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Felvezető:
Az úgynevezett ukrán-orosz háborúról

 Úgynevezett? – tehető fel a kérdés – tehát a „nincs is háború” konteók fertőzése 
már idáig terjedt? Vagy a Kreml háborús ideológiájának elfogadásáról van szó, miszerint 
olyan, hogy „ukrán” nincs is?
 A válasz erre az, hogy sajnos nem a tőke-vallás szintetikus ópiátjának terjedéséről 
és terjesztéséről van szó; és nem is a vaskos falak mögötti vaskos nagyszerűek vaskosan 
könnyed kinyilatkoztatásairól. 
 A dolog ennél bonyolultabb. Ugyanis arról van szó, hogy a tőke társadalma azon 
alapul, hogy semmi se legyen az, aminek látszik.
 Ahol az árutermelés dominál, ott valójában a tőke az úr. A tőke termelése az 
áruviszony legfelsőbb foka, az áruvá válás kényszere tőketermelésként lesz totális. 
 Áruvá válni annyi, mint elvont társadalmilag szükséges munkaidőkké 
oldódni, amit más munkatermékek mennyiségében fejeznek ki. Minden minőségi, 
személyes és egyedi feloldódik tehát más dolgok mennyiségeiben kifejezett munkaidők 
személytelenségévé, áruértékké. Aki vagy ami erre alkalmatlan, az merő felesleg; azaz a 
tőke és az áru világában létjogosultsága megszűnik.
 A társadalom milyenségét, újratermelésének logikáját, lehetőit, ellentmondásait, 
perspektíváit a társadalmi termelés viszonyai határozzák meg. Amennyiben a termelésben 
a tőke dominál, úgy a termelés feltételei, szereplői, céljai merőben személytelenekké 
lesznek; s minden személyes csak a személytelen megszemélyesítőjévé, fantommá, 
cserélhető alkatrésszé lehet, illetve kell lennie.
 A tőke bérmunkása – akinek konkrét szükségletein túli termelése, munkája 
az életével és szükségleteivel együtt áruértékké, méghozzá munkabérré, azaz változó 
tőkerésszé lesz, konkrét többletmunkája pedig elvont értéktöbbletté, és végül a tőke 
profitjává –, ugyanúgy megszűnik bármi személyest képviselni tőkealkatrészként, mint 
ahogy a tőke tulajdonosának, haszon- és hatalomélvezőjének. E viszonyban ugyanis 
minden személyesnek e két, egymássá levő, ekképp osztályképző pólus személytelenségére 
való alkalmassággá, azaz árufantommá kell idegenednie. De általában a tőke haszon- és 
hatalomélvezői, illetve alávetettjei, kizsákmányoltjai, kisemmizettjei sem lehetnek többek 
e rendben, mint akik árufantomokként kizsákmányolók és kizsákmányoltak, uralkodók 
és alávetettek. Így az állam sem bírhat sem személyessel, sem mindenhatósággal: nem 
csak, hogy eleve nem lehet az, hanem ő sem több tőkealkatrésznél. A feudálisnak tetsző 
személyi függésekként, dzsentroid / autoriter stb. módon szerveződő állami rablóbandák 
– lásd pl. Fidesz – is e személytelen, az áruérték, tőke stb. birtoklásáért alakulnak ki, 
vagy bomlanak épp fel, e személytelenségnek épp megszemélyesítői, e személytelenségnek 
vannak alárendelve minden személyes gőg és mindenhatóként tetszelgés ellenére.  
 A tőke világának érdekei és háborúi, amik a tőkét tartják fenn, a tőke 
személytelen érdekei és háborúi; minden megszemélyesítőnek, legyen az tőketulajdonos 
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vagy sem, eme személytelenség megszemélyesítőjeként kell léteznie, harcolnia és 
pusztulnia. Ha valaki önálló életre kelne, anélkül, hogy a tőke- és áruviszonyokat meg 
akarná szüntetni, vagyis fenntartva, de meg sem felelve a tőke személytelenségének, e 
személytelenség szükségleteinek, úgy nem az elidegenedés nélküli teljes és maradéktalan 
életet kapná jutalmul, vagy épp a „mindenek feletti személyes” mesebeli hatalmát. Hanem 
az árufantomok közt egy alacsonyabb státuszt, vagy épp a legnaivabb árufantomok sorsát, 
a korai halált nyerheti és nyerné csak el. A rendszerből így nincs kiszállás. 
 Amikor e háborúról beszélünk, a tőkéről kell beszélnünk. Ez egy személytelen 
viszony; azaz a tőkének spektákulum-képként megjelenő megszemélyesülései csak a 
tőkék közti verseny kifejeződései. Az, hogy a háborús bűnökről készült képeken oroszok, 
ukránok vagy amerikaiak szerepelnek-e, teljesen másodlagos. Nem az emberek személyes 
tulajdonságai – mint például nemzetiség, vallás, bőrszín – teszik a társadalmat, a 
háborút olyanná, amilyenné. Hanem a társadalom személytelen erői teszik az embereket 
azzá, amik. Mindez a tőke szükségleteinek kérdése. Amikor az emberek képtelenek 
megkérdőjelezni a tőkét, akkor a tőke megszemélyesítőjévé válnak, versenyeznek, 
küzdenek, és végül gyilkolnak érte.

*

 Az oroszokról, ukránokról, Putyinról, Zelenszkijről, despotizmusról, 
demokráciáról, agresszióról, hazáról, hazafiságról, hozzá a nyugatról, az USA-ról, 
ésatöbbiről folytatott tőkekompatibilis elmélkedések nem szólnak másról, mint arról, hogy 
a látszat valóságát igaznak feltüntetni, azaz csak a valódit mondani és nem az igazat. Jó 
esetben és legfeljebb; de rosszabb esetben sincs másról szó, mint a személyest alkalmassá 
tenni a tőke személytelen viszonyainak megszemélyesítésére, az árufantomságra. Vagyis 
arra, hogy a személytelen tőkeérdeket zavartalanul kifejezzék és megvalósítsák – ha kell 
háború és tömeggyilkosságok révén. S roppant személyesnek látszóan: tűrve, elfogadva, 
igenelve, nagy hasznot és hatalmat nyerve még fontosabbá válva, azaz még nagyobb 
személytelenség megszemélyesítőjeként még inkább árufantommá nagyszerűsödve; 
vagy épp eleven árufantomból holt árufantommá, hasznos idiótából a tőkének tetsző 
hasznos hóhérrá nemesülve és pusztulva aztán a hazáért, a közösségért, a bajtársakért – a 
tehetetlenné hasznosított és fantomizált „járulékos veszteségek” tömegeivel együtt.  

 Klasszikus kapitalista háborúval állunk szemben. A tőkék személytelen 
szükségletei azok „uraitól”, tulajdonosaitól, azaz ekképp megszemélyesítőitől adott 
konkurenciaharcban azt követelték, hogy konkurenciaharcuk (békés) politikáját a háború 
eszközeivel folytassák. Az, hogy orosz, ukrán, ésatöbbi – a különböző érdekcsoportok 
konkrét személyei, azok hajlamai már eleve felfalattak; sosem voltak többek, mint 
szerencsésebb árufantomok a szerencsétlenebbeknél. Vagy fordítva.
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 Tőkefelhalmozásról és annak uralmáról van szó; tehát mindegy az is, ki kezdte, 
ki az agresszor, ki „védekezik”, mivel mindegyik agresszor és mindegyiknek agresszióval 
kell védekeznie, hogy agresszor maradhasson. A tőke rendszerében nem elkezdik a 
háborút. Hanem folytatják.
 Az ún. „ukrán” tőke, mint konkurense az „orosznak” – például a tőkés 
mezőgazdaság és ipar területén – nagyobb reményt fűzött a „nyugat” tőkéivel való 
együttműködéshez, mint az „orosz” tőke általi elnyeletéshez. Az „orosz” tőke önmaga 
újratermelését úgy látta biztosítottnak, ha ama együttműködést végérvényesen, erőnek 
erejével megszakítja, illetve adott konkurenciát likvidálja. Hozzá még az „USA” tőkéinek 
érdeke mind az „EU” tőkéivel, mind az „orosz” tőkével szemben, és viszont, sőt, ha a 
közel-keleti gabonapiacot nézzük, akkor akár a legelsőnek az „ukrán” tőkével szemben is. 
Hozzá az „EU” tőkéinek összevissza-kötöttsége és zavarossága, a tőkés gáz és olaj, illetve 
a kölcsönös be és be nem fektetések okán; a „kínai” tőke óvatossága, mi hullhat le neki 
az egészből; s mindehhez a katonai-ipari-hitelkomplexumok tőkéi, azok fedezet-teremtése 
– háború a háborúért –, így újratermelésük biztosítása a társadalmi stabilitásért. S a nagy 
stabilitás-teremtésben apróbb dögök ügyeskedése.  A tőke háborúja a tőkéért – ennyi 
történik.
 De hogy lehet ily szabad a tőke, hogy városokat pusztítson, tömegeket 
gyilkoljon, éhínséget szervezzen? Egyszerűen. Úgy, hogy a tőkét önmaga ellen termelő 
bérmunkásosztály gyakorlatilag árufantom maradt. 
 Ennek oka e térségben legfőképp az, hogy a szociáldemokrata-bolsevik 
módon felépítendő „kommunizmusról” (értsd Szovjetunió) bebizonyosodott, nem 
csak elméletileg – ezt már többen a lenini időszakban, sőt előtte értették –, hanem a 
gyakorlatban is, tömegek számára, hogy lehetetlen. Állammal államot, tőkével tőkét 
gyógyítani nem lehet; az állammá és nem társadalommá vál(hat)ó párt társadalmisága 
csak a tőke személytelenségét reformálhatja az államhatalom felhalmozásának alárendelt 
tőke személytelenségévé. Hiába hívja magát kommunistának, ér el látványos „fejlődést”, 
végső soron nem alkalmas többre, mint a kapitalizmus restaurációjára, a tőke uralmának 
biztosítására. Azaz a kommunizmus tagadójaként a kommunizmus tagadására.
 Győzelmét, uralmát és bukását annak köszönhette, hogy az alávettettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegeinek minden nem-kapitalista önszerveződését 
a pártállam szerveződésévé változtathatta és változtatta – a szociáldemokrata projekt, az 
államként felépíthető „kommunizmus” el nem utasítottsága, ki nem próbáltsága, és a 
korábbi keservesen elért sikerek felszínes tapasztalata okán, ahol vezetők és vezettettek 
együtt értek el látszat szerint a tőkével szemben (részleges) győzelmeket. Ám ez egyben 
a tömegek atomizációjának a lehető legteljesebbé tételét jelentette az „új”, „szovjet” 
uralkodó osztály részéről, a régi és új sikerek nevében, és azok reményével; valójában 
azért, hogy az új uralkodó osztály az legyen, ami: az alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek tömegeiből élő, gyarapodó és hatalmasodó. S miután a rendszer lehetői 
kimerültek, a tömegek viszont lényegében az államtól és tőkétől függő atomizált 
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árufantomokként képtelenek voltak másféle társadalmiságra, a tőke restaurációjának 
elutasítására, ennek megfelelő önszerveződésre, kényszerű vagy lelkes egységfrontot 
alkottak az alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegei az uralkodó osztállyal a 
tőke korlátlan uralmának a megvalósításáért. Annak nevében, hogy lehet, hogy rosszabb 
lesz, de más.
 És lett, mert kellett. Más és rosszabb is: a kapitalista perspektíva valósága, a 
„valami” atomizációját felváltó „nincs” atomizációja, az árufantomként létezés, mint a 
túlélés egyetlen záloga és pusztítója egyben. Más társadalmiság szükségességének értése, 
perspektívája, reménye, napi gyakorlata híján pedig meghaladhatatlanná lett gyakorlatilag 
a tőke dominanciája; így ténylegesen megfékezhetetlenné annak ámokfutása.
 Az anarchizmus sorsa sem vidítóbb. A társadalmiságért folytatott harcban 
alulmaradt a gazdaságon kívüli kényszerek nagy államosítójával, és annak 
társadalmiságával szemben; így a tőke társadalmiságát sem haladhatta meg. S ahogy a 
nem-kapitalista, illetve a kapitalizmus meghaladva tagadását társadalmi méretekben nem-
létbe száműzte a tőkerestauráció, úgy az anarchizmus sem válhatott új reménnyé a régi 
romok felett.
 De attól, hogy valami épp lehetetlen, még nem jelenti azt, hogy ne lenne 
objektíve lehetséges, sőt, szükséges. A tőke hatalmának való végső behódolás pont azzal 
kezdődik, amikor csak a „mi van” részlegességében gondolkodnak, nem pedig a fennálló 
követelte „minek kell lennie” teljességében. S a tőke társadalmából nem lehet teljesen 
kiirtani a tőke tagadásának, sőt meghaladva tagadásának szolidaritását, mozgalmát. 
Szükségképp újratermeli őket.
 „Klasszikus kapitalista háború.” De látni kell azt is, hogy a „klasszikus 
kapitalista” nem egy statikus állapot, hanem dinamika: túlfejlődés saját viszonyain 
társadalmiságban, nemzetköziségben, termelékenységben; tulajdon és árufüggő, eleven 
munkaerő kizsákmányolásából élő, mi magát a tulajdont, az árut, az eleven munkaerőt 
kezdi felszámolni, anélkül, hogy ténylegesen megszüntethetné saját viszonyait.
 Növekvő működésképtelenségként jelentkezik a növekvő ellentmondásának általa 
meg nem oldhatósága; ez pedig a tőkés maradékok konkurenciaharcainak elvadulását 
kényszeríti ki a nukleáris háborúk megkockáztatásáig. Ám mindezzel azt is mondja, 
hogy fel kell számolni, és azt is, hogy hogyan számoljuk fel pozitíve őt, a tőke rendszerét. 
Még társadalmibbat, nemzetközibbet, termelékenyebbet kell létrehozni. Másként, 
hogy több lehessen: társadalmasítani kell, az áruként való elosztást kell megszüntetni, 
a szabad személyiségfejlődés szükségleteire termelve, a konkrét erőkifejtéseket 
elismerve, és nem elvont-általánossá, társadalmilag szükséges munkaidőkké, áruértékké 
oldva. Az áru személytelenségét, ennek univerzalitását, negatív nemzetköziségét kell 
meghaladva tagadni: a kommunizmus konkrét személyességét, ennek nem hierarchikus 
társadalmiságát, nemzetköziségét állítva vele szemben. Minden más személyes csak a tőke 
személytelen viszonyaiban való feloldódást tesz lehetővé, csak árufantomból árufantommá 
változtathat. Igen, eleve: a tőke személytelen viszonyai közt nem szabadulhatunk 
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attól, hogy személytelen viszonyainak árufantomjává legyünk; de értve lényegét és 
felszámolásának szükségességét, mikéntjét, már a tőke viszonyai ellen cselekszünk, és 
ezt kell kiteljesítenünk a tőke viszonyainak felszámolásává. S a tőke viszonyainak teljes 
felszámolásával lehetünk többek árufantomok halmazánál, atomjainál: élők végre.
 Ez határozza meg a tőke háborújával szembeni taktikát is. Az, hogy a tőke 
haszon- és hatalomélvezői egylényegűek, létbiztonságuk a tőke létbizonytalanságából 
fakad, arra indítja őket, hogy a végletekig ragaszkodjanak a fennálló rendszerhez. Az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegeitől, a bérmunkásságtól stb. pedig azt 
követeli a fennálló létbizonytalansága, hogy forradalmi proletárrá válva felszámolják ezt 
az ön- és közpusztító, önmagát túlélt, jövőtlen rendszert.
 Ez a konkrét szituációt tekintve azt jelenti, hogy az önmagát a tőkés rend 
ellenségének gondoló(k) sem szervezetileg, sem személyesen nem állhat(nak) be önként 
egyetlen tőkefrakcióba se, hívják azt az ukrán/orosz/ilyenolyan népköztársaság nevű 
államnak, X. Y. emberhentesről elnevezett nacionalista halálbrigádnak, szociális 
érzékenységből proxyimperialista politikai pártnak, akárminek vagy épp akárkinek. 
Főleg azért nem jó efféle burzsoá szépségek önkéntes csúfjaivá válni, mert ezzel a nem-
kapitalistának szánt szervezetet számolják fel. Vagyis, ha az a terv, hogy a forradalmi 
szervezetet ekképp menekítik át a jobb időkre, vagy védik meg a „rosszabb” tőkefrakciótól 
– lásd a II. Internacionálé pártjait az első világháború időszakában –, akkor azt hajtják 
végre önként, amit állítólag el akartak kerülni. Azaz tőkefrakcióvá oldódnak és züllenek – 
már ha nem voltak eleve, ténylegesen egy tőkefrakció a többi között. Mindezzel szemben a 
feladat az, hogy amennyire lehet, világos, nem-kapitalista, sőt, a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának irányelvével bíró, és ezért ténylegesen elkülönülő – akár „csak” konspiratíve, 
ha bekényszerítik adott tőkefrakcióba, hadseregbe stb. –, ekképp önálló harci szervezetként 
lépjenek fel. S innentől kezdve annak kérdését és válaszát, hogy épp melyik tőkefrakciót 
támadják és hogyan, nem a másik tőkefrakció szabadossága, követelményei, az abban 
való feloldódás kell, hogy meghatározza, tehát nem a tőke fenntartása/restaurációja, 
személytelen tőkeérdek megszemélyesítőjévé, maradéktalanul árufantommá válva. Hanem 
a nem-kapitalista, illetve a kapitalizmust meghaladva tagadó irányelv meghatározta 
konkrét lehetők, perspektívák a konkrét szituációban, a kapitalizmust felszámolandó. Ha 
adott esetben az „orosznak” hívott tőkefrakció támadja az adott forradalmi szervezetet, 
akkor vele szemben kell védekezni, arra kell lőni. Ám anélkül, hogy az „ukránnak” hívott 
tőkefrakció önkéntesévé válna adott csoport, és főleg anélkül, hogy az elméleti-teoretikus 
irányelvéből akár jottányit is engedne a tőke javára; anélkül tehát, hogy teret engedne az 
opportunizmusnak, sovinizmusnak, hogy az „orosz” államot és tőkét, annak hadseregét, 
abban a közlegénységet a magas tisztikarral stb. az „orosz” megnevezéssel mintegy a tőke 
és bérmunka ellentéte nélküli külön fajjá „társadalmasítsa”, akár csak egyszer is. Pláne, 
hogy a roppant szabadságot biztosító „ukrán” tőkefrakciók sem akarnak mást, inkább 
előbb, mint utóbb, mint le-, vagy épp bedarálni a nem-kapitalista szerveződéseket. 
Különösképp, hogy mint visszavetett, tőkehiányos, államilag finanszírozott (magán)
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tőkefelhalmozás társadalmiságával működő oligarchakapitalizmus ugyanolyan 
centralizációs kényszerrel, annak szélsőjobboldaliságával van ellátva, mint az oroszországi 
verzió. Mindezzel együtt az, hogy „orosz” prolik gyilkolják az „ukrán” prolikat, és fordítva 
a végső győzelemig – ez nem lehet forradalmi defetizmus, hanem csak annak tagadása. 
Mert a forradalmi defetizmus, mint a tőke meghaladva tagadásának mozzanata a tőkék 
egymás közti háborújában azt is követeli a fentebb leírt taktikán túl, hogy bomlasszák 
a burzsoázia hadseregeit, előmozdítsák a dezertálásokat, a parancsmegtagadásokat, a  
burzsoáközi háborúk frontbarátkozásait, segítsék a katonaszökevényeket, bekapcsolandó 
e tömegeket a tőke meghaladva tagadásáért folytatott harcba; hogy ne lássanak mást a 
„haza kormányában” mint ami: a tőkés érdekek megszemélyesítését, háborúk és éhínségek 
szervezőjét, egylényegűt a többi kormánnyal, állammal, tőkével, és ne fennmaradását, 
hanem a bukását akarják.
 Hogy az „anarchista univerzumban” a sárga-fekete „anarchokapitalista” 
ellenforradalmiság mellett megjelent az „ukrán” állammal önként, kisebbik rossz stb. 
okán kollaboráló sárga-kék „anarchonacionalista” ellenforradalmiság is? A helyzet 
az, hogy a „marxistoid univerzumban” a jó kannás-tablettás hígvörösből barnává, 
méghozzá a „putyini antiimperializmus” híveivé emésztődő sztálinisták, meg az Amerika-
ellenes Tevékenységet Igenlő, De Csak Pacifista & Demokrata neoleninisták – a tőkés 
reálpolitika másik esztelen csoportja – se maradnak el tőlük az ellenforradalmiság 
dolgában. És utóbbiak a sárga-kék „anarchonacionalizmust” általában az anarchizmus 
végkifejletének gondolják, hogy az anarchisták (errefelé) nem lehetnek többek, 
mint USA-báb kelet-közép-európai liberálisok, ezzel bizonyítva önnön igazukat és 
„reálforradalmiságuk” létjogosultságát. Ezzel szemben a bolsevik-marxista származékok 
Putyin-barát ellenforradalmisága, a „nem USA, tehát antiimperialista” eszelősségnek 
és hamisságnak a nevében, vagy épp semmit érő, mindent a régiben hagyó: a tőke 
háborúit folytató pacifizmusa meg a marxi lényeg, és a marxi alapú kommunizmus 
teljes elutasításához vezet, például anarchista részről is. Holott a feladat minden 
ellenforradalmiság elutasítása, jelentkezzék akár anarchista, akár marxista, akár 
pacifista, akár demokrata mezben – hogy a szélsőjobboldaliakról már ne is beszéljünk. A 
kapitalizmus elleni forradalmi defetizmus és internacionalizmus megértése, elmélyítése, 
napi gyakorlattá változtatása tehát a cél – s ehhez kíván hozzájárulni e válogatás.

Semmit a tőkének!
Semmit az államnak!
Mindent a forradalmi proletariátusnak!



7

Interjúsorozat Andrew-val, egy ukrajnai mozgalmárral

Első rész – 2022. március 18.

— Kezdenéd azzal, hogy röviden beszélsz nekünk a háború előtti hátteredről?

— Harkivból származom, amely Ukrajna keleti részén fekszik, csupán néhány mérföldre 
a határtól, de az elmúlt néhány év során Lvivben tanultam. A családom és a rokonaim 
is valamennyien harkiviak, és mielőtt Lvivbe költöztem, naponta beszéltem oroszul: 
Harkiv szinte teljes egészében orosz nyelvű város, de mint az most jól látható, ez nem 
szükségképpen jelent oroszpártiságot. Informatika a főszakom, részben azért, mert 
Ukrajnában ez az egyetlen lehetőség arra, hogy ne nyomorúságos fizetést kapjak, és 
egy ponton talán ki is tudok vele vándorolni („meg tudok szökni”). Részben azért is, 
mert élvezem az alacsony szintű programozást és a technológiát általában, és érdekel, 
hogy a kapitalista modernitás hogyan determinálja a technológiai fejlődést, miközben 
felszabadítóbb felhasználást is lehetővé tesz.
 Ezenkívül érdekel engem a kommunizmus, és minthogy kommunista 
horizontjaink felismeréséhez szükség van a tőke és általában a történelem megértésére, 
ezért érdekel, hogy a felemelkedő világpiac, a „második jobbágyság” és az imperialista 
terjeszkedés hogyan alakította azt az országot, amelyben felnőttem. Próbálom megérteni, 
hogyan is alakultunk ki a Szentpétervár-Juzovka -Odessza tengely lassú és egyenlőtlen 
tőkés modernizálásának történetétől kezdve egésze a szovjet modernizációig, és tanulni 
azoktól a felszabadító mozgalmaktól, amelyek a földesúr, a tőkés és a bürokrata uralma 
ellen harcoltak.

— Mi volt a reakciód az invázió első napjaiban? Meglepett, vagy számítottál egy ilyen 
méretű orosz hadműveletre?

— Noha felkészültem erre az eshetőségre (becsomagoltam a legszükségesebb holmimat 
és az irataimat, megbizonyosodtam arról, hogy a Harkivban lévő családomnak van 
menekülési terve), mégsem gondoltam, hogy teljes körű invázióra kerül sor. Feltételeztem, 
hogy Oroszország tömeges dezinformációs kampányt fog folytatni, ahogyan azt 2014-
ben, a Krím és a Donbassz megszállása idején tette. De, ahogyan utólag kiderült, az 
inváziós terv titokban tartása megbízhatatlanná tette az efféle „propaganda-jelzéseket”, és 
az orosz médiának inkább a 2014-ben elkezdett hosszútávú dezinformációs kampányokra 
kellett hagyatkoznia. Minthogy naponta ellenőriztem az orosz állami médiát, és nem 
láttam a provokációk jelentős növekedését, úgy gondoltam, hogy a határ közelében 
állomásozó csapatokat talán eszközként akarják felhasználni, hogy Oroszország 
számára elfogadhatóbb feltételekről való tárgyalásra vegyék rá Ukrajnát és a NATO-t. 
Összességében azt tapasztaltam, hogy egyesek túlreagálnak minden új, orosz katonai 
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támaszpontokat ábrázoló műholdképet, míg a többség hozzászokott ahhoz, hogy 
Oroszország háborút folytat keleten, és hogy mindig sokkal többet akart ennél.
 De mélyebben belegondolva nem hiszem, hogy bárki is felkészülhetett volna 
arra, ami következett. Még ha rá is mutattál, hogy az orosz invázió már 8 éve tart, még 
ha egy folyamatban lévő polgárháborúnak láttad is a véráztatta árucikkek felhalmozása 
által irányított mindennapi életet és a birodalmi ambíciókat, semmi sem készíthetett fel 
arra a hajnalra, amikor a légvédelmi szirénák szakítják át az álom ködét. Először szavak 
hatoltak félig tudatos elmémbe, és odabenn felrobbantak, mivel még nem voltam biztos 
az események méreteiben. „Az összes katonai repülőteret megsemmisítették” – hallottam, 
és eszembe jutott az összes térkép a piros pontokkal a határ körül, majd „a tankok a 
városokban vannak” visszhangzott a fejemben, miközben sietve pakolni kezdtem a 
holmimat. A testem nem volt hajlandó együttműködni, minden hang a tízszeresére 
fokozódott, és egy másodpercre sem voltam képes leülni, miközben a híreket pörgettem 
és üzeneteket váltottam a barátaimmal, fel-alá járkálva a lakásban. Az elkövetkező néhány 
napot ilyen lelkiállapotban töltöttem, de végül az orosz előrenyomulás lelassult, és ez 
sokakat lehiggasztott.
 A családomnak szerencséje volt, hogy kora reggel, az első szirénák megszólalása 
után autóval távoztak Harkivból, és miután barátaim átlépték a lengyel határt, 
csatlakoztam a családomhoz. Továbbra is Nyugat-Ukrajnában vagyunk, viszonylagos 
biztonságban, néhány rokonunkkal együtt, akiknek néhány nappal később sikerült 
elhagyniuk Harkivot. Mivel hadköteles korúnak minősülök, az Ukrajnában maradás 
az egyetlen lehetőség számomra. Még nem tudjuk biztosan, hogy a továbbiakban mit 
fogunk tenni, ez attól függ, hogy meddig tart a háború, és hogy lesz-e otthonunk, ahová 
hazatérhetünk.

— Kijelenthetjük, hogy a háború megállítja az élet normális menetét, és a kivételes 
állapot megjelenésével jár. Szerinted a jelenlegi helyzet milyen mértékben változtatja 
meg az ukrán társadalmat? Fennmaradnak és erősödnek a régi politikai és társadalmi 
megosztottságok? Vagy éppen ellenkezőleg, új törésvonalak mentén történő gyors 
átrendeződésnek vagyunk tanúi?

— Még azok is, akik nem tanulták meg a leckét, hogy a szükségállapot a szabály, a 
meglévő választóvonalak egyértelmű kiéleződését látják. Nem véletlen, hogy a megszállt 
és bekerített városokban maradt emberek aránytalanul szegények és gyakran idősek, 
bár jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az állandó bombázások 
közepette tüzeket oltó és utcákat takarító munkásokat hazafias hősöknek állítsák be. 
Másutt a határokon álló hatalmas sorok miatt az emberek a szabadban alszanak, másokat 
egyenesen elutasítanak, mert szerencsétlenségükre Afrikából vagy a Közel-Keletről 
érkeztek. Sokan döntöttek úgy, hogy otthagyják munkájukat, és mivel a kormány 
megpróbálja arra bíztatni a „békés” területeken élőket, hogy térjenek vissza a normális 
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kerékvágásba, a korábban „szükséges” és „logikus” struktúrák és apparátusok egyre 
ártalmasabbak lesznek.
 Nehéz tagadni, hogy a jelenlegi helyzet egyértelműen a reakciós erőket szolgálja: 
a militarizált nacionalista csoportok egyre nagyobb támogatást kapnak, és egyre inkább 
„mainstreammé” válnak, a progresszív liberálisok pedig elfelejtik „küzdelmeiket”, 
és minden erejükkel az államapparátust támogatják. Azonban sok lehetőséget látok 
a radikalizálódásra is, mivel a hadsereg és a rendőrség – azáltal, hogy besorozza az 
embereket és megtiltja a férfiaknak az ország elhagyását, hogy letartóztatja és megöli 
a fosztogatókat – megmutatja, hogy inkább a törvény védelme érdekli, semmint a mi 
túlélésünk. Ha egyszer megértjük, hogy a rendszer, amelyben élünk, az oka mindennek 
a borzalomnak, hogy az ebből az erőszakból táplálkozik, ha ezt egyszer a saját bőrünkön 
megérezzük, akkor már tényleg nehéz hallgatni azokra az emberekre, akik az ukrán 
szenvedést mint valami örököset festik le, és politikai félmegoldásokat ajánlanak.
 Az ukrán kormány és a média az inváziót „természeti”, mitikus történésként 
ábrázolja. Az egészségügyi miniszter gyorsan átváltott a Covid által megfertőzött 
és megölt emberek számának bejelentéséről a meggyilkolt gyermekek számának 
bejelentésére. A háborút és a világjárványt elszakítják a normalitástól, ezek okait és 
következményeit elszakítják magának az államnak és általában a világnak a szerkezetétől: 
ezek ellenőrizhetetlen kataklizmák. Az ukrán civil lakosság tömeges meggyilkolását úgy 
írják le, hogy az nem-politikai, hanem az orosz „orkok” genetikailag embertelen és fertőző 
népességéből ered. Az ukrán állam itt csupán túlélni próbál, és áruló vagy, ha nem dobod 
oda magad a védelmére.
 A jelenlegi helyzet egy további jellemzője – amellett, hogy annak okait 
szándékosan helytelenül jelölik meg („a háború nem lehet potenciális a normalitás része, 
a fasizmus nem egy állandó tényező a liberális demokráciában, hanem azon kívül áll”) 
–, hogy sem a nacionalistáknak, sem a liberálisoknak nincsen semmiféle megoldásuk. A 
jóvátételekre való felhívások (ezek maguk is csak leplezett felhívások a „bűnös” oroszok 
tömeges lemészárlására), a Putyin meggyilkolására irányuló felhívások azt mutatják, hogy 
a világ birodalmi elrendezését örökkévalónak vélik, csupán kisebb újraelosztásokban 
bízhatunk. Az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás jelentős, de alaptalanok azok 
a remények, hogy Ukrajna a háború után gazdasági újjászületést fog átélni a „hazafias 
lelkesedés” és a „nemzeti egység” révén. Ezek egyszerűen nem megoldások, mivel ez a 
háború elválaszthatatlanul összefonódik a tőkével, és nem pusztán hiba annak normális 
működésében. És bár egy békeszerződés vagy Putyin halála itt és most megállíthatja ezt a 
háborút, mindez nem fogja megakadályozni, hogy Oroszország ellenőrzése alatt tartsa a 
posztszovjet régiót.
 Csak egy tömegmozgalom a frontvonal mindkét oldalán és magukban a 
hadseregekben is, amely egy ma még előre nem látható szikrából lobban fel, csak ez lesz 
képes megálljt parancsolni annak a világnak, amely a háborút sok év után először ilyen 
közel hozta a birodalmi maghoz. Elutasítom az ártatlanság és a bűnösség kategóriáit, 
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amelyek az idegengyűlölet és a népirtás igazolására szolgálnak, ehelyett a civil ellenállás 
szigeteinek kiterjesztésére és univerzalista közösségek építésére kell törekednünk. Az 
imperializmus elválaszthatatlan az őt hajtó gazdasági nacionalizmustól. És a népességnek 
az a kormányzása, amely emberek millióit hagyja meghalni a Covid, a háború vagy a 
klímaváltozás miatt, ez az a kormányzási mód, amelyben élünk, és mindkettő csak egy 
olyan forradalomban küzdhető le, amely egy radikálisan új világot hoz létre.

— Lehet, hogy naivnak hangzik a kérdésem, de mi maradt a 2013-as Euromajdan 
mozgalomból? A népesség egyre nagyobb hányadának alulról jövő mozgósítása nem 
élesztette azt újjá valamilyen formában? A korábbi eseményekbe beágyazódott az 
Oroszország és Ukrajna közötti annexiós háború. A 2004-es narancsos forradalommal, 
majd a 2014-es Euromajdannal Ukrajna egymást követően két mozgalomnak is tanúja 
volt, amelyek az oroszpárti rezsim bukásához vezettek. Vissza tudnál-e röviden tekinteni 
az elmúlt két évtized ukrajnai társadalmi mozgalmaira, és különösen arra, ahogyan a 
putyini rezsim ezekkel határozottan szembehelyezkedett?

— Nem hiszem, hogy az Euromajdan-mozgalom a megfelelő kiindulópont a jelenlegi 
helyzet elemzéséhez. A 2004-es tüntetések megrekedtek a „progresszív korrupcióellenes 
mozgalom” szerepében. Az úgynevezett „narancsszínű forradalom” a nacionalista témákat 
is előtérbe hozta, egy jól elkülönülő ukrán identitás definiálását célozva. Azonkívül 
mélyen bevéste azt az elképzelést, hogy a korrupció az ukrajnai stagnálás fő okozója, nem 
pedig csupán egyik tünete az alacsony jövedelmezőségnek egy posztszocialista országban. 
Úgy gondolom, hogy minden olyan baloldali mozgalom, amely a korrupciót tekinti a 
harc fő célpontjának, már elvesztett csatát vív az ellenség területén.
 A viszonylag békés narancsos forradalom után, amely mindig is csupán 
a választási eredmények elismeréséről szólt, a 2013-14 telén történt események 
megmutatták, hogy a volt szovjet régióban is létezhet olyan tömegmozgalom, amely képes 
felvenni a harcot a rendőrséggel. Maga az Euromajdan nem sorolható be könnyen. A 
követelések sokrétűek voltak, és a mozgalom erősen konfliktusos jellege együtt növekedett 
a tüntetőkkel szembeni erőszakos rendőri repressziók fokozódásával. Nem minden 
tüntető volt jobboldali aktivista, de tagadhatatlan, hogy sokan közülük végül egyezségre 
jutottak a viszonylag kisméretű náci csoportokkal, és hogy utóbbiak utcai taktikája és 
retorikája is hatással volt rájuk.
 A jobboldali retorika a Majdant követően is egyre jobban behatolt a 
mainstreambe, annál is inkább, mert sok liberális helyénvalónak találta, hogy „magára 
vállalja” Putyin állítását, miszerint Ukrajna tele van „Bandera rajongóival”. Viszonylag 
pesszimista vagyok a felkelés után kialakult szolidaritási struktúrák kilátásait illetően. 
A Majdan utáni történelem kiváló példa arra, hogyan sikerült a jobboldali milíciáknak 
megszilárdítaniuk hatalmukat az utcán, szoros kapcsolatokat, sőt, jelenlétet kiépítve a 
hadseregben, a rendőrségben és az államban, miközben a különböző anarchista csoportok 
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lassan eltűntek a színről, vagy éppen maguk is hazafiasakká váltak.
 A Majdan és az azt követő orosz invázió a Donbasszban önkéntesek hatalmas 
hálózatának kialakulásához vezetett. A hadsereg megerősítésére irányuló politikai 
kezdeményezések – éppúgy, mint ma – rendkívül népszerűnek számítottak. Ezek 
a gyakran apolitikus hálózatok végül ott kötöttek ki, hogy felszereléssel látták el a 
jobboldali zászlóaljakat, amelyek saját kiképzőközpontokat hoztak létre. Aktívan 
toboroznak olyan fiatalokat is, akik alig várják, hogy melegeket verhessenek az utcán.
 Amit nem közöl egyetlen háborús beszámoló sem, melyek mindig az ukrán 
katonai teljesítményt dicsérik, és amit a legtöbben nem értenek, az az, hogy az ukrán 
hadsereg kiképzése, fenntartása és felfegyverzése, az IMF hitelfeltételeivel együtt – ezek 
a strukturális okai a kórházak, az iskolák és az egyetemek leépítésének, a nyomorúságos 
nyugdíjaknak, és a béremelések elmaradásának a közszférában. A megszorítások jelentik 
azt a jövőt is, amely Ukrajnára vár, ha valaha is felveszik az EU-ba.
 A Majdan után a radikális politikai akció vagy a hadsereghez közel álló milíciák 
valamelyikében való részvételre vagy jogokért való küzdelmekre szűkült. A radikálisoknak 
– anélkül, hogy elhagynák a menekültek, valamint az ukrán és orosz disszidensek 
segítésének alapvető radikális álláspontját – ma azon kell dolgozniuk, hogy megtörjék a 
„honvédő háborúnak” az állam által felépített képét. E háború és annak utóélete során 
súlyos repressziókat fogunk látni a határ mindkét oldalán, és végül a megtakarításaikat 
felélő és még nagyobb adósságokat felhalmozó menekültek fogják az oroszlánrészt viselni. 
A kísérlet, hogy a törvény és a tőke maradékaiba kapaszkodjanak még akkor is, amikor 
begördülnek a tankok, csak még nyilvánvalóbbá teszi a tényt, hogy az ember újratermelése 
csupán a tőke újratermelésének mellékterméke.

Második rész – 2022. március 25.

— Le tudnád írni, hogyan alakult a helyzet a múlt heti interjúnk óta? Mi újat figyeltél 
meg?

— Miközben az orosz előrenyomulás egész Északkelet-Ukrajnában megakadt, néhány 
dolog bizonyossá vált. Az ukrán kormány önkéntesekre fog támaszkodni, hogy 
segítsen az országban maradt menekülteknek, és a szálláshiányt nem csak az invázió 
meglepetésszerűsége okozta. Zelenszkij kijelentésével, miszerint országos népszavazás fog 
dönteni a Krím és a Donbassz sorsáról, valamint a sikeres háború képének kialakítására 
irányuló erőfeszítések fokozódásával a békekötés lehetőségei még haloványabbnak tűnnek. 
Az orosz erők leállították az ukrán városok elfoglalására irányuló kísérleteiket, és inkább 
a kommunikációs csatornák elvágását és a városok bekerítését választották. A háztömbről 
háztömbre folyó harcok Mariupolban kivételt képeznek, ahol a rettenetes pusztítás és 
a számtalan civil halála – a harkivi és a kijevi régió szakadatlan ágyúzásával együtt – 
megmutatja, mi az ára a felmorzsolásra irányuló háborúnak.
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— Úgy tűnik, Putyin kormánya vissza akarja állítani Oroszország szerepének birodalmi 
vízióját, és már egy évtizede próbálkozik azon, hogy a régió csendőrévé váljon. Szerinted 
a mostani események mennyiben részei a volt szovjet befolyási övezet országaival 
kapcsolatos szélesebb körű orosz politikának?

— Nem hiszem, hogy valóban az orosz imperializmus „újbóli létrehozása” történt volna: 
ugyanazon irányokban mozog továbbra is, bár persze úgy, hogy Oroszország elvesztette 
a Nyugat fő hidegháborús ellenségének pozícióját. Ahelyett, hogy a Szovjetunió 
összeomlását radikális gazdasági és politikai törésnek tekintenénk, én úgy vélem, hogy 
meglepő folytonosság van. A szovjet köztársaságok nem csak kiszakadtak a Szovjetunió 
által felállított határok közül, hanem eközben megtartották struktúrájukat a szovjet 
kisebbségpolitikával együtt. Így a kisebbségi nyelvekkel és a politikai autonómiával 
kapcsolatos viszályok, amelyeket egykor végigvittek a központi pártapparátuson (amely 
ezek megoldását aztán gyakran visszautalta a „címzetes” nemzetiségekhez), most 
elvesztették a közvetítőt, és ha a kérdéses kisebbség külön állammal rendelkezik, akkor 
nyílt háborúba torkollanak. Ha a Szovjetunió felbomlását a meglévő – a Szovjetunió 
szerkezete szempontjából belső – választóvonalak lassú fejlődése eredményének tekintjük, 
akkor már nem meglepő, hogy a posztszovjet államokban nem történt „forradalmi” 
változás vagy nacionalista fellángolás. Az állami és pártstruktúrák szintjén megjelenő 
autonómia tükröződött a vállalatok szintjén fellépő növekvő függetlenségben, ahogyan 
mindkettő egyre inkább függővé vált a piactól. A vállalatok és a kizsákmányolás formái 
lassan alkalmazkodtak a globális struktúrák gyors változásához, miközben a kritikai 
hang először a meglévő szovjet bürokratikus csatornákon keresztül terjedt, majd később, 
a népességfelesleg növekedésével kikerült az utcára, ahogyan a vállalatok a termelési 
költségek csökkentése érdekében kirúgták munkaerő-tartalékaikat.
 Az orosz imperializmus két formáját látjuk a térségben. Például 
Fehéroroszországban és Kazahsztánban Oroszország baráti kapcsolatokat ápol az 
uralkodó osztállyal, és a rendőrség meg a fegyveres erők az egész régióban közvetlenül 
folytathatnak felkelések leverésére irányuló hadjáratokat. Oroszország némiképp más 
arcot mutat Ukrajnában és Grúziában. Az előbbi képtelen olyan békés megállapodásra 
jutni Oroszországgal, amely kifejezné az egyesülési projekt végleges befejezését, és 
időközben mindkettő kivonult az orosz érdekszférából. Mivel Oroszország nem akarja 
a vele szorosan integrálódott államokat elveszteni, amelyeknek az új Oroszországi 
Föderációval való egysége kulcsfontosságú kérdéssé vált kifejlődő nacionalizmusa számára, 
ezért nyílt háborúba bocsátkozott mindkét ország ellen. A kérdést tovább élezte, és a 
mentségül is szolgált a lerohanásra az a félelem, hogy az ukrajnai felkelések a központban 
is zavargásokhoz vezethetnek. Az orosz oligarchia, amely az államra támaszkodva 
rendelkezik monopóliummal a nyersanyagok kitermelése és az energiaágazatok terén, 
természetes módon orientálódik a szorosan összefonódott posztszovjet régió kiaknázása 
felé, amely utóbbi kénytelen profitjait megkurtítani, hogy hozzájuthasson a szükséges 
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készletekhez. Az orosz uralkodó osztály számára tehát a tét a maga osztatlan politikai-
militarista uralma, és egy járadékvadász birodalom létrehozása.
 Sajnos egyes birodalomellenes elemzések itt be is fejeződnek azzal, hogy 
Oroszországot tekintik az egyedüli ellenségnek a nyugati szabadság számára. De azt sem 
hagyhatjuk, hogy az USA megússza: nem leszűkítve egyes politikusok cselekedeteire a 
90-es évek liberalizációs lépéseit, nyilvánvaló, hogy az USA minden egyes posztszovjet 
államban közvetlenül hozzájárult az életszínvonalának összeomlásához, és ahhoz, hogy 
a térség a reakciós politika melegágyává váljon. Az USA az inváziót megelőzően is 
hozzájárult a feszültségek növekedéséhez, és most örömmel talált újabb ürügyet katonai 
költségvetésének növelésére. A történelmi tapasztalatok szerint a profitcsinálás gyakran 
felülírta a „keleti” és természetétől fogva nyugatellenes Oroszország koponya-méricskélő 
narratíváit. Emlékezzünk csak arra, hogy az első világháború idején Franciaország 
és Nagy-Britannia boldogan harcolt az autokratikus Oroszország oldalán, de nem 
habozott, hogy az orosz expedíciós erőket táborokba zárja, amint azok a forradalom 
hírére katonabizottságokat kezdtek alakítani, és Franciaország később sajnálta egy erős 
Oroszország hiányát, amely támogathatná Németország felosztását. Az USA az Orosz 
Birodalom kapcsán nem követte a nemzeti önrendelkezésre irányuló politikáját, abban 
bízva, hogy így együtt tud működni a bolsevikokkal, az újabb kori történelemben pedig 
Gorbacsovot támogatta egészen addig, amíg bizonyossá nem vált a Szovjetunió bukása.

— Közel egy hónap háború után milyen a viszony az ukrán kormány és a nacionalista 
frakciók között?

— Nyilvánvaló, hogy Zelenszkij kormánya – az egész elnökségét végigkísérő szóbeszédek 
ellenére, amelyek „oroszpárti” hajlamokról szóltak –, óvatosan próbál lavírozni a 
béketárgyalások veszélyes vizein. Bár a nacionalisták és a nácik nem irányítják az ukrán 
államot, és soha nem élveztek jelentős politikai támogatást, a reguláris hadseregben és a 
különböző milíciákban szilárdan megvetették a lábukat. Mivel az orosz invázió jelenleg 
az ukrán nacionalizmus népszerűsítésének legnagyobb eszköze, és az országba ömlenek a 
fegyverszállítmányok, a jövőben a milíciák vezetői készen állhatnak arra, hogy kipróbálják 
hatalmukat, ha Zelenszkij egyszer is meghátrál.
 A nacionalizmus és az ukrán állam közötti kapcsolat azonban ennél összetettebb. 
Mint minden nemzetállam, megpróbálja összeegyeztetni az egymásnak ellentmondó 
történelmi narratívákat, és minden szembenállást a demokrácia síkjára akar leképezni, 
ily módon depolitizálva azt. Ez végül minden történelmi különbséget eltüntet az egyesült 
nemzetről szóló történetben, amely végre megszabadult az örökös orosz birodalomtól, 
anélkül, hogy bármilyen kérdést vetne fel az abból való átmenet radikális jellegével 
kapcsolatban. Bohdan Hmelnyickij, Szimon Petljura és Sztyepan Bandera így együtt 
élnek a koncentrációs táborokat felszabadító ukránok képével. Ennek az államnak nem 
lehetséges csupán a liberális oldalát védelmezni, mert fenntartásához fasiszta erőszakra 
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lesz szükség, amint a fennálló rend veszélybe kerül. A nemzeti egység megerősítése 
érdekében a demokráciát fel kell majd függeszteni, a pártokat pedig be kell tiltani. 
A gazdasági stagnálás parodisztikus erőszakot szül, amelybe szadizmus keveredik: a 
fosztogatókat meztelenre vetkőztetik, és ragasztószalaggal telefonpóznákhoz kötözik 
őket. Mivel a nemzet egészsége forog kockán, a munkajogok korlátozhatók, és a nyelv 
is elegendő, hogy az ember gyanússá váljon. A nacionalista történelemmel szemben a 
mi történelmi módszerünk nem az empátiát képviseli. Az elnyomottak emlékműveinek 
felállítása nem az állam végét jelzi. Nem is a kíváncsiság vagy a mindenáron való 
párhuzamkeresés motivál bennünket. Az az egyetlen párhuzam köztünk és azok között, 
akiket az állam eltemetett és elfeledett, hogy mi még küzdünk az eljövendő világért, a 
jelenlegi világ ellen. Bármely társadalmi mozgalomnak, amely kihívást intéz a jelenlegi 
világhoz, fel kell robbantania az ukrán polgári társadalmat előrehajtó ellentmondásokat.

— Mi lehetne az módja egy olyan politikának, amely éppúgy elutasítja az orosz 
tekintélyelvűséget, mint a Nyugatról érkező gazdasági diktatúrát? Lehet-e ez az 
elkövetkező években olyan álláspont, amelyre Ukrajnában felfigyelnének, és tömegesen 
osztanák?

— Anélkül, hogy feladnánk a „semmiféle háborút, csak az osztályháborút” álláspontját, 
még mindig nehéz elképzelni egy általánosabb stratégiát az azonnali segélyezési 
erőfeszítéseken túl. A helyzet, amellyel most szembenézünk, rendkívül összetett, és 
a forradalmi szolidaritási hálózatok szinte teljes hiánya Ukrajnában nagymértékben 
csökkenti a helyszíni lehetőségek számát: néha az önkéntes harcra való jelentkezés 
biztonságosabb megoldás lehet, mint a további bujkálás. Ezért nagyra értékelem azon 
elvtársakat, akik megosztják az erről a kérdésről folyó vitáikat, és azon kollektívákat, 
amelyek megértik a valódi szolidaritási akciók fontosságát.
 Egy koherens stratégia megfogalmazásakor az ember kísértésbe eshet, hogy a 
társadalmi küzdelmet békésebb időkre halassza. Valóban elég sok minden függ ennek 
a háborúnak a kimenetelétől, és továbbra is nehéz megjósolni, hogy Ukrajnának van-e 
lehetősége „semleges” állammá válni, vagy még csak az elején vagyunk egy hosszú, 
felőrlésre irányuló háborúnak. Egyre világosabb, hogy a háború következményei 
nemzetközi jellegűek lesznek, a Globális Dél két évvel a Covid-19 sokkja után újabb 
súlyos csapást fog elszenvedni élelmezésbiztonságára nézve. Nem szabad azonban 
engednünk a béke-háború kettősségnek, amely végső soron csak arra szolgál, hogy 
védelmezze a szükségállapot bejelentését a kormányok részéről. Az elhúzódó donbasszi 
háború, amelyet arra használtak, hogy igazolják odahaza a reakciós erőszak elleni 
fellépés elmaradását, és hogy az ukrán állam minden eltérő nézetet azzal tudott elfojtani, 
hogy egyszerűen „oroszpártinak” nyilvánítja – mindez ismét bebizonyította ezt. Nem 
várhatunk egy kellőképpen demokratikus, stabil kapitalizmusra, alkalmazkodnunk kell 
a katasztrófához, és keresnünk kell a módját, hogy itt és most bővítsük a lehetőségeket 
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annak nem-újratermelésére.
 A menekültek befogadásán és letelepítésén túl hosszú távú szolidaritási 
struktúrákat kellene kiépítenünk, hogy felkészüljünk az élelmiszer- és klímaválságra. 
Szembe kell szállnunk a Globális Észak militarizálásával, teljes tudatában annak, hogy 
ezek a fegyverek a mi civilizációnktól annyira „eltérő”, annyira „idegen” menekültekre 
fognak hullani. De az Ukrajnába irányuló, szigorúan őrzött fegyverszállítmányok 
szabotálása talán nem a legjobb módja annak, hogy aláássuk az ukrán védelmet és a 
hadsereg népszerűségét. Támogatnunk kell a tömeges dezertálásokat és a zendüléseket 
mindkét oldalon, mint egyetlen reális módot a sorozások leállítására, és a sorozás-
elkerülés atomizált voltának megtörésére. Szembe kell szállnunk a sikeres hadjárat 
Ukrajna által felépített képével: ez a háború megnyerhetetlen, és ennek tagadása percről 
percre több embert gyilkol meg. A hazafias kinyilatkoztatások nem segítenek az újonnan 
besorozott katonákon, sem azokon az embereken, akik nem tudnak kimenekülni a 
lassan bekerített és bombázott városokból, amelyek a hatóságok állítása szerint „soha 
nem fognak elesni”. A Deutsche Vaterlandspartei történelmi példája elegendő annak 
bizonyítására, hogy amíg van esély a háború megnyerésére, addig a reakciós erők tovább 
fognak mozgósítani a háború folytatására.
 Nem elemezhetjük tovább a helyzetet pusztán szimbólumok és jelszavak alapján, 
csak akkor véve észre a fasizmust, ha horogkeresztet visel, vagy dicsőítve a fekete zászlós 
milíciákat. Az előbbi esetben egyeseket az motiválhat, hogy képtelenek a fasizmust a 
liberális kormányzási technikák szükségszerű összetevőjének látni, az utóbbi esetben 
pedig egy tiszta forradalmi szubjektum iránti vágy. Egy eleve tudatos szubjektum nem 
képes kialakulni, bármennyire is próbálják egyesek megkerülni a felépülés problémáját 
azzal, hogy a Messiás eljövetelét hirdetik egy követelések nélküli küzdelemben, míg mások 
még mindig a vörös demokratikus hegemóniában reménykednek. Egyenesen szembe 
kell néznünk gyengeségünkkel – a tudatos forradalmárok csak egy cseppet jelentenek 
bármilyen felkelés óceánjában –, és meglátni, hogy ez a felkelés során erősségünkké válik.
 Ahelyett, hogy egy „forradalmi” önvédelmi század megalakulását ünnepelnénk a 
Zaporozsjei Szics modernkori újrajátszása részeként egy újabb Majdan során, meg kellene 
kérdőjeleznünk a militancia fetisizálását elvtársaink körében. Az erőszak mítosza körül 
felépülő, férfiakból álló utcai banda megalakítása nem az egyetlen módja a fasizmus elleni 
küzdelemnek, és a reguláris hadseregben való harc biztosan nem az állam legyőzésének 
módja. Szembe kell szállnunk mindazokkal, akik megpróbálják a felkelést „komoly” 
üggyé tenni, és azokkal, akik egy tér elfoglalásának nem biztonságos helyzetében 
fenntartják a tulajdoni és nemi megosztottságot. Hogy ne támogassuk vakon a magukat 
„antipolitikaiként” feltüntető mozgalmakat, különbséget kell tennünk az egyes taktikák 
felhasználási módjai között, mivel a barikádok, a Molotov-koktélok és a foglalások 
önmagukban még nem forradalmiak. A reakciós mozgalmak „megtérítésének” kísérlete 
és a nacionalista narratívák visszaszerzése nem segít az ügyön. Míg az ukrán kozákok 
valaha otthon hagyták feleségüket és családjukat, hogy csatlakozzanak egy demokratikus 
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zsoldosállamhoz, addig minket a jelen megosztottsága ellen harcoló univerzalista 
közösségek felépítése foglalkoztat. Egy háborúellenes mozgalom ukrajnai sikere azon 
múlik, hogy képesek vagyunk-e a szerveződés nacionalista csapdáit elkerülni, és ellenállni 
az elkerülhetetlen represszióknak. 

Harmadik rész – 2022. április 1-2.

— Történt-e bármilyen érdekes változás a helyzetben az elmúlt hét során?

— Bár az előretörés lelassult, és a hetek egyformábbak lettek, egy észrevehető változás 
történt. Először is, az ukrán hadsereg sikeres ellentámadásairól szóló hírek Kijev 
környékén, valamint az, hogy Oroszország ejtette néhány béketárgyalási követelését, 
megerősítette a sikeres ukrán katonai hadjárat képét. Miután Oroszország bejelentette, 
hogy csökkenti a Kijev körüli katonai erőfeszítéseket, az ukrán közvélemény ünnepelni 
kezdte a „már megnyert” háborút. Egyelőre nem világos, hogy Oroszország mennyire 
elkötelezett a béketárgyalások iránt, vagy ezek csupán átmeneti figyelemelterelések, 
ahogyan a „visszavonulás” mértéke sem látható még. De nézzük meg a dolog 
másik oldalát is. Az ukrán védelem továbbra is a kiképzés nélküli sorkatonákra és 
önkéntesekre támaszkodik, miközben a NATO véget nem érő fegyverutánpótlást készít 
elő. A frontvonalakon elért sikerek megerősítik a mögöttük lévő normalitás képét, a 
menekülteknek pedig bele kell törődniük a katasztrófába, ahogyan a segélyek lassanként 
megszűnnek. A bekerített városokban élő embereknek továbbra is el kell majd rejtőzniük 
a napi bombázások elől, és Oroszország a felszabadult erőket valószínűleg más támadási 
irányok megerősítésére fogja használni. Ellentétben azokkal, akik buzgón védik a háború 
és béke hamis kettősségét, mi tudjuk, hogy ennek még nincs vége.

— Megtudtuk, hogy az ukrán kormány a szükségállapot nevében és a hadiállapotot 
felhasználva egy sor olyan törvényt hozott, amelyek súlyosan korlátozzák a munkavállalók 
jogait. A munkáltatók 40-ről 60 órára növelhetik a munkahetet, megrövidíthetik a 
szabadságot vagy eltörölhetik a plusz szabadnapokat. Tartasz attól, hogy mindez a 
munkajog és a szakszervezetek még radikálisabb átalakításának alapjául szolgál majd a 
háború nevében?

— Ukrajnában már a háború előtt is magas, 10% körül mozgó munkanélküliségi ráta 
volt, a munkaerő-piaci részvételi arány 2021-ben 65% volt. A rendkívül bizonytalan 
jövővel kapcsolatos kérdések, amelyeket a diákok nagyarányú jelenléte vetett fel az 
Euromajdanon, csak tovább súlyosbodtak az egyetemek további kivéreztetése miatt, a 
közszférát érintő sok egyéb megszorító program mellett. Az informális foglalkoztatás 
magas aránya minden korosztályban és a nemlétező nyugdíjak azt jelentették, hogy a 
lakosság nagy része számára nem volt kiút a szegénységből. Egy stagnáló és reménytelen 
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országban az ember tudta, hogy a tervei nem fognak megvalósulni, de az összeomlás 
lassan ment végbe, és ez lehetővé tette, hogy úgy tegyél, mintha lennének számodra 
választási lehetőségek és garanciák. A háború azonban egészen elbizonytalanít, teljesen 
tehetetlennek érzed magad, mivel új, kiszámíthatatlan valószínűségek tengerébe lettél 
hajítva, ahol minden elveszett, és mindenki összezavarodott. Egy hónap elteltével még 
mindig nem vagyok biztos benne, hogy valaha is képes leszek-e beszélni a háború „után”-
ról. Jövőromboló, nemcsak azáltal, hogy értékes tőzsdei opciókat és karrierek millióit égeti 
el, hanem kozmológiai léptékben is. Ahogy az elvtársakat egy újabb hazafias hadsereg 
besöpri a maga soraiba, amelyet nemcsak elborít a halott nemzedékek hagyománya, 
hanem ünneplik is annak megismétlődését, a felszabadulás lehetősége kizártnak tűnik.
 Ezért tartok attól, hogy az „ideiglenes” munkaügyi törvények csupán 
formalizálták a már létező gyakorlatot. Senkit sem érdekel a jogszerű magatartás, 
mikor milliók hagyták el otthonukat, és a munkáltatók felfüggesztették a bérkifizetést. 
A rendszer kissé megbomlott, de gyorsan hozzáigazodott a helyzethez, és ismét 
érvényre juttatta uralmát: a menekültek igyekeznek akármilyen munkát találni, és a 
kizsákmányolás korlátaitól ilyen megterhelő időkben el lehet tekinteni. Nehéz arról 
beszélni, hogy ezek a korlátozások a háború után is fennmaradhatnak-e. De nem lenne 
meglepő, tekintve azt a szükségletet, hogy a csordogáló külföldi befektetések jövedelmező 
iparágakat találjanak. A szakszervezetek valószínűleg nem fogják ellenezni ezeket a 
törvényeket, mivel Ukrajnában szinte nincsen független szakszervezeti mozgalom, a 
hivatalos posztszovjet szervezetek pedig csupán kiüresedett konzervatív struktúrák. Még a 
2014-es felkelés idején sem voltak sztrájkok, és a nagyrészt hazafias szakszervezetek aligha 
fogják aláásni a nemzet háborús erőfeszítéseit.

— Hogyan illeszkednek az elmúlt néhány év ukrajnai eseményei a volt Szovjetunió 
országaiban a közelmúltban lezajlott felkelések hullámába?

— Mint minden jó forradalmárnak, nekünk sem „a régi jó dolgokból, hanem a rossz 
újakból kell merítenünk”. Bár a történelmi párt fejlődése korántsem egyenletes és lineáris 
folyamat, a mozgalmak tanulnak egymástól. A januári kazahsztáni felkelés volt az 
első alkalom, hogy széles körű fosztogatásra került sor egy posztszovjet lázadás során, 
és ez volt az első felkelés, amelyet nem politikai esemény indított el. Ezt megelőzően 
Fehéroroszországban az emberek teljes mértékben elzárkóztak a fosztogatástól azon 
tiltakozásaik során, melyek általánosságban a tisztességes választásokra irányultak. Az 
ukrán zavargók 2014-ben csak a rendőrségi és kormányzati hivatalokat fosztogatták, 
és a megszerzett fegyvereket azonnal visszaadták. Kirgizisztánban a választások utáni 
zavargások fosztogatáshoz vezettek, és a rendőrségnek a lakosságra kellett támaszkodnia 
a kifosztott üzletek megvédelmezésében. Nyitva marad a kérdés, hogy a kazah 
felkelés – amely egy a sok közül a növekvő gázárak által kiváltott modern zavargások 
hosszú sorában – mekkora befolyást gyakorolhat a posztszocialista zavargókra a gyors 
tömegkoordináció és a fosztogatások tekintetében.
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 Ha a Majdan utáni ukrajnai eseményeket nézzük, nehéz nem a depresszióba 
zuhanni. A nacionalista felvonulások és a törvény-kiigazítási zavargások egyre nagyobb 
liberális tömeget vonzottak, és még a Covid-korlátozások sem váltottak ki jelentős 
mozgósítást. Az egyedüli tiltakozás, amely a kórházak állami kizsigerelése és a vírus 
megfékezésére tett erőfeszítések abbahagyása közepette fel merészelt bukkanni, néhány 
vállalkozóé volt, akik a legutóbbi korlátozások feloldását követelték. Bármennyire 
szeretnénk is kihirdetni, hogy az ellentmondások végre megmutatkoztak, a valóság 
gyorsan beköszönt. Utazol a buszon, és hallgatod a rádióban a beszámolót arról, hogy 
a buszsofőrök körében váratlanul kitört a Covid-járvány. Néha régi német hirdetéseket 
látsz, amelyek még mindig ki vannak ragasztva a használtan beszerzett buszok ablakaira. 
A teljes csendet csak váratlan sikítások szakítják meg, amikor a melletted ülő felfedezi, 
hogy a megállásjelző gomb elromlott. Igaz, éjszaka néhány órán át – amikor vége az 
ellenőr-zsaruk műszakjának vége – ingyen utazhatsz a villamoson.
 A fehérorosz vasútvonalak elleni szabotázsakciók és az időnkénti orosz 
dezertálások a demokratikus mozgósításban nem érdekelt bomlasztás erejét mutatják. 
A radikálisok által feltett kérdés soha nem a helyes kérdés volt. „Szabotáljuk-e a 
halálgépezetet?” – mintha a radikális jóváhagyás azonmód mozgósítaná a lakosságot. 
De a kérdésre mindig volt válasz: „Az életnek nem lenne értelme, ha nem lennének 
megszakítások az általános árutermelés körforgásában.” Az ukrán sorozás-elkerülés 
egyelőre atomizált marad, és természetes csendjével képtelen arra, hogy szétzúzza a 
lakosságot a saját nevében lemészároló hazafias nemzetet.
 Annak az általánossá vált háborúnak a folyamatát, amelyet mi valódi 
mozgalomnak nevezünk, talán nehéz lesz felismerni a szakadás előtt, de mégis 
észlelhetjük egy elnémított lázadás visszhangjait. Az Ukrajna-szerte zajló atomizált 
fosztogatásokat a városokban egyelőre a polgárok ön-rendszabályozó ellenállása fogadja. 
De a tőkeértékesülés folyamatából kizártak az automaták és a kioszkok feltörésével 
megmutatják gyűlöletük mértékét. A kioszkok jelképezik a tőke totális uralmát 
tájképeink felett: ez egy kereskedelemre optimalizált eszköz, amely korlátozza a benne 
lévő személy bármiféle mozgását, gyakran egy szovjet sugárút közepén helyezkedik 
el, amelynek méretéről Haussmann álmodni sem mert volna. Az utcai automata az 
automatizálás letagadott álma: a szabadidő nem más, mint átok. Az ukrán politika képe 
jelenleg a szociáldemokrácia nélküli szociáldemokraták termelése, bár a törésvonalak már 
megmutatkoznak.
 Ha ezt a szociáldemokrata nézetet a névértékén vesszük, hasznosnak mutatkozik 
Mike Davis leírása az uralkodó osztály vakságáról. Tekintettel „a Föld minden jó dolgát” 
elpusztító milliárdosok apokaliptikus képére, akiknek kapzsisága már nem igényli a 
spektákulum terjengős igazolásait, aligha meglepő, hogy a politikai osztály, amely a 
saját hazai gazdaságát elpusztító globális rendszert kénytelen fenntartani, szervezetlen és 
zavarodott. Bár azt sugallja, hogy egyes politikák vagy politikusok az okozói a haladás 
vihara által elkapott, egyre inkább jövőkép nélküli imperializmusnak, elemzése mégis 
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azonosítja a jelenlegi problémát. A mi korunkra gondolt Benjamin, Fuchsot idézve, 
amikor a munkásmozgalom holt maradványai között kutatott a materialista gondolkodás 
jelei után:
 „A dekadens idők és a beteg agyak is hajlamosak a groteszk ábrázolásokra. Ilyen 
esetekben a groteszk annak a ténynek a megdöbbentő tükörképe, hogy az adott korok és 
egyének számára a világ és a létezés problémái megoldhatatlannak tűnnek.”
 Davis lehangoló alternatívája „az Occupy, a BLM és a Sanders-kampány által 
generált energiák” sikertelen „becsatornázására” az, hogy a 21. századi tett propagandáját 
követeli, mintha ez tompíthatná az elnyomást vagy eltörölhetné a háborút. Nem 
vagyunk hajlandók elfogadni, hogy a zsidó nép megváltását a régóta visszavonult Petljura 
meggyilkolásában képzeljük el. Nem elégszünk meg azzal sem, hogy az ukrán szenvedés 
megoldása az legyen, hogy – egy radikalizálódott nacionalista mozgalmon felül – a 
pénzügyi hatalom egyensúlyát némiképp eltolják. Ehelyett a reménytelenségből mint 
korszakunk alapvető jellemzőjéből kiindulva meg kell próbálnunk feltérképezni azt a sötét 
utat, amely kivezet belőle.
 A munkásmozgalom maradványai elhomályosítják a látásunkat. Ahelyett, hogy 
megpróbálnánk feléleszteni a holttestét, a körülöttünk lévő negativitás megnyilvánulásai 
felé kell tekintenünk. Ha az alkalmazott munkások társadalma, akik mindannyian ki 
voltak szolgáltatva az egyéni tőke kénye-kedvének, a sztrájk és az önigazgatás stratégiáját 
hívta életre, és végül csak az általánossá vált munkanélküliség társadalmát hozták 
létre, akkor hogyan néz ki számunkra a forradalom? A munkahelyek megszüntetése, 
a munkaerő mobilitásának növelése és az álfoglalkoztatás különböző formái révén 
a kizsákmányolás ma már a teljes társadalmi tőke funkciója, és e tőke forgalmának 
törékeny kapillárisai azok, amelyeket a jövőben célpontként fogunk látni. Ugyanez a 
dialektikus mozgás zajlik az állampolgárság közelmúltbeli történetében: azok, akik annak 
egyetemességében reménykedtek, nem vették észre a nem-állampolgári helyzet rohamos 
terjedését. Még ha minden állampolgár mindig egyúttal leendő állampolgár is, akit 
egyfolytában státuszának nem-teljes voltával gyanúsítanak, és akinek e státuszt állandóan 
újból és újból bizonyítania kell folyamatos vizsgáztatás által, a nem-állampolgár egyik fő 
arca továbbra is a menekült marad. Mikor a megszokott nemzeti környezet éppen abba a 
háborúba torkollik, amelytől állítólag meg kellett volna őt védelmeznie, hogyan bízhatna 
a menekült az újonnan kialakuló politikai rendben, amely máris elutasítja őt? A menekült, 
aki már nincs alávetve a kormánynak és adóinak, elkezd megvetni minden határt és 
minden termékcímke nyelvét, melyek mind egy-egy csepp vérét követelik.
Miközben terveket készítünk, kapcsolatokat teremtünk a háború vulkánján belül, és egy 
felkelés viharára hívunk fel, csak egy kérdés vár, mint mindig, gyakorlati megoldásra:
 „Milyen élmény érhetne fel azzal az élménnyel, amikor együtt bujkáltak 
a pincében, amikor utolsó csepp vizüket és utolsó falat kenyerüket osztották meg 
egymással? Képesek lesznek-e a társadalmi katasztrófa átélése közben is fenntartani azt a 
szolidaritást, amelyet a természeti katasztrófa idején tanúsítottak?”
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KRASz*:
Háborúellenes fellépések Oroszországban és Ukrajnában

 A jelenlegi orosz-ukrán háborús konfliktus a legvisszataszítóbb, legsötétebb 
nacionalizmus eszelős kirobbanásához vezetett a frontvonal mindkét oldalán. 
Oroszországban az ellenség „teljes eltiprására” szólítanak fel, Ukrajnában pedig arra, 
hogy az utolsó emberig verekedjünk a „hazáért”. A propaganda mindkét országban 
igyekszik minél jobban „elemberteleníteni” az ellenfelet, és sajnos sok hétköznapi ember 
beleesik a csapdába, amelyet a hatalom birtokosai állítottak fel. Még számos „baloldali” 
és „anarchista” is önként tülekszik, hogy a hazafias mosléktól megrészegülten támogassa a 
vérontást.
 Sajnos az államok által folytatott háborúk kezdetén mindig ez szokott történni. 
Elegendő felidézni azokat a hisztérikus tömegfelvonulásokat, amelyek a különböző 
országokban zajlottak le az első világháború előtt és annak első heteiben. Akkor néhány 
évnek kellett eltelnie – és a nehézségek, a becsapottság és a szenvedések miatt nekibőszült 
tömegek kis híján véget vetettek az államok és tőkék világának, amely a háborúkat 
szülte… Most ettől sajnos végtelenül messze vagyunk. Igaz, 1914 távoli augusztusában is 
így tűnt…
 Annál nagyobb figyelmet és tiszteletet érdemelnek az emberek azon cselekedetei 
Oroszországban és Ukrajnában, amelyek a katonai „műveletek”, a hadi cselekmények, a 
pusztítások és a vérontás ellen irányulnak. Az oroszországi csapatok Ukrajna területére 
való benyomulása óta eltelt egy hónap már lehetővé teszi, hogy rövid összefoglalást adjunk 
a háborúellenes tiltakozások alapvető formáiról és módszereiről.
 Kezdjük Oroszországgal. Itt az első naptól fogva tömegtüntetések kezdődtek 
a háború ellen, amelyek nem csitultak két-három héten át. Kezdetben minden nap 
zajlottak, méghozzá az egész országban. Mindegyik illegális volt, és brutálisan oszlatták 
fel őket. Az utcai gyűlések és vonulások mellett más módszereket is bevetnek – plakátok 
kihelyezése, graffitikészítés, röplapok és matricák kiragasztása, háborúellenes anyagok 
terjesztése.
 Számos radikálisabb formájú akcióra is sor került. Moszkvában Anasztaszija 
Levasova egyetemi hallgató február 24-én Molotov-koktélt dobott a rendőrökre; a bíróság 
két év börtönbüntetésre ítélte. A február 28-ra virradó éjjel a Moszkva melletti Luhovici 
toborzóirodáját gyújtották fel. Péterváron egy rendőrt paprikaspray-jel fújtak le. Március 
1-re virradó éjjel Szmolenszkben gyújtottak fel egy rendőrőrsöt. Március 3-ra virradó 
éjjel Molotov-koktélt dobtak egy voronyezsi sorozóhely ablakába. Vannak hírek arról is, 
hogy két Molotov-koktélt vágtak Moszkvában a Kreml falához. Krasznojarszkban egy 
rendőrőrsöt gyújtottak fel. Március 5-én egy toborzóirodát próbáltak meg felgyújtani 

* A KRASz (Forradalmi Anarchoszindikalisták Konföderációja) oroszországi szervezet, az 
anarchoszindikalista internacionálé (IWA-AIT) térségi szekciója. Honlapcíme: aitrus.info
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Berezovszkijban (Szverdlovszki terület).
 A tiltakozó megmozdulások nagy része spontán jellegű. Számos esetben a 
liberális polgári ellenzék, március 8-án pedig a feminista szervezetek hívtak fel ezek 
megtartására. Sajnos a tiltakozások nem minden résztvevője tekinthető valóban 
háborúellenes beállítottságúnak, azaz olyannak, aki ténylegesen minden hadban álló féllel 
szemben lép fel. A tiltakozók (főleg a liberális beállítottságúak) között sokan Ukrajna 
pártján állnak; még olyanok is akadnak, akik a NATO-val szimpatizálnak.
 A tiltakozások résztvevőinek pontos száma nem ismert, de a méretekről már 
azon városok száma is árulkodik, amelyekben demonstrációk történtek, valamint azon 
személyek száma is, akiket a tiltakozások során letartóztattak és repressziók értek. Utcai 
fellépésekre összesen több mint 100 városban és egyéb településen került sor. A jogvédők 
adatai szerint egyedül március 13-án kb. 15.000 embert vett őrizetbe a rendőrség a 
tüntetések során.
 Csak keveseket engednek szabadon puszta „figyelmeztetéssel”; többezer embert 
sújtanak pénzbírsággal vagy adminisztratív fogvatartással. A bíróságok március 25-ig 
egyedül Péterváron már 3710 ügyet bíráltak el: 861 személyt megbírságoltak, 2456-ot 
adminisztratív fogvatartásra ítéltek, 123-at közmunkára ítéltek.
 Egyes tiltakozókat még súlyosabb büntetés – bűnügyi ítélet – fenyeget. A „hamis 
információ” terjesztéséről és „a hadsereg lejáratásáról” szóló új törvények maximum 15 
éves börtönbüntetést helyeznek kilátásba. A hadműveletek kezdete óta eltelt egy hónap 
alatt Oroszországban 60 olyan bűnvádi eljárást indítottak, amelyek valamilyen módon 
a tiltakozásokhoz kapcsolódnak. 46 személyt vádolnak bűncselekmény elkövetésével 
(közülük kettőt két törvénycikkely megsértésével). Közülük kilencet őrizetbe vettek, 
hárman házi őrizetben vannak, további két személynek a bíróság bizonyos cselekedeteket 
megtiltott. Legalább öt vádlott Oroszország határain kívül tartózkodik. Összesen 
22 oroszországi régióban indítottak eljárást: Adigejben, Tatársztánban, Karéliában, 
Moszkvában, Ingusföldön, Péterváron, a kemerovói, tomszki, tyumenyi, belgorodi, 
vlagyimiri, moszkvai, tulai, szverdlovszki, pszkovi, szamarai, rosztovi, novoszibirszki 
területeken, a Krímben, a primorszki, krasznodári és Bajkálon túli körzetekben. A 
büntető törvénykönyv 14 cikkelye alapján folynak büntetőügyek: 10 ügy az Oroszországi 
Föderáció büntető törvénykönyvének 207.3-as új cikkelye alapján, amely a háborús 
álhírekről szól, 9 a 214-es cikkely (második rész) alapján, amely a „gyűlölet motiválta 
rongálásról” szól (legalább három utcai művész ellen Moszkvában, Vlagyimirban és 
Jekatyerinburgban), 9 a 318-as cikkely (első rész) alapján, amely a hatalom képviselőivel 
szembeni erőszakról szól, 2 „a terrorizmus igazolásának” vádjával (Kazanyban és 
Petrozavodszkban). További ügyeket is vizsgálnak, melyekben a vád garázdaság, a 
hatalom képviselőinek megsértése, szélsőséges tevékenységre való felhívás, ellenségeskedés 
szítása, lőszertartás, tömeges rendbontás előmozdítása, sőt, holttetemek és sírhelyeik 
meggyalázása.
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 Ukrajnában a háborúellenes tiltakozások még nehezebben megvalósíthatók, 
mint Oroszországban. A hatósági repressziókon kívül – a hatóságok nekiálltak betiltani 
és letartóztatni politikai ellenfeleiket, és terrorista törvényeket kezdtek elfogadni (köztük 
„az agresszorral való együttműködésért”, a „fosztogatásért” és a „hazaárulásért” 15 év 
börtöntől életfogytiglani elzárásig terjedő büntetéseket) – a tiltakozásokat maguk a 
hadműveletek feltételei is akadályozzák. Hogyan lehetne kimenni utcai akciókat tartani, 
miközben az égből oroszországi rakéták és lövedékek záporoznak, amelyek közvetlen 
életveszélyt jelentenek?
 De a szakadozott beszámolókból itt is összeállítható legalább egy általános kép.
 Az egyik legelterjedtebb cselekvés, amely objektíve a háborús konfliktus 
következményei ellen irányul, az úgynevezett „fosztogatás”, melynek számtalan esetéről 
tudósítottak Ukrajna sok városából. E kategóriába persze a legkülönbözőbb incidenseket 
sorolják be, kezdve a civil lakosság elleni banditizmussal, gyilkosságokkal és rablásokkal, 
egészen a valódi társadalmi tiltakozásig, amikor is a városok és más települések lakói, akik 
élelmiszer és egyéb létszükségleti cikkek nélkül maradtak, egyszerűen kisajátítják ezeket 
a boltokban és a kioszkokban. Efféle „népi kisajátításokat” és „éhséglázadásokat” jeleztek 
mind az ukrajnai hatóságok által ellenőrzött városokban, mind azokban, amelyeket az 
oroszországi csapatok elfoglaltak.
 Egyes esetekben a lakosság kísérletet tett rá, hogy demilitarizálja a települést vagy 
a városnegyedet, ahol él. Például azáltal, hogy megállítja az oroszországi haditechnika 
behatolását a településekre, elkerülendő a pusztítást. Korjukovkában (Csernyigovi terület) 
a helyi lakosok február 27-én kivonultak az oroszországi tankok elé, megállították a 
hadoszlopot, és tárgyalásokba léptek. Végül megállapodtak abban, hogy a katonák nem 
fognak behatolni a városba.
 Március 26-án Szlavutics ukrajnai város polgármestere tárgyalásokat folytatott a 
városba behatolt oroszországi csapatokkal, és megállapodott velük a demilitarizálásban. 
Biztosította őket arról, hogy a városban nincsenek katonák és fegyverek, és rábeszélte 
őket, hogy hagyják el a várost. Az oroszországi katonák „nem fogják átkutatni a házakat”, 
de az embereknek önkéntesen le kell adniuk minden fegyvert a vadászpuskákon kívül. 
Szlavuticsban fennmarad a helyi ukrán hatalom, amelynek az orosz oldal átadja a 
humanitárius segélyt.
 Másrészt arról is vannak beszámolók, hogy a lakosok az ukrán katonáktól is 
követelik, hogy ne helyezzenek el a lakónegyedeikben haditechnikát. A közösségi médián 
keringett egy ilyen tiltakozást ábrázoló harkovi videó.
 Külön kell szólni a parancsmegtagadásokról és a dezertálásról mindkét oldalon. 
A számos elterjedt szóbeszéd valódiságának ellenőrzésére sajnos nincs mód. A sajtóban 
szó esett az alacsony harci kedvről és a harcra való csekély hajlandóságról az Ukrajnába 
küldött oroszországi katonai alakulatok körében. Az ukrán oldal azt állította, hogy 
a 155-ös brigádból közel 200 oroszországi tengerészgyalogos nem volt hajlandó részt 
venni a hadműveletekben, de ezt az állítás ellenőrizhetetlen. Arról is született beszámoló, 
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hogy a Krímben állomásozó 810-es tengerészgyalogos-brigád katonái is elutasították a 
deszantban való részvételt Odessza körzetében.
 Vannak azonban más, rendkívül töredékes beszámolók is, amelyekből nem 
tudunk a jelenség méreteire következtetni. A leningrádi terület csapatába beosztott 
egyik katona édesanyja azt mesélte, hogy sok más behívotthoz hasonlóan az ő fiát is 
arra kényszerítették, hogy szerződjön le a hadsereghez. Januárban a csapatot Kurszk 
alá küldték, aztán Belgorod alá, utána pedig Ukrajnába küldték harcolni. „A nő szavai 
szerint a katonákat Ukrajnába viszik harcolni, de egy részük erre nem hajlandó, őket a 
dezertálásról szóló jogszabállyal fenyegetik”.
 Albert Szahibgarejev ufai szerződéses katona azt mesélte, hogy a brigádja, amely 
február végén kiképzésen volt a belgorodi területen, gépfegyvereket kapott és utasítást, 
hogy a tüzérségi állásokból lőjenek „oda, ahová parancsolják”. A katonák akkor kezdtek 
kételkedni abban, hogy kiképzésen vannak, amikor válaszlövések érkeztek feléjük. Ezután 
Szahibgarejev ránézett a hírekre a mobiltelefonján, és megtudta, hogy Oroszország 
csapatokat vitt Ukrajnába. Egy héttel később megverte őt egy tiszt, erre ő otthagyta a 
csapatot, és hazatért Ufába. Dezertálásért 7 év börtön fenyegetheti.
 A krasznodári OMON 12 fegyverese a parancsnokkal, Farid Csitajevvel együtt 
elutasította, hogy a Krímbe vonuljon. A parancsmegtagadást a Roszgvargyija fegyveresei 
annak törvénytelenségével magyarázták – a fegyveresek közül senkit sem tájékoztattak 
a különleges hadművelet feladatairól és feltételeiről. Senki sem adta beleegyezését, hogy 
részt vesz abban. A fegyvereseket elbocsátották.
 Az izsevszki OMON néhány fegyverese – miután szakaszokat nehézfegyverzettel 
megsemmisítették – elhagyta Ukrajna területét, és beadta felmondását.
 Március végén Dél-Oszétia korábbi elnöke beismerte, hogy a köztársaságban 
az ukrajnai hadműveletekben való részvételre toborzott katonák egy része saját 
elhatározásából hazatért a frontról. A hírek szerint az Oroszországi Föderáció 4-es gárdista 
katonai bázisának fegyvereseiről van szó.
 Másrészt Ukrajnában sem mindenki repes a vágytól, hogy „megvédje a hazát”. 
Erről tanúskodnak azok a plakátok, amelyeket még a konfliktus első napjaiban fedeztek 
fel Odesszában. Ezeken az Ukrajnai Fegyveres Erők parancsnoksága feketén-fehéren azt 
kérdezi fenyegető tónusban: Nem akarsz harcolni? Akkor hát te nem szereted a hazát. 
Az efféle agitációnak maga a megjelenése arról tanúskodik, hogy az ilyen „nemszeretők” 
igencsak sokan vannak.
 Az ukrajnai hatóságok bejelentették a mozgósítást, és nem engedik ki az 
országból a 18 és 60 év közötti férfiakat. Az ukrajnai elvtársak beszámolói szerint 
valójában mégsem sikerül a széleskörű mozgósítás, eltérően a 2014-2015-ös évektől, 
amikor a hadkötelezettekre való tömeges hajtóvadászatok mindennaposak voltak. A 
hadműveletek első hetében az ellenőrzőpontokon próbálták kézbesíteni a behívókat, de 
később elismerték ennek törvénytelenségét.
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 Azonban minden eshetőségre számítva sok férfi próbálja illegálisan átlépni az 
országhatárt. A BBC ukrajnai tudósítója március elején elmondta, hogy a moldáviai határ 
mogiljov-podolszkiji átkelőhelyén „minden második, ha nem épp minden egyes autóban 
voltak hadköteles korú férfiak, akik megpróbáltak külföldre utazni, de visszafordították 
őket, és mindegyiknek elmondták, hogy hányadán is áll a dolog. A határőr azt mesélte, 
hogy némely autó egyszerűen visszafordult, másokban a nők ültek a volán mögé, a férfiak 
pedig elmentek”.
 A kárpátaljai Munkács várostanácsának egyik képviselője azt közölte, hogy 
a hadiállapot fennállása ellenére nap mint nap férfiak százai lépik át az EU-országok 
határait nem kevés pénzért. Kárpátalján ez az árnyékgazdaságba tartozó üzlet már ipari 
méreteket öltött. A tanúsítvány és a Lengyelországba való átkelés ára eléri a 2000 eurót. 
Az odesszai területen 1500 dollárt kértek személyenként. A „piacot” alaposan megvizsgáló 
liga.net sajtótermék tízszer ekkora összegeket is emleget. Az ukrajnai határszolgálat 
adatai szerint a konfliktus 21 napja alatt több, mint 1000 hadköteles korú férfit fogtak el 
a határon. A háború elől menekülők Lengyelországba, Romániába, Moldáviába, kisebb 
számban Magyarországra indulnak.
 Persze az országot illegálisan elhagyni igyekvő férfiak közül távolról sem tartható 
mindenki olyan embernek, aki egész egyszerűen nem akar harcolni. Nem kevés gazdag 
ember is található közöttük, hiszen nem egyszerű feladat előteremteni ennyi pénzt arra, 
hogy kifizessék a határátlépést. Lehet, hogy valaki mindenét eladja, a pénzeseknek 
azonban mindez meg se kottyan. Háborúkat szítanak és provokálnak ki, aztán 
sikeresen elrejtőznek a határon túl, közönséges emberekre bízva, hogy értük haljanak 
és gyilkoljanak. Egyébként ugyanez érvényes az oroszországi „elit” emigrációba vonult 
részére is.
 A március 28-i állapotok szerint Ukrajnában több mint 340 bűncselekményt 
regisztráltak, amelyek „csökkentik Ukrajna védelmi képességét a hadiállapot körülményei 
közepette”, ezek között kb. 100 hazaárulási és kollaborációs eset van. Több mint 1700 
ukrán állampolgárságú, hadköteles korú férfit azonosítottak, akik törvénytelenül akarták 
átlépni az országhatárt. Erről Tatjána Szapjan, az Állami Nyomozóiroda kommunikációs 
tanácsadója számolt be. Csupán az elmúlt nap folyamán a Vinnyicai, Csernovci, Odesszai 
és Lvovi területen is feltárták, hogy csatornák szerveződtek embereknek a határokon való 
átjuttatására.
 A dezertálás elfojtására tett kísérletként a hatóságok a Legfelsőbb Rada elé 
terjesztették a 7171 számú törvénytervezetet, amely 10 évig terjedő szabadságvesztéssel 
fenyegeti azokat a hadköteles korú férfiakat, akik hadiállapot közepette törvénytelenül 
elhagyják Ukrajnát.
 Végül, a Donyecki köztársaság lakosai kényszermozgósításról számolnak be. A 
férfiakat egyenesen az utcán fogdossák össze, fegyvert nyomnak a kezükbe, és mindenféle 
kiképzés nélkül a frontra küldik őket. Aki tud, igyekszik a házakban elrejtőzni, és nem 
kimenni az utcára. Ez is egy mód arra, hogy ellenálljunk a háborúnak!
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KRASz:
Olaszország: A háborúk és azok ellen, akik fegyverrel látják el őket!  

 A neoliberális és tekintélyelvű Draghi-rezsim elnyomásától szenvedő 
Olaszországban, ahol dolgozók százezreit hagyták létfenntartási eszközök nélkül, kizárva 
őket a munkából, mivel megtagadták a kötelező „koronavírus elleni oltás” felvételét, 
egymást érik az antimilitarista tüntetések. Ezek az orosz-ukrán katonai konfliktus 
kirobbanásával különösen aktívvá váltak. A radikális szakszervezetek, az anarchisták és 
más antimilitaristák imperialista háborúnak tekintik azt, amelyért a Kreml és a NATO 
egyaránt felelős. Felháborítja őket, hogy Olaszország katonai támogatást nyújt az ukrán 
kormánynak, és fegyvereket szállít a háborúban álló régiónak. A hatóságok találnak 
forrásokat a katonai kiadások növelésére, miközben tömegek éheznek, és kénytelenek az 
önkéntesek által ingyenesen kiosztott élelmiszerből megélni.
 A radikális „Harcoló munkások szakszervezete – bázisbizottságok” (SOL 
COBAS), amely sztrájkokat szervezett a diszkriminatív „védettségi igazolványok” és az 
„egészségügyi diktatúra” ellen, nyilatkozatot adott ki „Le és szemben az imperialista 
háborúval Ukrajnában! Az ellenség a mi házunkban van: a gazdák és kormányzóik” 
címmel. A milánói „Egyesült Báziskonföderáció” (CUB) szakszervezeti egyesülés 
a dolgozók mozgósítására hívott fel, hogy harcra keljenek az imperialista háború 
kiszélesedésének fenyegetése és Olaszország belerángatása ellen. Az USB szakszervezethez 
tartozó munkások (pl. a pisai repülőtéren) megtagadták az Ukrajnába szánt 
fegyverszállítmányok berakodását. Több városban tartottak háborúellenes tüntetéseket és 
gyűléseket.
 Április 9-én Torinóban nagyszabású antimilitarista tüntetést tartottak. A 
résztvevők vörös-fekete, vörös és szakszervezeti zászlók alatt vonultak a Piazza Borgo 
Doráról a Piazza Vittorióra. Egy hosszú megálló után a Balonnál, ahol a „Murga” 
kollektíva nagyszabású tájékoztató rendezvényt tartott, a menet, amelynek élén „A háború 
és azok ellen, akik felfegyverzik” feliratú transzparenst vittek, a Porta Palazzo, Európa 
legnagyobb szabadtéri piaca felé indult tovább, ahol a különböző exkluzív átalakítási 
kísérletek ellenére annak a Torinónak a szíve dobog, amelynek küzdenie kell, hogy 
kihúzza a hónap végéig, amely prekarizált munkájának eladásából él, és nem tudja tovább 
fizetni a lakbért, a jelzáloghitelt és a számlákat. A gyümölcs- és zöldségstandok között 
sokan megálltak, hogy meghallgassák az ezután elhangzó számos felszólalást.
 A „Murga” rövid, de intenzív performanszot tartott a katonai kiadásokra 
reflektálva. A tér közepére hatalmas betűkkel festették fel a jelmondatot: „Minden háború 
és azok ellen, akik felfegyverzik azokat”. A menet ezután a városközpont felé folytatta 
útját, majd rövid időre megállt a RAI rádió- és tévéadó épülete előtt, hogy elítéljék 
a háborús propagandát, amely a hírműsorokat és az összefoglalókat uralja, és hogy 
felidézzék azon haditudósítók levelét, akik úgy döntöttek, hogy nem viselnek sisakot. A 
Via Pón áthaladva a menet a Piazza Vittorión ért véget.
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 A tüntetésen számos politikai, szociális, szakszervezeti, queer-transzfeminista 
csoport, házfoglaló, szociális központ és harci gyűlés (köztük anarchisták) vett részt. 
Utcai gyűlést tartottak, amely megerősítette minden háború, minden hadsereg, határ és 
nacionalizmus határozott elutasítását.
 Az április 9-i nap azzal a bejelentéssel kezdődött, hogy a NATO Torinóban 
kívánja elhelyezni 9 európai innovációs központjának egyikét. Másrészt elutasították 
Torinó pályázatát az észak-atlanti védelmi innováció felgyorsítója (D.I.A.N.A.) európai 
regionális irodájának befogadására, amelyet Nagy-Britanniának ítéltek oda – néhány 
nappal azután, hogy Mulè védelmi miniszterhelyettes Brüsszelbe látogatott, hogy 
támogassa Torinó pályázatát a regionális irodára. Az antimilitaristák meg vannak 
győződve arról, hogy a városban zajló tiltakozások erősödése hozzájárult ahhoz, hogy 
Olaszország szerepe csökkenjen ebben a NATO-projektben.
 Továbbra is létezik egy harci front a „Città dell’Aerospazio”, a „Leonardo” 
fegyveripari óriás és a torinói műszaki egyetem által támogatott hadiipari központ építése 
ellen, valamint a DIANA egyik torinói központjának jelenléte ellen. Torino a hadiiparra 
építve próbálja élénkíteni gazdaságát. A halál gazdaságát. A katonai eszközök kutatására, 
tervezésére és gyártására irányuló új pólus születésének megakadályozása, egy NATO-
bázis Torinóban való elhelyezésének megakadályozása – ez konkrét harc a háború ellen, 
ahogyan az számos beszédben elhangzott.
 „Az április 9-i tüntetés segített áttörni a hallgatás falát, amely eltakarta a 
városunk tökéletes fegyverkezési központtá alakításáról szóló döntést – áll a Torinói 
Antimilitarista Gyűlés közleményében. – Ez az antimilitarista út egyik szakasza, 
amely annak tudatából táplálkozik, hogy a háború bázisai egy kőhajításnyira vannak 
otthonunktól – ahol a fegyvergyárak, laktanyák és katonai repülőterek találhatók. 
Számos beszédben hangsúlyozták a háború elleni általános sztrájk fontosságát, amelyet 
május 20-ra hirdetett meg a bázisszakszervezeti mozgalom országos gyűlése. Február 
24-e óta, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, a kormány úgy döntött, hogy 
„ellenáll” a háborúnak, és fegyvereket küld Zelenszkij kormányának. Az ukrán nemzeti 
zászlók és a béke-szivárványok orgiájában egy fegyveres pacifizmus lépett fel, amely 
nyíltan kapcsolódik a két imperializmus egyikéhez, amelyek kihívást intéztek egymáshoz 
az Ukrajnában élők kárára, és akik arra kényszerülnek, hogy szembenézzenek a 
halállal, a bombákkal, a rémülettel és a kényszersorozással. A kormány „humanitárius” 
szükségállapotot hirdetett. Ez a döntés a végrehajtó hatalom számára rendkívüli 
hatásköröket biztosít, szabad kezet adva neki, hogy Olaszországot is bevonja az ukrajnai 
konfliktusba. Draghi úgy döntött, hogy tovább növeli a katonai kiadásokat, és csapatokat 
küld a NATO keleti szárnyára.”
 „Mi ezt nem támogatjuk – jelentették ki a torinói antimilitaristák. – Nem 
állunk sem a NATO, sem Oroszország oldalán. Elutasítjuk a hazafias retorikát mint az 
államok és expanziós igényeik legitimálásának egyik elemét. Az antimilitarizmus, az 
internacionalizmus, a forradalmi defetizmus a munkásmozgalom születése óta központi 
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szerepet játszanak annak küzdelmeiben. A kizsákmányolás és az elnyomás minden 
szélességi kört egyformán sújt, a „saját” urak és „saját” uralkodók elleni harc a legjobb 
módja annak, hogy mindenütt ellenálljunk az állami erőszaknak és a kapitalizmus 
kegyetlenségének. A határok csak vékony vonalak a térképen: semmik, amelyeket csak a 
jól felfegyverzett katonák tesznek tragikusan valóságossá. Távolítsuk el őket! A háborúk 
megállításához nem elég nemet mondani. Az útjukba kell állnunk. Kezdve a városunkkal. 
Ellenállni a katonai szükségállapot államának, a katonai kiadások növelésének, a 
fegyverszállításnak az ukrán kormány számára; harcolni az összes katonai erő külföldről 
való kivonásáért, a hadiipar bezárásáért és átalakításáért, a határok megnyitásáért minden 
menekült és migráns előtt – ez a harc konkrét és sürgős frontja. Általános sztrájk, bojkott 
és blokád a katonai bázisok és a halálgyárak ellen!”
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ICT*:
Semmiféle háborút, csakis osztályháborút! – felhívás a cselekvésre      

1. Ukrajna orosz inváziója nem egy elszigetelt cselekedet. Ez az imperialista versengés új 
korszakának kezdete, amely olyan módon fenyeget általánosabb háborúval, ahogy az 1945 
óta nem fordult elő.

2. Nincs ma olyan ország, amelyik a kapitalista rendszeren kívül lenne. Az imperialista 
rivalizálás kiéleződése a kapitalizmus évtizedek óta tartó, még mindig megoldatlan gaz-
dasági válságának terméke. Ez idő alatt a kapitalizmus számos fortélyhoz volt kénytelen 
folyamodni, hogy kezelje a gazdasági válságot, amelyet a profitráta csökkenése okozott. Ez 
a világ munkásosztálya számára a kizsákmányolás fokozódását, a munkahelyek bizonyta-
lanabbá válását és az általa megtermelt javakból való részesedésének folyamatos csök-
kenését eredményezte. Ez a rendszer nemcsak háborúhoz vezet, hanem a profit vég nélküli 
hajszolása a bolygó elpusztításához is.     

3. Azonban a globalizáció, a financializáció és az úgynevezett neoliberalizmus, amelyek 
mind a profitráta csökkenésére adott válaszok, a globális spekulációs buborék 2008-as 
drámai kipukkanásához vezettek. Ezek csak kiélezték a válságot, nem pedig megoldották 
azt. A rendszer ellentmondásai egyre súlyosbodnak, és egyetlen állam sem mentesül tőlük.     

4. Az egyik legszembetűnőbb ellentmondás az, hogy a Nyugat az 1980-as években az 
alacsony bérű gazdaságokba helyezte át a beruházásokat. A legnagyobb haszonélvező 
Kína volt, amely gazdaságát alacsony bérű munkásságának súlyos kizsákmányolásával 
építette fel, hogy olcsó árucikkeket biztosítson a nyugati munkások csökkenő jövedelmére 
nehezedő nyomás enyhítéséhez. Ez, a világkapitalizmus számára kényelmes megoldás 
azonban elkezdett darabjaira hullani, amint Kína gazdasági felemelkedése konkurálni 
kezdett az USA-val szerte a bolygón. A gazdasági érdekházasság zátonyra futott, és a spe-
kulációs buborék 2008-as kipukkanása után ez még nyilvánvalóbbá vált, felerősítve ezzel 
a rendszer már meglévő ellentmondásait.     

5. Ennek a buboréknak a kipukkanása 1929 óta nem látott globális kapitalista válsághoz 
vezetett volna, ha az államok nem avatkoznak be a pénzügyi rendszer adósságainak átvál-
lalása érdekében. A mennyiségi könnyítés azonban nem oldotta meg az általános válságot, 
ahogy a kizsákmányolás embertelen szintre való fokozása sem. Amire a kapitalizmusnak 
szüksége van, az a tőke tömeges leértékelése, amely túlmutat a meglévő eszközök leér-
tékelésén, és ehhez általános háborúra van szükség. Ez az általános háború irányába tartó 

* Az ICT (Internacionalista Kommunista Irányzat) nemzetközi szervezet, az „olasz kommunista 
baloldal” hagyományának folytatója. Honlapcíme: leftcom.org/en
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mozgás egy ideje egyre nagyobb lendületet vesz. Mivel egyre kevesebb lehetőség áll a 
világ vezetői előtt, egyre kevesebb lehetőség van a kompromisszumra a „nemzeti érdekek” 
kérdésében. Minél kétségbeesettebbé válnak, annál valószínűbb, hogy tömegpusztító 
fegyvereket vetnek be, amelyek az emberiség jövőjét fenyegetik (még rövidebb időn belül, 
mint az éghajlatváltozás jelentette nagyon is valós veszély). Valójában a globális háború 
fenyegetése összefügg a környezeti katasztrófával, amely már most is zajlik a természeti 
erőforrások gyorsuló kimerülése és a környezet pusztítása következtében, amelyet egy 
egyre inkább válságba kerülő rendszer okoz.     

6. Az egyetlen erő, amely képes megakadályozni ezt a katasztrófát és általában a háborút, 
a világ munkásosztálya, amelynek kollektív ereje először gátat vethet a háborús törekvé-
seknek, majd megdöntheti a kapitalista rendet. A világ javainak megteremtőiként – ame-
lyek a kizsákmányolóik kezében landolnak – a bérmunkások világszerte azonos anyagi 
helyzetben vannak. Mint ilyeneknek, nincs országuk és nincsenek nemzeti érdekeik, ame-
lyeket meg kellene védeniük. Egyedül ők vannak abban a helyzetben, hogy egy új, osztály 
nélküli társadalmat hozzanak létre, amelyben nincsenek államok, ahol a termelés koop-
eratív és amelyet úgy terveztek, hogy mindenki szükségleteit és ne néhány ember profitját 
szolgálja. Ilyenformán adottak a feltételek a szabadon társult termelők világközösségéhez, 
ahol az emberek azt nyújtják, amit tudnak és csak azt veszik el, amire szükségük van.     

7. Ennek eléréséhez a munkásosztálynak meg kell szerveződnie, vagy inkább újra kell 
szerveződnie. A bércsökkentések stb. elleni mindennapi harcban a munkások kénytele-
nek lesznek az összes munkás által megválasztott és visszahívható sztrájkbizottságokat 
alakítani, hogy egyesítsék a harcukat. De ez önmagában nem fogja megállítani a tőkések 
támadásait. Az egy ágazatban vagy egy munkahelyen folyó elkülönült küzdelmeket a 
főnökök és szakszervezeti cinkosaik könnyen kezelni tudják. Minden sztrájkbizottságnak 
egy szélesebb körű osztálymozgalommá kell egyesülnie, amely elindíthatja a fennálló 
helyzet meghaladásának folyamatát.     

8. Elkerülhetetlen, hogy ebben a folyamatban egyes munkások majd előbb ismerik 
fel a kapitalista létezés zsákutcáját, mint mások. Az előbbieknek feltétlenül meg kell 
szerveződniük politikailag nemzetközi szinten, hogy világos utat mutathassanak az 
előrehaladáshoz. Ez nem azonnal fog bekövetkezni, különösen nem azután, hogy a 
munkásharcok évtizedeken át hanyatlóban voltak a kapitalista támadással szemben. A 
mai ukrajnai helyzet azonban figyelmeztetés arra nézve, hogy a kormányok mit tartogat-
nak a munkások számára mindenhol, és hogy nem csak a mindennapi kizsákmányolásra 
kell reagálnunk, hanem „saját” vezetőink politikai terveire is.

9. A jelenlegi humanitárius katasztrófahelyzetben nincsenek olyan illúzióink, hogy 
hamarosan létrejöhet egy osztálymozgalom, még akkor sem, ha a történelem most új és 
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kétségbeejtő fordulatot vett. Közösen kell felépítenünk valamit a kizsákmányolással és a 
háborúval szemben. Még ha a jelenlegi ukrajnai válság véget is ér valamilyen toldozott-
foltozott egyezséggel, ez csak az imperialista konfliktus következő fordulójának magvait 
fogja elvetni. Az ukrajnai invázió máris még inkább Kína karjaiba taszította Oro-
szországot, a NATO-t és az EU-t pedig az USA és annak céljai mögött sorakoztatta fel.

10. A kapitalizmus háborút jelent, és a kapitalizmus az, amit meg kell fékezni. Ezért azt 
javasoljuk, hogy hozzunk létre „Semmiféle háborút, csakis osztályháborút!” bizottságokat, 
ahol csak létezünk, és hívjuk meg ezekbe résztvevőnek az olyan egyéneket és csoporto-
kat, akik elutasítanak mindenféle nacionalizmust és felismerik, hogy az egyetlen háború, 
amiben érdemes harcolni, az az osztályháború a kapitalizmus és véres imperialista kon-
fliktusainak megszüntetéséért. Ez lehetővé teszi majd, hogy a mai szétszórt forradalmi 
kisebbségek egyesítsék erőiket és a munkásosztály szélesebb köréhez juttassák el a harc 
szükségességének üzenetét.    

11. A „Semmiféle háborút, csakis osztályháborút!” egy nemzetközi kezdeményezés, de 
nem az Internacionálé. Az csak akkor fog létrejönni, ha az osztályháború olyan mozga-
lommá fejlődik, amely képes megdönteni a globális kapitalista rendet. A kezdeményezés 
azonban politikai iránytűt kínál a különböző hátterű forradalmárok számára, akik 
elutasítják a szociáldemokrata, trockista és sztálinista politikát, amely vagy nyíltan az 
egyik vagy a másik imperializmus mellé áll azon az alapon, hogy az egyik vagy a másik a 
„kisebbik rossz”, amelyet támogatni kell, vagy pedig a pacifizmust támogatja, amely eluta-
sítja, hogy az imperialista háborút osztályháborúvá kell alakítani, és ezzel összezavarja és 
eltéríti a munkásosztályt attól, hogy saját harcát folytassa.     

12. Végezetül hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem pacifizmusra való felhívás, amely 
alapvetően csak az azért való könyörgés, hogy térjünk vissza a „normális” állapothoz. A 
probléma a „normálissal” van – maga a kapitalista rendszer az, amely a háborúhoz vezető 
erőket generálja. A háború ellen lenni anélkül, hogy a kapitalizmus végét követelnénk, 
olyan, mintha azt várnánk, hogy a tőke ne termeljen profitot, miközben nem döntjük meg 
a kizsákmányolás rendszerét, holott ez utóbbi szükséges feltétele az előbbi létezésének.  

Ha ezek a pontok nagyjából összefoglalják az álláspontodat, akkor szeretnénk hallani 
felőled. 

Az Internacionalista Kommunista Irányzat elvtársai

2022. április 6., szerda
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