се труди да успостави пакет мера
које би подразумевале повећање потребне старости за одлазак у пензију,
веће пензионе издатке за раднике,
смањење минималца за младе и смањивање улоге државе у систему социјалне
безбедности.
Дуке до сад није успео да за своје
антинародне мере обезбеди већинску
подршку у парламенту, које он правда
„борбом против корупције“.
НКПЈ и СКОЈ подржавају генерални
штрајк колумбијских радника, уједно
осуђујући антинародну политику буржоаске власти лојалне америчким империјалистима.
Милош Каравезић

СКОЈ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ПОВОДОМ 100
ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ОМЛАДИНСКЕ
КОМУНИСТИЧКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ

У организацији Лењинског комунистичког омладинског савеза – Руске Федерације (ЛКСМ РФ), у Сантк
Петесбургу, од 7 – 10 новембра организовано је низ активности поводом
прославе 100 година од формирања
Омладинске комуистичке интернационале. Најзначајнији догађај у оквиру ове прославе је била међународна
конференција под називом: “100 година комунистичке интернационале,
историја, савремена борба и изазови
за комунистичку омлаидну.” На овом
скупу, поред наше организације, учестовале су омладинске комунистичке
организације из Русије, Кипра, Грчке,
Индије, Ирске, Вијетнама, Турске, Португала, Молдавије и Непала, док је на
конференцији учестовао и потпреседник Светске федерације демократске
омладине (WФДY), друг Аднан Ел Мокадад из Либана. Нашу оргаизацију су
представљали Први секретар СКОЈ-а,
друг Александар Ђенић и чланица Централног комитета СКОЈ-а, другарица
Петра Ристић.
Међународни семинар је отворио
друг Димитри Григориевич Новиков,
заменик председника ЦК Комунистичке партије Руске Федерације. Он
је истако значај солидарности и међународне сарадње комуниста, поготово
данас кад се налазимо у кризи која је
проузрокована империјализмом, који је

највиши стадијум капитализма. Испред
ЦК ЛКСМ-а, учесницима семинара се
обратила другарица Наталија Дорохова,
која је поздравила све присутне, након
чега су уследиле плодотворне диксуије
међународних делегација у којима је
закључено да комунисти морају водити бескомпромисну борбу за интересе
радног народа у сопственим земљама.
Семинар је затворен, поздравним говором секретара ЛКСМ-а, друга Романа
Кононека, који је истакао да у борби
за социјализам је неопходно водити
бескомпромисну борбу против империјализма, а за то је неопходно имати
јединство у WФДY-у.
Поред семинара, учесници омладинског скупа су имали прилике да
се упознају са бројним важним историјским местима који су били важни
за револуцију у Русији и за одбрану
“града - хеорја Лењинграда” у Другом
светском рату. Тим поводом организоване су бројне посете музејима посвећеним револуцији и Лењину, посета
Аурори, Смољном, као и Спомен парку Пискаровскаја, у ком је сахрањено
500.000 совјетских грађана. Исто тако,
наша делегација је у Јибургу, учесто-

вала на трибини у којој су гости имали
прилику да презентују борбу њихових
организација И да размењују искуства
заједно са доаћинима. Поводом Велике
октобарске социјалистичке револуције
демонстрације су биле забрањене од
стране градских власти, те стога стране
делегације нису учестовале на истима.
Комунисти су без обзира на забрану
одржали традиционалне демонстрације
у којима је ухапшено њих шесторо.
Наша делегација је искористила прилику да са присутним страним делегацијама одржи билатералне разговоре и
размени искуства. Бројне стране делегације су честитале нашој делегацији
на успешно одржаном ЦЕНА (CENA)
кампу у Београду, који је организовао
СКОЈ, а то је био последњи велеки скуп
организација чланица Светске федерације демократске омладине из Европе
и Северне Америке пред Генралну
скупштину ВФДЈ (WFDY), која ће се
одржати у Никозији, главном граду
Кипра од 2. до 6. децембра, на којој ће
бити присутна и наша делегација.
Александар Ђенић

СВЕТ
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ПАО ЈЕ НА
ПОГРЕШНУ СТРАНУ

Ерих Хонекер, последњи председник Немачке Демократске републике
Тридесет година после рушења Антифашистичког одбрамбеног бедема,
који је био познат и под именом Берлински зид, свет пролази кроз реалне
последице због његовог пада на погрешну страну.
Пад Антифашистичког одбрамбеног
бедема у Берлину, саграђеног како би
се Демократска Република Немачка
бранила од агресивних хладноратовских активности наметнутих од стране западног империјализма на челу са
Сједињеним Америчким Државама и
капиталистичке Савезне Републике Немачке, је представљао почетак нестанка
прве државе коју је изградио и њоме
руководио немачки пролетаријат. До
тога је дошло, исто као и у случају других социјалистичких земаља у којима је
наступио његов привремени слом, због
грозоморне издаје почињене од стране
Михаила Сергејевича Горбачова гробара прве земље социјализма, Совјетског
Савеза.
Тим поводом преносимо део говора,
друга Ериха Хонекера, Првог секретара Јединствене социјалистичке партије
Немачке Демократске Републике, који
је одржао на монтираном политичком
суду, који је био организован од стране владајуће капиталистичке класе у
Немачкој.
Пораз Источне Немачке, као и самог социјализма у Немачкој и Европи
очигледно им није био довољан. Треба
искоренити све што ову епоху, у којој
су владали радници и сељаци, представља у другачијем светлу од ужасног и
разбојничког.
Победа тржишне економије и пораз
социјализма морају да буду потпуни. Жели се, као што је давно рекао
Хитлер пред Стаљинградом, „ да овај
непријатељ више никада не устане.“
Немачки капиталисти су одувек били
склони тоталном. Циљ овог процеса,
да се социјализам, који је проглашен
мртвим, поново убије, открива како господин Кол, влада и немачка опозиција
оцењују ситуацију. Капитализам је сам
себе потукао до ногу као што је Хитлер
сам себе војно поразио. Капитализам
је широм света доспео у безизлазну
ситуацију. Пред њим је избор између

потонућа у еколошки и социјални хаос
и увођења приватног власништва над
средствима за производњу, или социјализам. Оба избора представљају његов
крај.
Очигледно да владарима Савезне
Републике Немачке само социјализам
изгледа као акутна опасност. Овај процес треба то да спречи у истој мери,
као и читава кампања против спомена
на потонулу Источну Немачку, и њена
стигматизација као „земље неправди“. Узрок сеже далеко у прошлост.
Он почиње настанком капитализма и
пролетаријата. Непосредни почетак
несреће савремене немачке историје је
био 1933. године. 1933. године је на наводно слободним изборима велики број
Немаца гласао за НСДАП, а председник
Рајха Хинденбург, који је 1932. године такође слободно изабран, потом је
потпуно демократски поставио Адолфа
Хитлера за канцелара Рајха. Након тога
су политички претходници наших устоличених партија, са изузетком СПД-а,
изгласали закон о пуномоћју, који је
Хитлеру дао диктаторска овлашћења.
Само су комуниста пре наведених избора рекли: „Ко бира Хинденбурга,
бира Хитлера, а ко бира Хитлера, бира
рат“. Приликом изгласавања закона
о пуномоћју из Рајхстага су већ били
уклоњени комунистички посланици.
Многи комунисти су били ухапшени
или су живели илегално. Већ тада је,
забраном комуниста, започела пропаст демократије у Немачкој. У САД
су тада постојали планови (на пример,
план Моргентау) да се Немачка трајно
подели на неколико држава. Ови планови су били основ за Стаљинову често
цитирану реченицу: „Хитлери долазе и
одлазе, а немачки народ и немачка држава остају“. Међутим, циљ очувања
јединствене Немачке, коме је тада тежио СССР, није постигнут. Немачка је
на дуго време раздвојена, као резултат
Хладног рата 1947. године, изазваног од
стране САД, преко формирања двојне
зоне, тројне зоне, засебних валута и
коначно формирањем Савезне Републике Немачке маја 1949. године. Ова подела није, као што показује временски
след, била дело комуниста, већ дело за-

падних савезника и Конрада Аденауера.
Формирање Источне Немачке било
је временска и логична последица формирања Западне Немачке. Сада су паралелно постојале две немачке државе.
Међутим, Западне Немачка није била
вољна да призна Источну Немачку и да
са њом живи у миру. Она је чак у име
читаве Немачке и свих Немаца поставила захтев апсолутног заступања. Она је
уз помоћ својих савезника прогласила
економски ембарго над Источном Немачком и на тај начин покушала економски и политички да изолује Источну
Немачку. То је била политика агресије
без рата, који је Западна Немачка водила против Источне Немачке. То је била
једна врста Хладног рата на немачком
тлу. Та политика је довела до подизања
зида. Након што је Западна Немачка
приступила НАТО-у, Источна Немачка се приклонила Варшавском Пакту.
Тако су се две немачке државе непријатељски конфронтирале као чланице непријатељских војних савеза. Западне
Немачка је у многим аспектима била супериорна над Источном Немачком, по
броју становника, економској снази, као
и својим политичким и економским везама. Западна Немачка је због Маршаловог плана и мањих ратних реперација
сносила ратне последице у много мањој
мери. Имала је већа природна богатства и већу територију. Она је ту многоструку супериорност над Источном
Немачком користила у сваком погледу, а
нарочито на тај начин што је грађанима
Источне Немачке обећавала материјалну корист уколико би напустили своју
земљу. Многи источнонемачки грађани
су подлегли овим искушењима и чинили оно што су политичари Западне
Немачке од њих очекивали: „сагласили су се са својим ногама“. Економски процват након 1945. године није
Немце мање привлачио него онај из
1933. године. Источна Немачка и њене
савезнице из Варшавског Пакта доспеле су у тешку ситуацију. „Рол бек“
политика је изгледа имала успеха у
Немачкој. НАТО се потрудио да своју
сферу утицаја прошири све до реке
Одре. Оваква политика је 1961. године
довела до напетости у Немачкој, која је
угрозила и светски мир. Човечанство је
било на рубу нуклеарног рата. Дакле у
таквој ситуацији су се земље Варшавског Пакта одлучиле за подизање зида.
Нико није олако схватио ову одлуку. Зид
не само да је раздвојио породице, већ
је био и знак политичке и економске
слабости Варшавског Пакта наспрам
НАТО-а, која је могла само војним
средствима да се компензује. Значајни
политичари ван Немачке, али и у самој
Западној Немачкој, признале су након
1961. године да је подизање зида довело до опуштања тензија у свету. Франц
Јозеф Штраус написао је у својим мемоарима: „Подизањем зида криза је,
мада на начин неугодан за Немце, не

само отклоњена, већ у ствари завршена.“ (страна 390) Пре овога је писао о
планираном бацању атомске бомбе на
територију Источне Немачке. (страна
389) Чак када бисте се ограничили на
Немачку и када бисте конфронтирали
политичке одлуке две немачке државе,
дошло би се до поштене и објективне
преваге у корист Источне Немачке.
Онај ко своме народу одузима право
на рад и право становања, као што је
то био случај у Западној Немачкој,
преузима ризик на себе да многим људима одузме егзистенцију и да они не
виде други излаз него да себи одузму
живот. Незапосленост, без крова над
главом, злоупотреба дрога, криминал
уопште, све то је резултат политичке
одлуке друштвене тржишне привреде.
Чак и наизглед политички неутралне
одлуке, као што је ограничење брзине
на ауто-путу, последица су устројства
државе, по коме одлучујућу реч немају
слободно бирани политичари, већ неизабране економске газде. Када би Јавни
тужилац из ресора криминала у редовима владе бар једном обратио пажњу на
ово, ја бих ускоро имао прилику да као
и пре представнику Савезне Републике Немачке пружим руку. — Додуше,
овај пут у затвору Моабит. — Ово се
наравно неће догодити, јер су преминуле жртве привредне економије изгубиле
живот противно свим правима.
Ја сам живео за Источну Немачку. Нарочито од маја 1971. године сносим знатан део одговорности за њену историју.
Дакле, ја сам погођен, и више од тога,
ослабљен старошћу и болешћу. Ипак
сам на крају живота убеђен да Источна
Немачка није основана узалуд. Она је
поставила основ могућег социјализма и
доказала да он може бити бољи од капитализма. Она је била експеримент, који
није успео. Међутим, човечанство није
никада одустало од потраге за новим
сазнањима и путевима због неуспелог
експеримента. Сада треба испитати
зашто експеримент није успео. Није
успео сигурно и због тога што смо ми,
а тиме мислим на одговорне у свим
европским социјалистичким земљама,
чинили грешке, које смо могли да избегнемо. У Немачкој сигурно није успео између осталог и због тога што су
грађани Источне Немачке, као и други
Немци пред собом имали погрешан
избор и зато што су наши противници
још увек били надмоћни. Искуства из
историје Источне Немачке, заједно са
искуствима из историје других бивших
социјалистичких земаља могу бити од
користи милионима људи у још постојећим социјалистичким земљама,
као и за свет сутрашњице. Онај, који
је свој рад и свој живот дао за Источну
Немачку, није живео узалуд. Све више
„Источњака“ ће схватити да су их услови живота у Источној Немачкој мање
деформисали него што су „Западњаци“
деформисани „социјалном тржишном

економијом“, да су деца у јаслицама,
обдаништима и школама расла безбрижније, срећније, образованије и
слободније него деца у школама, на
улицама и трговима Западне Немачке,
на којима влада криминал. Болесни ће
схватити да су у здравственом систему
Источне Немачке, упркос техничким
потешкоћама, били пацијенти, а не комерцијални објекти зарад маркетинга
доктора. Уметници ће схватити да наводна или права источноемачка цензура није била толико против уметности
колико тржишна цензура. Грађани ће
схватити да бирократија Источне Немачке, све заједно са ловом на робу из
времена несташица, не захтева толико
слободног времена као бирократија Западне Немачке. Радници и сељаци ће
схватити да је Западна Немачка земља
предузетника (то јест капиталиста) и
да се Источна Немачка није без разлога
звала земља радника и сељака. Жене ће
сада више да цене право на једнакост,
као и право да саме одлучују о свом
телу, која су имала у Источној Немачкој.
Многи ће након контакта са законом и
правом Западне Немачке, све заједно са
госпођом Боли, која је проклела нас комунисте, рећи: „Хтели смо праведност.
Добили смо правну државу.“ Многи ће
такође схватити да слобода да бирају
између ЦДУЦСУ, СПД и ФДП само
представља слободу привидног бирања. Схватиће да су у свакодневном
животу, нарочито на радном месту, у
Источној Немачкој имали знатно већи
степен слободе него што је имају сада.
Коначно заштита и сигурност, које су
мала и у односу на Западну Немачку
сиромашнија Источна Немачка пружала својим грађанима, не могу више
да се подразумевају саме по себи, јер
свакодневица капитализам сада свакоме
појашњава колика је њихова вредност
у стварности. Процес против нас, припадника Националног савета одбране
Источне Немачке, треба да се претвори
у Нирнбершки процес против комуниста. Овај подухват је осуђен на пропаст.
У Источној Немачкој није било концентрационих логора, гасних комора, политичких смртних пресуда, нити преког
суда, гестапоа, СС-а. Источна Немачка
није водила рат, нити је починила ратне
злочине или злочине против човечности. Источна Немачка је била доследна
антифашистичка држава, која је због
свог залагања за мир уживала високо
међународно признање. Процес против
нас „Великана“ Источне Немачке треба да се супротстави аргументу „да се
ситне рибе вешају, а крупне се пуштају
на слободу“. Пресуда против нас овим
треба потпуно да ослободи пут да се и
ситна риба „веша“. Додуше, ни до сада
се по овом питању нико није превише
устезао.
Припремили:
Александар Ђенић и
Милош Каравезић
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ФАШИСТИЧКИ ПУЧ НЕЋЕ ПРОЋИ!
ПОДРШКА ДРУГУ МОРАЛЕСУ

Легитмни изабрани председник Боливије, друг Ево Моралес је свргнут
у војном пучу од стране расистичких
десничара који су потпомогнути од
стране америчког империјализма. Иако
је убедљиво победио на претходним
изборима, генерали су се оглушили о
своју заклетву и уз помоћ крупног капитала, домаће „пете колоне“ и америчког империјализма су успели да изврше
војни пуч.
Друг Моралес, као и потпреседник
Боливије Алваро Гарсија Линерадобили су политички азил у Мексику. Они
су истакли да нису одступили и да неће
одустати од борбе. Након тога, Hенин
Ањес, расистички орјентисана политичарка, се прогласила у парламенту
за привремену председницу Боливије,
иако за то у парламету није постојао
кворум.
Друг Ево Моралес је на челу Боливије 14 година, уз свестран подршку
народа. Он је први изабрани председник из староседелачких народа. Током
његове владавине Боливија бележи константни раст, а људи из староседелачких народа су први пут за време његове

владавине добили шансу да живе живот
достојан човека.
Друг Ево Моралес је жестоки критичар америчког империјализма, заштиник сиромашних и радничке класе. Он
је одбацио политику лихварских институција попут Међународног монетарног фонда и Светске банка и константно је био трн у оку крупном капиталу.
У државном удару у Боливији, логистичку подршку и обуку је давао
CANVAS, Срђана Поповића, бившег
лидера злгласног Отпора. Ова терористичка организација, чије седиште
се налази у Новом Саду, има једну од
кључних улога у обарању прогресивних режима који се одупиру америчком
империјализму и финасијским монополима.
У циљу подршке легитимном, народном председнику Боливије, другу Еву
Моралесу, НКПЈ и СКОЈ су у суботу,
23.11.2019. године у Кнез Михајловој
улици у Београду одржале скуп подршке, који је уједно представљао и осуду
CANVAS-a.
Роџер Вотерс, некадашњи члан
легендарне британске групе „Пинк

Флојд“, пружио је подршку Моралесу,
изјављујући да је он „отргнут од свог
народа из похлепе“. Вотерс је изразио
наду да ће Моралесов егзил бити кратак, уз подсећање да је први боливијски
председник из реда староседелачких
народа урадио „сјајан посао“ на тој
функцији.
Скупу су се обратили Генерални секретар НКПЈ друг Александар
Бањанац, Први секретар СКОЈ-а друг
Александар Ђенић и проф. др Љиљана
Богоева Седлар. Говорници су истакли
штеточински карактер отпораша из редова CANVAS -а и позвали одговорне
у Србији да преиспитају легитимност
њиховог деловања, изнели су подршку Еву Моралесу и његовом прогресивном режиму, иако је друг Бањанац
истакао да НКПЈ не подржава све социјалне процесе које је спроводила

његова влада, али да је наша солидарност неупитна јер је протв изразито
прогресивног, синдикалног и лидера
најширих народних слојева, понајпре
сиромашних и обесправљених, који
пркоси Северноамеричком хегемонизму и империјализму, изведен фашистички државни удар. Као залеђе овог
пуча леже интереси крупног капитала,
а како је истакао друг Ђенић Боливија
има највеће у свету резерве литијума,
које је држава недавно у целости национализовала, те се и ту крије разлог
свргавања, како је истакнуто у говорима, првог Латиноамеричког председника из редова староседелачких народа
које пучисти масакрирају из дана у дан.
Порфесорка Седлар је посебно навела
важност еманципаторских прцеса које
је спроводила влада Моралеса, која је
темељно изменила слику стања не само

у тој земљи, пре Ева с огромним социјалним разликама, али и расистичком
белом кликом на власти, већ и шире у
Латнској америци.
Током скупа су се узвикивале пароле попут„el pueblo unido jamas
sera vencido“, „viva Morales, Morlaes
presidente“, „неће проћи CIA гагнгстери“.
Скуп је био својеврсна прилика да
се скине љага с наше земље коју наноси CANVAS, да се поручи да су ЦАНВАС-ови непријатељи пријатељи народа у Србији и да их Србија подржава.
На скупу је одржан и минут ћутања
за све невине жртве државног удара у
Боливији, CIA и CANVAS гангстера
чији број расте сваким даном.
уредио Милош Каравезић

Скуп подршке председнику Моралесу у Кнез Михајловој улици у Београду, организован од стране НКПЈ и СКОЈ

СЕРИЈА ЧЕРНОБИЉ
– ЛАЖ И ИСТИНА

Слика из BBC серије Чернобиљ

Слика из BBC серије Чернобиљ
За нас су посебно интересантни ставови Михаила Кучка, који сматра да је
огромна количина енергије уложена у
стварање серије утицала да она постане једна од најпопуларнијих новости
у свету и „попут продора радијације
погодила нас и наше душе“. Ипак за
разлику од „прозападне“ критике која
ентузијастично предлаже номинацију
стваралаца серије за Нобелову награду,
Михаил Кучко сматра да серија има и
добре и лоше стране:
„Прва слаба страна серије је сама
чињеница да су серију о нашој несрећи
снимили Американци и да се код нас

није појавио неко ко би то урадио. Поред неоспорног достојанства других
ликова, мени се највише допада прича
о Људмили и Василију Игнатенко; њихов живот, љубав и страшна трагедија.
Иако се у суштини серија придржава
историјских догађаја она такође обилује и сувишним натуралистичким детаљима. Приметно је да су сценаристи
добро упознати са књигама Николаја
Карпана - „Чернобиљ“, у којима је изложена хронологија трагедије. То је у
сваком случају корисно, имајући у виду
да је Карпан у време несреће радио као
заменик начелника нуклеарно – физичке лабораторије и као заменик главног
инжињера станице за науку и нуклеарну безбедност. У разговору са њим у
Кијеву, сазнао сам доста интересантних и необичних ствари, што ми даје за
право да критички оценим неке делове
серије „Чернобиљ“. Са друге стране
ова серија је уметничко дело, самим
тим ствараоци су задржали право на
„уметничку слободу“. Овде пре свега

мислим на субјективну интерпретацију
догађаја у циљу привлачења што веће
публике. Поставља се питање: да ли аутори серије разумеју да ми – Белоруси,
који смо осетили ужас нуклеарне катастрофе, изгубили део земље, давали
милијарде долара за санацију, да се у
реалном животу сваким својим гестом
и делима директно суочавамо с тим?
Присутне стереотипе нећемо коментарисати: огроман број „руских пијаница“, свуда присутне митраљезе или
мистериозне старце са нејасним паролама. Такође приметне су и грешке
везане за живот академика Легасова.
Иако је познато да је живео у викендици, имао породицу и добру плату (познато је да се у Чернобиљу појавио као
члан Владине комисије у елегантном
белом оделу), у серији је приказан као
депресиван лик који живи у суморном
стану. Још један у низу стереотипних
изопачења је пример два „партизанска
војника“ – специјалиста за гађање паса
и мачака?! Приказани су као брутални
мушкарци загледани у будућноћност,
чије су једине преокупације жене,
вотка, хармоника и лосос. Да ли је то
поштовање према „партизанима“ који
су прали и чистили села, закопавали
загађено тло и извлачили графит са
крова реактора? Да ли је то поштовање према тулским рударима који су,
узгред у најкраћем могућем року ископали тунел испод реактора и испод
њега поставили моћан бетонски јастук?
Мислим да би било занимљивије знати
да је идеја по којој растопљено гориво
може горети кроз дно реактора и ући у
подземне воде, рођена у великом уму
академика Велихова.
Још једна у низу слободних интерпретација је сцена у којој Борис Евдо-

кимович, председавајући владине комисије, прети академику Легасову да
ће га избацити из хелихоптера. Ако су
заиста желели да прикажу Бориса као
потпуног десидента, ефекат би био потпунији да су рецимо, у крупном плану
приказали како чекићем разбија значку
посланика Врховног Савета СССР – а.
Легасов – човек чија се одлука да снизи температуру реактора, мешавином
бора, олова и песка, како би се спречило
топљење уранијума, спасио је европски континент од још веће катастрофе.
То је човек кога су уврстили у списак
најбољих светских научника, а у серији
је приказано да због „тражења истине
и откривања тајних података у Бечу“,
КГБ врши притисак на њега. Бесмислица!
Када је у питању лик академика
Александрова (ствараоца реактора)
овог пута нису приказане слабе стране. Информација о његовој надлежности скривала се, кривци за несрећу су
оператери, али то је већ друга прича
која показује снагу совјетског атомског
лобија и нема никакве везе с Легасовим. На самом крају серије оператери
Александар Акимов и Леонид Топтунов
приказани су као полуписмени неуротици због којих се наводно све догодило.
То је лаж. Они су као и њихове колеге
рехабилитовани и посмртно одликовани. Смрт Легасова је приказана као
последица притиска КГБ –а на њега, а
као потенцијални доказ за то спомињу
се касете које су предате „поузданим
људима“. Касете постоје, снимане од
стране Легасова који их пред крај свог
живота више није скривао. Постоји пет
касета и на једној од њих забележен је
интервју са Алесом Адамовичем. Ја
сам читао транскрипцију тог разгово-

ра, оверену од стране извршитеља генералног тужитеља. Нећу препричавати,
али ћу рећи да се у њима не може наћи
ништа слично ономе на шта нас наводи
серија. Поред тога, разлоге самоубиства
Легасова открила је и детаљно је описала његова удовица. Он се још у Чернобиљу разболео, а при крају није јео
нити спавао. Додатни разлози су малтретирање од стране његових колега и
звање Хероја Совјетског Савеза, које
због туђе зависти није добио. Касније,
у деведесетим, Легасову је додељено
посмртно звање Хероја Русије.
На крају још једна опаска о изостављању тројице браће, Петра, Леонида и Ивана Шаврејевих – првих
ватрогасаца који су се попели на кров
четвртог блока и изложили јакој радијацији. У серији се није нашло места за њих. Можда јер су упркос свему
остали живи, па сценаристима то није
било довољно интригантно. Да су били
агентни КГБ – а, вероватно би се нашли
на екрану... “
Преузет текст са сајта
Беларусь Сегодня https://www.sb.by/
Превела са руског – Петра Ристић

Слика из BBC серије Чернобиљ

КУЛТУРА

стр. 8.

СВЕТ
ВЕЛИКОГ
БРАТА
Капиталистичка пропаганда користи
сваку прилику за сатанизацију било
које друштвене појаве, било које идеје и
личности које се супротстављају пљачкашком систему. Грађански историчари, интелектуалци, научници и уметници непрестано измишљају традиције
и фабрикују нове лажи које се тичу
социјалистичких држава и друштава,
а све у циљу обесмишљавања класне
борбе радничких маса.
Један од најбољих примера капиталистичког покушаја критике социјализма представљају дела енглеског писца
Џорџа Орвела, међу којима је свакако
најутицајнији роман „Хиљаду деветсто
осамдесет четврта“ (1984.).
Овај роман представљен је од стране буржоаске критике као веран приказ
„тоталитарног’’ режима инспирисаног
Стаљиновим Совјетским Савезом и
Хитлеровом нацистичком Немачком.
Може се слободно рећи да су овим
романом започети вишедеценијски
напори запада да изједначи фашизам
са комунизмом. Анализа Орвеловог
најчувенијег романа остаје непотпуна
ако се бар у кратким цртама не сагледа
његов живот и рад.
Орвел се борио у Шпанском грађанском рату, а Други светски рат је провео
у Лондону. Веома рано се почео декларисати прво као анархиста, а потом као
социјалиста, али никад као комуниста.
Био је симпатизер троцкистичких идеја,
уједно гајећи интензивну мржњу према
марксизму-лењинизму, Совјетском Савезу и ,посебно, Јосифу Стаљину. Човек
који никада није посетио СССР нападао
је Стаљина у великом броју дела. Роман
1984. није изузетак. Симболика и поједини догађаји који одликују Орвелову
Океанију инспирисани су совјетском
стварношћу. Успостављање власти путем Револуције, борба против капитализма, колективна својина, једнопартијско државно уређење, чистке, као и
главни непријатељи Револуције оличени у Голдштајну (Троцки) и тројици његових следбеника из редова Уже партије
(Камењев, Зиновјев, Бухарин) наивног
читаоца могу навести на помисао да је
ИНГСОЦ ништа друго него екстремнија верзија марксизма-лењинизма.
РАТ ЈЕ МИР!
У свом роману Орвел описује свет
који је подељен на 3 суперсиле које се
налазе у непрестаном рату. Океанија,
Евроазија и Истазија воде бесмислене
ратове, ратове који се никада неће окончати, ратове који се воде далеко од њихових територија и који представљају
један од услова постојања ових земаља.
Ови ратови немају циљ да освајају природне ресурсе – свака земља их има
у већим количинама него што њене
привредне потребе изискују. Њихова
главна сврха јесте деструкција вишка
произведене робе, као и обезбеђивање
робовске радне снаге која би, запослена

у фабрикама оружја, наставила овај бесконачан циклус ратова. У исто време,
у народним слојевима влада оскудица
свих животних добара. Непријатељски
режими проглашавају се за злочиначке
(иако се све три државе воде сличном
идеологијом), чиме се оправдава рат и
немаштина. Свако ко бар мало познаје
совјетску историју, видеће колико се
она разликује од горе описаног светског
поретка. СССР је током читаве своје
историје водио ратове искључиво зарад
директне заштите сопственог народа.
Фашистичке и капиталистичке земље
(чији су се режими знатно разликовали од режима државе Совјета), више
пута су упадале на територију самог
СССР-а, вршећи при том дотад невиђене злочине против обичног народа.
Совјетска Русија непрестано је радила
на побољшању материјалних услова
живота радника и сељака. Средства
за производњу и производи рада нису
намерно уништавани, већ су служили
за задовољавање потреба свих грађана.
С друге стране, не можемо да не приметимо како је понашање данашњег
НАТО – пакта, на челу са Сједињеним државама, идентично понашању
Орвелове Океаније. У току 243 године
свог постојања, САД је у рату провела
више од 220 година, а од средине 19.
века ратове је водила искључиво ван
своје територије. Под окриљем борбе за
заштиту „демократије и људских права’’, амерички империјалисти и њихови
европски савезници сатанизују читаве
државе и народе, оправдавајући на тај
начин пљачкашке ратове који имају
циљ ширења тржишта и већ поменуто
прибављање јефтине радне снаге. Народи ових држава, као и држава које је
модерна Океанија покорила, никада не
успевају да задовоље своје материјалне потребе. Највећи проценат њиховог
рада бива уништен у пламену ратова за
„слободу и демократију’’.
Колективна својина над средствима
за производњу описана у 1984. није ни
налик на ону која је постојала у социјализму. Док се у социјализму земља и
фабрике налазе у рукама радничке
класе, ИНГСОЦ их предаје у руке олигархијске Уже партије, онемогућујући
проловима да учествују у управљању
привредом. Док социјализам производи за потребе људи, производња ИНГСОЦ-а усмерена је ка задовољењу потреба олигархије и рата, док омражени
пролови бивају препуштени вечној
оскудици. Данашња капиталистичка
привреда, иако почива на идеалу приватне својине, такође је колективизована до максимума. Целокупна светска производња подељена је између 5
највећих светских компанија, којима
управља капиталистичка олигархија
која је веома слична Ужој партији како
по улози коју има у производњи, тако
и по односу према светском пролетеријату.
СЛОБОДА ЈЕ РОПСТВО!
Друштво Океаније представља
систем у којем државни апарат врши
комплетну контролу над својим становништвом. Грађани из редова Уже
и Шире партије дужни су да све своје
мисли, жеље и радње посвете држави и
Партији, често на начин који није продуктиван за друштво. У овом друштву

Српски радник јавно и слободно изражава своје неслагање са економском политиком Александра Вучића – Србија, 2048. године

мисао, а не конкретна акција, представља највећи злочин. ИНГСОЦ намеће
морал и социјалне норме које имају
циљ да разбију међуљудске односе,
што онемогућује отворену побуну народа. Иако начелно колективан, однос
појединца и друштва индивидуализиран је до максимума. Човек је отуђен
од других људи, а његов однос према
држави остварује се искључиво преко
телеекрана који представља једино релевантно биће у његовом универзуму.
Проловска популација успева да задржи
своју „људскост’’, али по цену потпуне
одвојености од свих политичких процеса. Сама Партија труди се да међу пролове убаци што више садржаја који би
скренуо њихову шажњу са друштвених
проблема. Док се од чланова Партије
захтева морална чистота, за пролове је
пожељно да своју енергију утроше на
уживање у ниским страстима и лакој
забави. У социјализму власт се налази
у рукама огромне већине становништва, коју предводи партија која није херметички затворена, у капитализму све
одлуке се доносе у херметички затвпреном кругу мањине. У данашње време,
обични људи (пролови) начелно имају
право да искажу своје неслагање са
друштвеним поретком. Ово је, међутим,
само привид слободе говора. Амерички
радник који опсује Трампа или Србин
који се побуни против експлоатације у
свом предузећу неће завршити у Полицији мисли, али је врло вероватно да
ће остати без посла, што је у условима
суровог капиталистичког система често
равно самоубиству. Демократија, коју
Запад толико хвали, јесте демократија
за повлашћени слој становништва (олигархију налик на Ужу Партију), док је
обичан народ у потпуности одвојен од
управљања државом (баш као Орвелови
пролови). Крупна буржоазија има потпуну контролу над интелигенцијом и
‘’стручњацима’’ из свих области. Ова
група људи, која је веома слична Широј
партији, приморана је да у циљу очувања свог материјалног статуса своје
мишљење прилагођава интересима
крупне буржоазије. Индивидуалистичка идеологија, заједно са условима
капиталистичке производње, довела је
до отуђења човека од човека које је нарочито интензивно на вишим ступњевима друштвене лествице (и овде пролови последњи губе своју људскост).
У данашње време сваки појединац постаје зависник од телеекрана који носи
у џепу, а кроз који га владајућа класа
на суптилан начин бомбардује својом
идеологијом. Неморал и лака забава
захватили су читаво модерно друштво.
Управо уз помоћ ових дистракција
крупни капитал одваја пролетеријат од
реалности, што доводи до дезорганизованости истог.
НЕЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Образовање народа Океаније налази
се на веома ниском нивоу. Већина пролова је неписмено, они писмени користе своју вештину за читање еротских
романа и праћење хороскопа. Сваки
иоле интелигентнији прол бива убијен
од стране Полиције мисли. Чланови

Партије специјализовани су у оквиру
своје уске струке и није им остављена
да унапређују своје вештине. Технички напредак подређен је не потребама
друштва, већ ратовању и одржавању
диктатуре. Низак ниво едукације омогућава лако прихватање сирове пропаганде која спречава побуну народа. Да
је ИНГСОЦ се пре односи на капитализам, у то нас уверајвају и грађански
историчари, који признају да је у социјализму знатно подигнут образовни
и културни ниво становништва, те да
је образовање бесплатно и доступно
свима. Све области науке и технологије
интензивно се развијају, а производња
усложњава. Основна претпоставка
успеха социјализма јесте постојање
свесног народа способног да се бори
за своје класне интересе. Оно што можемо приметити у данашњем капиталистичком друштву много више личи
на Океанију. Квалитет образовања у
државним школама непрестано опада,
оно се претвара у робу, а народне масе
из године у годину постају све необразованије. Образовање је постало привилегија за оне који могу да га приуште
(Ужа и Шира Партија), а висок ниво
поделе рада довео је до заглупљивања
чак и стручног кадра. Управо је низак
степен свести и недостатак критичког
осврта на друштво код народа (који је
последица лошег образовања) главни
узрок успеха буржоаске пропаганде.
КО КОНТРОЛИШЕ САДАШЊОСТ,
КОНТРОЛИШЕ ПРОШЛОСТ
КО КОНТРОЛИШЕ ПРОШЛОСТ,
КОНТРОЛИШЕ БУДУЋНОСТ!
Министарство истине, у којем је
запослен Винстон Смит, главни јунак
романа, познато је по прекрајању историје и брисању свих података који
нису у складу са вољом Партије. Како
би народ прихватио безочне лажи које
му се пласирају, уведен је концепт двомисли, по којем две опречне чињенице
могу важити у исто време. На сличан
начин, грађанско либерална и националистичка пропаганда спроводи неспутану ревизију историје, брисање старих
и измишљање нових традиција. Историјски подаци, али и резултати научних
истраживања, као и економске процене,
непрестано бивају лажирани, мењани
и прерађивани. Либерални капитализам превазишао је двомисао. Данашње
друштво препуно је дезинформација,
а начин мишљења који га одликује
слободно се може назвати мултимисао.
Успех либералног капитализма лежи у
томе да путем велике количине пласирања информација и дезинформација у
потпуности дискредитује све идеје које
би довеле до промене друштва. Мулти-

мисао представља стање у коме човек
више није сигуран у тачност било које
информације која му се пласира. Мултимислени човек није у стању ни да
прихвати, ни да осуди своје окружење.
Он улази у стање менталне апатије, препуштајући се на тај начин вољи владајуће класе. Иако је и у социјализму
било изношења нетачних података као
и брисања појединих људи из колективног сећања, никада није достигнуто
стање двомисли, а камоли мултимисли.
ВЕЛИКИ БРАТ ТЕ ПОСМАТРА
Најпознатија изрека ИНГСОЦ-а односи се на чињеницу да владајућа класа Океаније отворено надгледа сваки
корак и сваку акцију својих поданика.
Сваки њен становник свесан је да се
он непрестано налази на телеекрану
Великог брата. Капитализам је давно
превазишао наивност чланове Уже партије. Он је вешто сакрио Великог брата,
не умањујући му способност да преко
сваког дигиталног уређаја прати и снима све активности пролетеријата, али и
буржоазије. Данашњи човек није свесан да га Велики брат посматра, те због
тога није у стању да се од њега сакрије.
Данашњи Винстон и Јулија обавезно
би на свој љубавни састанак понели
мобилне телефоне; њих би Полиција
мисли открила још на првом састанку
– не би било потребе за постављањем
скупог телеекрана у старој антикварници. Шпијунске службе социјализма,
попут Удбе, КГБ-а и Штазија, су мачији
кашаљ и оне нису могле прикупити ни
делић информација које се данас налазе
само у базама података Фејсбука.
Могло би се закључити да стварну
инспирацију за роман 1984. представља капиталистички свет у којем је и
сам аутор живео. У прилог томе иде
и чињеница да је дело које се данас
представља као оштра критика социјализма већ током педесетих година 20.
века било забрањено како у САД, тако
и Великој Британији. Историја је показала да је за социјализам немогуће
претварање социјализма у ИНГСОЦ.
Оног тренутка када се партија одвоји
од народа, она подлеже личним интересима појединаца, који је уништавају,
што је довело до привременог слома
социјализма у Источној Европи. С друге стране, данашњи капитализам све верније имитира ИНГСОЦ. Охрабрујућа
чињеница јесте што је капитализам, за
разлику од ИНГСОЦ-а, могуће победити, а победиће га управо најпотлаченија
друштвена класа-пролетеријат. Пророчке су речи Винстона Смита: „Ако
уопште има наде, она је у пролима’’.
Милош Каравезић
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