
Se chavizmus, se antichavizmus: a munkásosztály független harcáért 

A venezuelai kormánynak és álszent ellenzékének jajveszékelése 
ellenére Venezuela, mint ezelőtt is, egy államkapitalista ország, 
aminek gazdaságát az olajprofit tartja el. A chavista kormány, ami 
magát szocialistának nevezi a venezuelai munkásosztály által termelt 
értéktöbbleten élősködött majdnem két évtizeden át. Ezalatt a 
kapitalista osztály egy újabb frakciója jött létre, aminek eredete a 
gazdaság állami szektorában keresendő. Ezalatt a munkásosztály, az 
ország gazdasági összeomlásának következtében nincstelen és 
alultáplált lett.  

Habár egy-két morzsát adtak a „kis embereknek”, hogy biztosítva 
legyen támogatottságuk a választásokon, attól még az olajbevétel az 
állami nomenklatúrát gazdagította, ami katonatisztekből, bankárokból, 
független befektetési alapok igazgatóiból valamint a rezsimhez 
köthető pénzügyminiszterekből, kincstárnokokból és spekulánsokból 
áll. 2003 és 2013 között több mint 180 milliárd dollár menekült el 
Venezuelából, hogy amerikai spekulációkban keressen menedéket. 

Közben a munkások üres szupermarketeket kutatnak át csupán azért, 
hogy a legalapvetőbb árukat megtalálják. Egyre jobban rá vannak 
kényszerítve arra, hogy a szürke- és feketegazdaságból éljenek meg, 
hiszen a saját béreik alig elegendőek arra, hogy akár a megélhetésük 
töredékét fedezzék. Az új „Boliburzsoázia”1 mindeközben fényűzően 
él Miamiban. A régi uralkodó osztályt nem érinti a válság, elegendő 
erőforrással rendelkezik az éhínség és pusztulás elhárításához. Ilyenek 
a körülmények az úgynevezett „munkások paradicsomában”, ahol az 
uralkodó osztály az állam teljes hatalmával nyomja el a munkások 
sztrájkjait és éhséglázadásait. 

Röviden, a munkások itták meg a válság levét. Az életkörülményeik 
romlása olyan szélsőséges volt, hogy utcára vonultak és tüntettek, 
összeverekedtek a rendőrökkel, boltokat fosztottak ki, és még 
sztrájkokat is szerveztek, noha csak kisebbeket. Természetesen nem 
állítjuk azt, hogy Venezuelában a munkásosztály a saját terepén harcol 
a hatalom megszerzéséért. Ellenkezőleg, jelenleg kettő, egyformán 
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reakciós, kapitalista tábor húzza magához, ezáltal idegen érdekekért 
mobilizálja. Ezek a spontán megnyilvánulások, amik gyakran a 
munkások és az állam elnyomó szervei közötti erőszakos 
összecsapásokhoz vezetnek, főként reaktívak, céljuk csupán a 
megélhetés biztosítása. 

Más szavakkal, ezek nem reakciós nézetek vagy az ellenzékbe vetett 
vakhit által motivált cselekedetek, mint ahogy a rendszer védelmében 
felsorakozott chavista állam és a tőke "baloldala" elhitetné velünk. 
Ezeket sokkal inkább a venezuelai munkásosztály életkörülményeinek 
romlása idézte elő, főképp az elmúlt 5 évben. Hasonlóképpen a 
munkásosztály egy számottevő szegmense, ami (ha csak látszólag is, 
de) hű marad a brutális és kizsákmányoló kormányhoz. Ezt mindössze 
azért teszik, mert a kormány, jobb szó híján, zsaroláshoz folyamodik. 
Megtagadja az élelmiszeradagot mindazoktól, akik hűtlenek a 
rezsimhez. Más szóval csak önfenntartás céljából hűek a kormányhoz, 
és nem a „21. századi szocializmus” iránti elkötelezettségből. Ez a 
klientalizmus tankönyvi példája, ez azt jelenti, hogy emberek politikai 
támogatást cserélnek forrásokért és munkáért. Fontos különbség a 
chavisták és a többi latin-amerikai kormány között, hogy az utóbbiak 
nem hívták ezt szocializmusnak. 

Egyértelmű, hogy se a kormány, se annak ellenzéke nem képes 
megoldani a jelenlegi válságot, aminek forrását az olajprofitok 
zsugorodásában találjuk. Elmúlt években ezek a profitok fedezték az 
állam bőkezűségét. A válság egyetlen „megoldása”, ha egyáltalán 
nevezhetjük annak, amin mindkét kapitalista tábor meg tud egyezni a 
munkásosztály kifacsarásából áll. Röviden minden szociális juttatás 
eltörlése, ami a bérek kiegészítéséül szolgál; a bérek megélhetési szint 
alá csökkentése; a munkások minden olyan akciójának 
megakadályozása, ahol osztályként szerveződnek, hogy közösen 
harcoljanak saját követeléseikért. 

A tőke és az állam által eléjük állított akadályok, az összes nehézség, 
és az egyszerű tény, hogy a munkások egyelőre nem rendelkeznek 
megfelelő tudással a kapitalista rendszerben elfoglalt helyükről, és 
még kevésbé értik a küzdelmük világtörténelmi összefüggéseit, nem 



akadályozhatnak meg minket abban, hogy kompromisszum nélkül 
mozdítsuk előre osztályunk politikai függetlenségét, ami nélkül nem is 
remélheti, hogy felszabadítja magát. E célból nem támogatjuk se a 
kormányt, se az ellenzéki tüntetéseket, helyette felszólítjuk a 
munkásokat, hogy alakítsák meg saját politikai szervezetüket, amely 
gyülekezőhelye lehet másoknak, hogy lázadjanak és harcoljanak az 
összes kapitalista frakció ellen, és előtérbe helyezzék saját érdekeiket 
a kizsákmányolóik érdekeivel szemben. 

Le a chavista kormánnyal és az államkapitalista burzsoáziával! 

Le az összes ellenzéki párttal és a csatlósaikkal! 

Minden hatalmat a munkásosztálynak! 

Harcoljunk a kommunizmusért a kapitalista barbárság ellen! 
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