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A szélsőbaloldal ikonikus alakja és rendszere 
magát „szocialistának”, „kommunistának” 
titulálta- legalábbis azután, hogy kiderült: 
rendszerét, annak uralkodó osztályát, államát 
az USA-val szemben, azzal konkurálva lehet 
csak fenntartani. Hogy menyire nem volt ez a 
rendszer kommunista, az számunkra, 
kommunisták számára egyértelmű. Azt, hogy 
egy bolsevik, méghozzá „egyből” 
sztálinistává „antiimperializált” rendszerről 
ezt mondjuk, már-már beidegződésnek tűnhet. 
Ám a Castro rendszerről a nemzetközi 
kommunista, anarchista mozgalom számtalan 
publikációban bebizonyította már, hogy sok 
mindennek hívható, de a tőke, az állam, a 
tulajdon, az áruérték felszámolójának 
semmiképpen sem. Sőt, még ilyen 
tendenciákat se hordozott soha magában, akár 
a polgári-demokratikus nemzetfelszabadító, 
akár a pártállamivá militarizált-
csúcsvezetősített időszakát nézzük. S ezt 
akkor is bebizonyítottnak tekinthetjük, ha ez 
ideáig - legalább is nekünk úgy tűnik - még 

nem történt meg maradéktalanul a Castro 
rendszer objektív, azaz kommunista, illetve 
kommunista tendenciájú anarchista értékelése. 
Magyar nyelven pedig egyrészt a szokásos és 
meglehetősen unalmas korlátoltságok lelhetők 
fel: kommunistázás, mint elitista liberális / 
szélsőjobboldali gyűlölködés vagy épp 
kommunistázás mint a szélsőbaloldal szentté 
avatási rítusa és öndicsérete… a tőke és az 
állam polgári-fasiszta, illetve az 
osztálytársadalom-restauráció bolsevik 
üdvére, a proletariátus tudatát tovább 
mérgezendő. Másrészt a jópolgári zúzda és a 
felejtő közt találhatóak olyan mérvadó 
történészek (Anderle Ádám és társai) munkái, 
akik a józan ész talaján maradtak, de 
képtelenek voltak túllépni saját árnyékukon; 
és bár polgári objektivitást tükröző írásaikat 
fel lehet használni, de mélyebb 
osztályszempontú elemzést nem tudnak 
nyújtani. Nos, ez ügyben a Részeg Hajó 7. 
száma pont azt az űrt próbálja kitölteni, 
megszüntetni, amit a polgári 
racionalitás/irracionalitás hozott és hoz létre a 
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tőke s az állam rendszerét és önmagát 
fenntartandó. Tudjuk, ezt megkésve tesszük, 
hisz Fidel több mint fél éve halott. De 
rendszere azóta is létezik, hívei továbbra is az 
ő nyomdokain járnak. Különös aktualitást ad 
témánknak, hogy polgári(bb) 
„könnyedséggel”, de a castroi utat járó 
chavezi Venezuelában1 igencsak kiélesedett 
az osztályharc, mind a polgári, mind a castroi 
út  csődjét mutatva. 
Megkésettségünknek az is az oka, hogy nem 
rendelkezünk túl nagy apparátussal, fordító 
gárdával. Ezeket a szövegeket fel kellett 
kutatni, kiválogatni, és a fordításuk se volt kis 
feladat. Természetesen elsősorban a 

 

                                                           

1 Itt meg kell jegyeznünk azt, hogy az ún. „XXI. 
Század szocializmusa”, amit Heinz Dieterich Steffan 
dolgozott ki a 90-es évek közepén s Hugo Chavez 
dobott be 2005-ben a köztudatba, nem több, mint az 
(állam)szocializmus és a liberalizmus fúziója, ahol 
előbbi az államot, utóbbi tulajdonképp a kapitalizmust 
hagyja (hagyná) el. Mármost e két különös találkozása 
a történelem boncasztalán nem a kapitalizmus elleni 
forradalmi harc elméletét eredményezte, hanem az 
alulról-felfelé-fokozatosan-erőszakmentesen nevű kéjes 
evolúció óhaját azzal, hogy a fennálló gazdasági- 
politikai struktúrák és a velük kompatibilis párttípusok 
révén kívánja a velük egyébként szintúgy kompatibilis 
bolsevik elit-pártot és annak működését tagadni. 
Vagyis kapitalizmussal kívánja „felszámolni” a 
kapitalizmust, szemben a bolsevikokkal, akik a 
kapitalizmust osztálytársadalom-restaurációval 
kívánták-kívánják „felszámolni”. Nem véletlen az 
utóbbiakkal szembeni liberális-burzsoá kritikája a 
kommunista kritika helyett; s így, mint az uralkodó 
osztályt nem csak lényegileg, hanem nagyobbrészt 
konkrét viszonyait, személyi állományát is fenntartó 
gyakorlat elmélete, sem a munkásosztály illetve a 
kommunista harccá levő osztályharcnak, sem a 
kommunizmus pártjának, sem a szocializmusnak, mint 
a munkaértékkel egyenlőtlenné egyenlősítésnek a 
problematikái nem jelennek meg nála lényegében. S 
ezért, mint opportunizmus alkalmas  a tőkék és államok 
konkurenciaharcában arra, hogy ha a tőke- s haderővel 
szemben tömegerővel kell (lehet) konkurálni, akkor az 
uralkodó osztály adott frakciói, tőkéi, államai (lásd 
Venezuela kontra USA), illetve ama tömegek számára 
mozgósító ideológia legyen, méghozzá úgy, hogy  sem 
általában a kapitalizmusnak, sem az uralkodó osztály 
(jelentős) részének kára ebből ne származzon. Az arany 
középút tehát; s nem véletlen az, hogy a tőke más 
frakcióival illetve a társadalom más rétegével 
(osztályával) konkuráló, velük szemben felemelkedő 
(városi) középrétegek elméletévé lett-lesz. Azaz, végső 
soron a proletariátus atomizálva alárendelését, 
demobilizációját, további kiuzsorázását jelenti ama 
konkurenciaharcban a fenntarthatatlan fenntartásához, 
a kapitalizmus megreformálásához. 

hasonszőrű kommunista, baloldali 
kommunista írások között kutakodtunk. Ám 
arra jutottunk, hogy ezen csoportoknál a 
hagyományaikat fenntartó, ugyanakkor nem 
feltétlen felesleges kliséken túl (Castro nem 
volt kommunista, sőt, még csak ortodox 
bolsevik sem, hanem egy antiimperialista, 
demokrata ,később a Szovjetunó baráti 
közeledésének hatására sztálinista etc.) olyan 
mélyreható elemzéseket, amelyekkel 100%-
ban egyetértenénk, nem találtunk. Ez persze 
nem jelenti azt, hogy ilyenek ne lennének; 
sietségünkben lehet (biztos), hogy nem 
vettünk észre jó pár publikációt (ha valaki 
találna ilyet és lefordítaná, illetve szeretné 
közzé tenni, mi több mint valószínű, hogy 
helyet biztosítanánk neki). De sebaj, mert a 
talált írások se a szélsőjobboldal táborából 
levők, azaz a szövegek az ultrabalos, 
szélsőbalos miliőből származnak, anarchisták, 
anarcho-szindikalisták, liberter marxisták, 
marxisták. Olyan írások, amelyek ha nem is 
különösebben Fidel életútjára koncentrálnak, 
de átfogó képet adnak a hősünkkel fémjelzett 
társadalomról, a közelmúlt kubai 
történelméről, és legfőképp annak mélyebb 
társadalmi-gazdasági mozgásairól. A 
cikkekben kifejtett tényanyagot nem 
kérdőjelezzük meg, csak mint írtuk volt, az 
elemzésekkel kapcsolatban vannak 
fenntartásaink (természetesen a tényanyagban 
is lehetnek tévedések, s ezzel kapcsolatban is 
korrigálásra, vitára készen állunk.) Ez a 7. 
szám igencsak terjedelmesre sikerült, ezért 
most nagyrészt elhagynánk a ránk jellemző, 
és a sokak számára olyannyira „kedvelt”, 
hosszas, ámbátor szükséges kritikai és 
magyarázó lábjegyzeteinket. De, mivel mi 
(se) tudjuk átlépni a saját árnyékunkat (meg 
hogy ne vádolhassanak minket 
revizionizmussal) pár dolgot azért 
megemlítenénk. Mint írtuk volt, szerzőink 
többnyire valamilyen radikális baloldali 
(liberter, anarchista) álláspontot képviselnek, 
ahol sokszor tapasztalható az a meglehetősen 
korlátolt szokás, hogy a bolsevik, autoriter 
rendszereket előszeretettel 
lekommunistázzák.2 Holott írásaikban 

 
2 Az anarchizmussal kapcsolatos álláspontunkat lásd  
Részeg Hajó 4. szám: Az erőszak archeológiája - Pierre 
Clastres könyvéről című írásunkat, illetve ezen belül a 
15-ös lábjegyzetet 



tökéletesen bizonyítják, hogy a castroizmus 
nem áll az államot, a tulajdont, csereértéket, 
(bér)munkát tagadó osztálynélküli, 
kapitalizmust meghaladva tagadó közösségi 
társadalomért küzdők álláspontján. Sőt, 
ezekkel homlok egyenest ellenkező 
álláspontot foglal el, és története során 
különös, kéjes erőszakkal lépett fel a 
kommunista, anarchista militánsokkal 
szemben. Most, helyszűke okán nem 
elemezzük mélyebben a „szovjet” típusú 
társadalmakat; nem foglalkozunk kimerítőleg 
olyan értelmetlen kreálmányokkal, mint 
„létező szocializmus” vagy 
„államszocializmus” fogalmai. Csak annyit 
jegyeznénk meg, hogy államilag létező 
rendszert nem tudunk nem állami 
rendszerként jellemezni, még akkor se, ha a 
szocializmus állam-nélküliségét elégtelennek 
tartjuk a kommunizmus felépítéséhez. A 
szocializmus átmeneti társadalma ugyanis a 
munka-, illetve áruérték viszonyait még nem 
szüntetné meg, még nem a „mindenki 
képességei szerint, mindenkinek szükséglete 
szerint” (lásd Marx: A gothai program 
kritikája) társadalma lenne; azaz, bár nem 
lenne állami, elkülönült közhatalmi, de mint 
értékviszonyok rendszere újratermelné a 
tulajdonviszonyokat, s így eme átmenet végül 
a kapitalizmust restaurálná. Mi az államot, 
tulajdont, értékviszonyt, hatalmat a 
hatalomért működést, hierarchiát romboló, 
nem állami proletárdiktatúra és a 
kommunizmus közé nem teszünk külön 
átmenetet; azt mondjuk: ameddig a 
társadalom nem elég fejlett a 
kommunizmushoz, a szabad 
személyiségfejlődés szükségleteinek 
maradéktalan kielégítéséhez, addig 
gazdaságon kívüli, de nem állami kényszerre, 
nem érték s tulajdonviszonyokon nyugvó stb. 
proletárdiktatúrára van szükség a restauráció 
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(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/az-eroszak-archeologiaja---
pierre-clastres-konyverol.html#_ftnref15), valamint a 
Részeg Hajó: Előszó Paul Avrich Kronstadt 1921 c. 
könyvéhez című írásunk  25-ös lábjegyzetét 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html#_ftnref25) 

letörésére, a termelőerők új viszonyoknak 
megfelelő felfejlesztésére.  
 

 
 
 Visszatérve a liberter állásponthoz, meg kell 
jegyeznünk, hogy az a „szovjet” típusú 
társadalmakat államkapitalizmusként is 
jellemezni szokta. Mondjuk ebben az esetben 
ez üdítőnek is hathat, hisz végre nem 
kommunistáznak le egy „szovjet” típusú 
rendszert. Maga a kifejezés ezen használata 
elsősorban a tanácskommunistáktól3 
származik; egyébként ma is használatos a 
kommunista, baloldali kommunista körökben. 
Részünkről csak annyit jegyeznénk meg, 
hogy a klasszikus bolsevik-sztálini típusú 
rendszerekben annak ellenére, hogy voltak 
osztályok, volt állam, létezett 
kizsákmányolás, (bér)munka sőt még tőke is, 
nem a tőkefelhalmozás uralkodott a 
társadalom újratermelési folyamatán, vagy 
épp a pártállam hatalomfelhalmozásán. Nem a 
tőkéhez, a profitmaximalizáláshoz keresték a 
beruházásokat. Hanem a pártállam 
hatalomfelhalmozásának rendelték alá az 
erőforrásokat, a kizsákmányolt 
terméktöbbletet, annak értéktöbbletté levését, 
a tőkét stb. A hatalomfelhalmozáshoz 
szükséges beruházásokhoz keresték a tőkét, 
akkor is, sőt, újra meg újra, ha a beruházások 
a tőke, a profit szempontjából egyértelműen 
az alig vagy a soha meg nem térülés  

                                                            
3 Erről többet: A Szovjetunió társadalmi-gazdasági 
természetéről- I. rész. A tanácskommunisták 
Szovjetunió-képe 
(http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/vita/201
7feb3.html) 
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kategóriáiba voltak sorolhatóak.4 Márpedig 
kapitalizmusnak akkor hívható egy 
társadalmi-gazdasági alakulat, ha abban a 
tőkefelhalmozás az uralkodó, annak összes 
következményével együtt.  
S van egy harmadik megjegyezni valónk is a 
liberter állásponttal kapcsolatban: az, hogy az 
autoriter / állami centralizáció ellenszerét 
olyan társadalmi egységre és egyenlőségre 
való törekvésben látja – egyébként az 
utóbbiakat a kedves polgárkák méltóztassanak 
nem összekeverni az uniformizációval -, 
amelyek végeredményben vagy nem 
társadalmiak, vagy egyenlőtlenséget 
teremtenek. Mivel nem a tényleges 
társadalmiságnak és egyenlőségnek 
megfelelő, kommunista irányelv centralizálta, 
ám nem hierarchikus (se nem katonai, se nem 
demokratikus, azaz nem parancs- illetve 
többség-kisebbségi hierarcikus) 
szervezettségű, állammá, elkülönült 
közhatalommá nem lehető pártban, s annak 
társadalommá levésében látja a megoldást. 
Hanem az ún. munkásönigazgatásban. Mi azt, 
hogy a közvetlen termelők irányítsák-
igazgassák a termelőeszközeiket, vagyis a 
proletariátus gyár és földfoglalásait fontos 
kezdeti lépésnek, progressziónak tartjuk; de 
azt is mondjuk, hogy a munkásönigazgatás 
még elégtelen a tulajdoni elválasztás, a tőke, 
az állam meghaladva tagadásához. Azért, 
mert a munkásönigazgatás nem zárja ki se a 
belső hierarchikus szervezést, se a 
termelőeszközök egymástól való kvázi, vagy 
tényleges tulajdoni elválasztását s annak 
piaci, áruérték összekötését. S ezért szükséges 
a társadalommá és nem állammá levő 
kommunista párt: mint adott termelőeszközbe, 
gyárba stb. nem zárható, ennél társadalmibb 
szervezetnek van egyáltalán lehetősége arra, 
hogy a gyár és földfoglalás ténylegesen 
társadalmasítássá, a tulajdon és áruérték 
meghaladva tagadásává legyen.5  

 

                                                                                           
4 Lásd ehhez: Heller Ágnes – Márkus György – Fehér 
Ferenc: Diktatúra a szükségletek felett c. könyvét; 
ugyanerről lásd: Részeg Hajó: Előszó Paul Avrich 
Kronstadt 1921 c. könyvéhez 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.htm 
5 Lásd ehhez a „Részeg Hajó: Előszó Paul Avrich 
Kronstadt 1921 c. könyvéhez”  23-as lábjegyzetét 

 A cikkek szerzőiről. Az „Egy doboz 
hamu…” szerzője Marcelo “Liberato” Salinas 
(ez valószínűleg álnév, mivel 100 évvel 
ezelőtt már létezett egy ilyen nevű kubai 
anarchista); Kubával több írása is foglalkozik, 
s mint a neve is mutatja anarchista, liberter 
álláspontot képvisel. Hasonló tendenciát 
képvisel Samuel Dolgoff kritikája, aki 
egyébként IWW tagként, illetve 
anarchoszindikalistaként, liberterként számos 
könyvet írt az anarchizmussal, illetve annak 
történelmével kapcsolatban.6 Guillermo 
Almeyra kritikája viszont a „legbolsevikabb”: 
piacszocialista-önigazgató álláspontot 
képvisel, s így nem az elkülönült közhatalom, 
az állam azonnali felszámolásában , hanem 
azt átmenetivé reformálhatónak, kontrollal 
fenntartandónak gondolja. Megjegyeznénk, 
hogy ennyiben következetes: ahol a tulajdoni 
elválasztás /értékösszekötés szerves egésze 
fennmarad, ott a részérdekek partikularitását 
egy másik résszel, az elkülönült 
közhatalommal lehet fenn-, illetve 
fékentartani. A bajunk csak az, hogy így nem 
a kommunizmushoz, hanem a 
kapitalizmushoz biztosítható az „átmenet”. 
Egyébként „A Kubai forradalom válaszúton” 
szerzője argentin marxista, történész-
politológus újságíró, gyakran foglakozik 
Kubával, mint a bürokratikus kapitalizmus 
rendszerével. Héctor Reyes, „Az 
államkapitalizmus krízise” szerzője  
szabadúszó kubai újságíró és fotós; szerinte itt 
eleve egy államkapitalista működés jött létre, 
s ez került válságba, aminek pozitív 
megoldása csak a munkásosztály nemzetközi, 
kubai és kubán kívüli önszerveződése lehet, 
minden uralkodó osztállyal szemben.  
A Venezuelával foglalkozó cikkfüzérhez 
pedig azt fűznénk hozzá, hogy erősen érződik 
rajtuk az IKCS (ICG) sajátos osztályelmélete. 
Vagyis az, hogy a társadalmat leszűkítik a 
forradalmi osztály - ellenforradalmi osztály 
kettőségére, hol az elnyomatás, a 

 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez.html#_ftnref23 
6  Magyarul Sam Dolgoffról/tól  többet a „Gondolkodj 
és Lázadj” blogon lehet olvasni 
(http://thinkingandrioting.blogger.hu/2014/11/18/anarc
hizmus-kubaban). 



termelőeszközökhöz való viszony stb. 
vulgáris értelmezést kap; illetve az, hogy a 
proletariátusnak, mint eleve forradalmi 
osztálynak a kevésbé forradalmi tetteit 
pusztán az eleve forradalmiból – ráadásul 
gyakran a tőke és az állam összeesküvései 
által - rontottnak, befogottnak tekintsenek.  
Ahelyett, hogy a proletariátust a történelmi-
társadalmi meghatározottságok által sajátos 
ellenforradalmiságra vagy épp 
forradalmiságra kényszerítettnek, így 
hamistudati/tudati fejlődésben, annak különös 
formáiban vissza vagy épp előrelépőnek 
lássák. A proletariátus öntudatának tehát csak 
úgy és annyiban van fejlődése szerintük, hogy 
az eleve meglévő forradalmiságot kell 
felszabadítani a befogás alól; a proletariátus 
önszerveződésének lehetője, szükségessége, 
megnyilvánulásainak, tetteinek oka így kvázi 
genetikai állandóvá dermed és szürkül a 
történelmi-társadalmi meghatározottságok, 
szerves egészek, oda-visszahatások, objektíve 
létező lehetők és szükségességek eleven 
dinamikája helyett. Ezt az osztályszemléletet, 
valamint elméleti alapjait egyrészt a „Kik 
azok a proletárok?” című írásunkban (Részeg 
Hajó 1. szám)7, másrészt a „Beszámoló a 
kurdisztáni internacionalista elvtársak által 
szervezett találkozóról” című írásunk 5-ös 
lábjegyzetében (Részeg Hajó 6. szám)8 
kritizáltuk. De mindezek ellenére olyan 
szerveződés(ek) írásainak tekintjük a 
Venezueláról szóló cikkeket, amely 
szervezet(ek) orientációi kritizálhatóak és 
kritizálandóak, de forradalmiak – szemben 
egy bolsevik típusú párt forradalmi 
tendenciáival, amelyek, mint ellenforradalmi 
szervezet tendenciái szükségképp 
elherdálónak, teljesen ellenforradalmivá 
pusztulnak, s lényegivé csak a szervezettel 
szemben, abból és az ellen kiszakítva-
kiszakadva válhatnak. 

  6

                                                            
7 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-1.-szam---2014-
februar/reszeg-hajo-1.-szam---2014.-februar.html 
8 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-6.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-
kommunizmusert/beszamolo-a-kurdisztani-
internacionalista-elvtarsak-altal-szervezett-
talalkozorol.html#_ftnref5  
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Marcelo “Liberato” Salinas: 
Egy doboz hamu, az állam, és a 
következő kubai forradalom1  

 
I. 
 
Kuba Fidel Castro nélkül. Megtörtént, amit 
mind a hívők, mind az ellenségek évek óta 
vártak. Minden odafigyelés nélkül érezhető az 
a társadalmi csend, melynek semmi köze a 
tehetetlen államgépezet hivatalos gyászához. 
A hivatalos szóvivők ragaszkodnak hozzá, 
hogy ez a csend a tömegek megrendülésének 
kifejeződése. A Castro-ellenesek azt 
hajtogatják, hogy a némaság azon 
megtorlástól való félelem újabb bizonyítéka, 
mely azokra várna, akik a hivatalos gyász 
közepette legszívesebben ünnepelnének. 
 De nem a megrendülés, és nem is az elfojtott 
öröm a valódi oka annak, ami most Kubában 
érezhető. A szomszédokkal, barátokkal, 
családtagokkal és egyszerű emberekkel 
folytatott beszélgetéseinkben biztosak voltunk 
abban, hogy Fidel Castro halála óriási 
jelentőséggel bír Kuba, a világ és az 
úgynevezett Egyetemes Történelem számára, 
ugyanakkor kevés gyakorlati 
következménnyel járó hír kilátástalan napi 
életünkben, amit, mint mindenhol máshol, a 
bérmunka igájában töltünk. 
 De örvendeni valónk sincs, figyelembe véve 
azt a bizonytalanságot, amit Fidel Castro 
maga után hagyott a testvérével, aki eddigi 10 
év kormányzása során sokat enyhített az 
autoriter nyomáson azért, hogy a rendszer 
lényege ne változzon, megteremtve a 
feltételeket ahhoz, hogy egy szintén 
Holguínból származó másik tábornok-elnök 
szavai újra aktuálissá váljanak: „…kétféle 
szocializmus létezik. Az egyik anarchiát 
jelent, a másik egy kormány határozott 
vezetését….Meg akarjuk tanítani a népet arra, 
hogy a munka és a tőke egyaránt szükséges, 
és együtt kell működniük. El akarjuk temetni 
a működésképtelen utópista ideákat, 
melyekben a nép hisz.” 

                                                            
1 A szöveg eredetije a 
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/una-caja-cenizas-
el-estado-la-pr%C3%B3xima-revoluci%C3%B3n-cuba 
címen található            
 

 A szocializmus e fajtája sokkal hosszabb 
múltra nyúlik vissza Kubában, mint ahogy azt 
a Castro család hívei láttatják. Ahogy a 
fentebbi, tőle származó bekezdésből világosan 
ki is derül, a korábbi diktátor, Fulgencio 
Batista alapvetően hozzájárult a sziget 
államszocializmusához, és amit ha nem 
veszünk figyelembe, nem fogjuk tudni 
pontosan meghatározni Fidel Castro szerepét 
Kuba történetében. 
 2017 november 20-án lesz 80 éve annak, 
hogy Fulgencio Batista először élt a 
tömegmozgósítás eszközével, melyhez 
felhasználta az akkori Munkaügyi 
Minisztériumot, amely biztosította legalább a 
havannai közalkalmazottak kötelező 
részvételét; továbbá a hadsereget, mely 
erőszakkal lefoglalt vonatok, teherautók, 
villamosok és autók segítségével lehetővé 
tette 60-80 ezer ember mozgósítását a La 
Tropical stadionba, hogy az előző diktátor 
hároméves terve megvalósuljon.  
 Batista volt a kezdeményezője annak, ami 
később a tömegek folyamatos, kizárólagos 
állami érdekeket szolgáló mozgósításává 
fejlődött, és amelyet fél évszázadon keresztül 
Fidel Castro felülmúlhatatlan ügyességgel 
irányított. Ami 1937-ben a Munkaügyi 
Minisztérium és a Nemzeti Hadsereg tétova 
autoriter kezdeményezése volt, 1959 után napi 
gyakorlattá vált, ami napjainkban is kiterjed 
az ország minden intézményére és lakosára. 
 A Fulgencio Batista által kezdeményezett 
folyamat, amit Fidel Castro örökölt és 
tökéletesített, utóbbi halálával nyíltan 
megnyitotta az utat ahhoz, hogy örökösei újra 
felfedezzék mind Batista – számukra 
meglepően aktuális - eredeti politikai 
gondolkodását, mind saját Comandantéjuk 
hozzájárulását ahhoz, ami kettejük közös célja 
volt: a totális nemzetállami ellenőrzést Kuba 
felett. 
 Ha Fulgencio Batistának nem is volt 
bátorsága, ambíciója, vagy történelmi 
lehetősége arra, hogy a jenki hegemóniával 
szakítva végrehajtsa a nemzetállam teljes 
helyreállítását, Fidel Castrónak megvolt mind 
a hatalmas vakmerősége, mind a történelmi 
lehetősége arra, hogy nyílt kihívást intézzen 
az USA Kuba feletti hegemóniája ellen. Az e 
kolosszális célból merített erővel és 
machiavellisztikus tehetségével sikerült 



megteremtenie azt, ami Batista számára 
puszta demagógia volt: egy szocializmust a 
kormány határozott vezetésével, ami képes 
volt az elmúlt fél évszázad legnagyobb 
megrázkódtatásait is túlélni, és ami a kubai 
államot egy olyan hatalmas gépezetté tette, 
mely szerint – ahogy 2008. május elsején 
elhangzott – „a szocializmus egyenlő a 
nemzeti szuverenitással”, 
vagyis…nemzetiszocializmussal. 
 Fidel Castro nem csak „A Forradalomnak”, 
hanem valami olyasminek is az atyja volt, 
amit sok millió követője még nem tud 
egyértelműen meghatározni, de ami 
kétségkívül a jóléti állam Kubához igazított 
sztálinista változata volt, egy olyan forma, 
melyet a sziget sajátos elhelyezkedése és a 
hidegháborús háttér tett lehetővé. Az, hogy a 
Szovjetunió privilegizált szövetségese volt a 
térségben, kivételes forrásokat biztosított a 
kubai állam számára ahhoz, hogy a 
neokoloniális kapitalizmus kárvallottjai javát 
szolgálva egyéb alapvető vívmányok mellett 
megalapozza híres oktatási és egészségügyi-
rendszerét, a teljes foglalkoztatást, valamint a 
tömeges urbanizációt, ami megkülönböztette 
Kubát a térség többi országától.  
 Mint mindenhol, ahol ez a politikai modell 
megvalósult, javult az addig mellőzött rétegek 
életszínvonala, de emellett és ezzel 
párhuzamosan az állami intézmények is 
példátlanul megerősödtek, mely két folyamat 
a kubai jóléti állam igazi apoteózisához 
vezetett.  
 Fidel Castro a Szovjetunióval való kivételes 
kapcsolatból származó forrásokat ugyanakkor 
arra is használta, hogy a kubai államot a 
nemzetközi politika fontos részvevőjévé 
tegye: Afrika és Ázsia dekolonizációjának, a 
latin-amerikai forradalmi mozgalmaknak a 
támogatásával Kubát a Szovjetunióhoz 
közvetlenül nem kapcsolódó szocialista 
tendenciák aktív központjává tette. 
 A szovjet tömb megszűnése után Fidel Castro 
és hatalmas nemzetközi presztízse segítette 
egy anti-neoliberális latin-amerikai mozgalom 
fellendülését, mely a régió több fontos 
országában kormányra is került, és ezzel a 
kubai állam részéről kezdetét vette a kubai 
orvosok és egészségügyi szolgáltatások példa 
nélkül álló exportja, ami a nélkülözhetetlen 
kubai orvosokat a szomszédos Haititől 

Pakisztán himalájai területeiig eljuttatta. 
 Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ezek a 
Fidel Castro által Kubából támogatott 
antikolonialista és anti-neoliberális 
mozgalmak másfél évtized leforgása alatt 
politikai és morális válságba zuhantak Dél-
Afrikában, Angolában, Algériában, ahogy 
később Venezuelában, Brazíliában és 
Argentínában, és ezen krízis felé halad 
jelenleg Nicaragua, Ecuador, Bolívia, El 
Salvador és Vietnam is. Továbbá a kubai 
orvosok Harmadik Világba való küldésének 
addig ismeretlen és valóban felemelő 
programja mára pusztán a kubai államot 
vezető fidelista burzsoázia egy bevételi 
forrásává vált. 
 
 

 
 
 
II. 
 
 A legfőbb vezető halála azokban a 
pillanatokban történt, amikor az 1959-1960-
ban újjászületett kubai államgépezet válságát 
a magas beruházási költségek és a társadalmi 
ellenőrzés egyidejűsége fenntarthatatlanná 
teszi, de az elpártolások ellenére továbbra is 
magas népi támogatottsággal rendelkezik. Ezt 
a kivételes és egyben kedvező helyzetet 
használja ki a kubai elit a hidegháború és 
Fidel Castro kubai jóléti modelljének a 
lebontására, ahogy Raúl Castro tábornok-
elnök mondta: „sietség, de szünet nélkül”. A 
célból árusítják ki darabonként az országot, 
hogy fenntartsák az államot, azért 
szövetkeznek a nagy pénzügyi 
korporációkkal, hogy refinanszírozzák az 
adósságukat, és ezért nem tesznek egyetlen 
lépést sem afelé, hogy a propaganda 
absztrakcióiban létező szocializáció a 
döntéshozatal, a kollektívák és az egyén 
szintjén a tényleges megvalósulás felé 
mutasson, a napi életben való 
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kommunizálódás, és a bürokrata és parazita 
állam eltűnése felé. 
 A kubai államkapitalizmus effajta 
tökéletesítése és racionalizálása céljából Fidel 
Castro örökösei két alapvető eszközzel 
rendelkeznek, melyeket egyaránt Fulgencio 
Batista teremtett: a CTC (Central de los 
Trabajadores de Cuba – Kubai Munkások 
Központja), a Batista-féle katonai-politikai 
elit és a kubai sztálinisták által 1939-ben 
teremtett szakszervezet, amely napjainkban is 
biztosítja a kubai államnak és az egymást 
váltó kormányoknak a teljes ellenőrzését a 
kubai munkásmozgalom felett.  
 1939-ben a Kommunista Párt egyik 
aktivistája, Lázaro Peña – aki később a 
„munkásosztály kapitánya” néven lett ismert 
– volt Batista megbízottja, és ugyanő 
ugyanezt a megbízást 1960-ban Fidel 
Castrótól is megkapta. Elég ideje volt ahhoz, 
hogy opportunisták egész iskoláját nevelje ki, 
olyanokat, mint Pedro Ross vagy Salvador 
Valdés Mesa, akik egész életükben Batista és 
Fidel Castro örökségét, a kormányzati 
fegyelem alatt álló szocializmus ügyét 
szolgálták. 
 Az 1939. áprilisi Társadalomvédelmi 
Törvény, mely a Batista-féle fasiszta 
szellemiség egyik alapja, egy másik örökség, 
ami Fidel Castro alatt más néven továbbélt és 
szinte végtelenül megerősödött. Életbe lépése 
kezdetétől arra szolgált, hogy szabályozza a 
politikai bűntettekért járó halálbüntetést, a 
katonai bíróságok főszerepét, és az általános 
jogi elnyomást; az érdekes módon mind a 
diktatúra hívei, mind az ellenzői által 
elfeledett Társadalomvédelmi Törvényt 
formálisan sem az 1940-es, sem az 1976-os és 
sem az 1992-es alkotmány nem írta felül, 
vagyis jelenleg is hatályos a kubai 
sztálinizmust a jövőben bukással fenyegethető 
társadalmi mozgalmakkal szemben.  
 Annyi tönkretett „ellenség”, annyi 
demoralizáló kínzás, annyi kivégzés, 
száműzetés, börtön, annyi gyújtó beszéd, 
annyi gőg és türelmetlenség után csendes 
cinizmussal egyre világosabbá teszik, hogy 
Batista vegytiszta szellemisége alapvetően 
hozzájárul ahhoz, amit a kubai állam vezetői a 
kubai szocialista modell megvalósításának 
neveznek. 
 

III. 
 
 A Batista politikai rendőrsége által korábban 
elhallgattatott El Libertario anarchista 
lapjában a napjainkban már ismeretlen 
Antonio Ladrian már 1959. január 10-én 
felhívta a figyelmet ezekre az 
összefüggésekre: 
 „Győzött Július 26 fidelista mozgalma. 
Győzött az eszméje? Mi az az eszme? A 
szabadság, vagy felszólító módban a 
felszabadulás. Mi alól? A Batista-rendszer 
igája alól. A Batista rendszer alapja az 
erőszak, az elnyomás, a despotizmus, a 
kényszer, a kínzás, az önkény és a bilincs volt. 
Centralizmus, korrupció és talpnyalás. ..Amíg 
Batista megdöntött rendszerének ezen 
alapjaiból akár egy is fennáll, nem biztos 
Fidel Castro forradalmának a győzelme.” 
 Az erőszakot és a rendőri kínzást leszámítva, 
melyek az utóbbi években kevésbé vannak 
szem előtt, minden más fent említett jelenség 
nem csak hogy megmaradt 1959 után, hanem 
még tovább is fejlődtek egészen napjainkig, s 
már 1960 májusában az lett az eredményük, 
hogy magát Ladriánt és az El Libertariót 
működtető társait újra bebörtönözte a politikai 
rendőrség, mely ezúttal a „forradalmi” névre 
hallgatott. 
 Az önkény, a despotizmus, a bilincs, a 
centralizmus, a korrupció és a talpnyalás 
Kubában ma még Fulgencio Batista 
megdöntött rendszerének korszakát is 
felülmúlja. Antonio Ladrián elvtársunknak 
ezen, idők viharában eltűnt észrevétele Kuba 
napi életének alapjává vált, Fidel Castro 
temetésének jelen pillanatát is beleértve.  
 Néhány barátomat, akik Fidel Castro 
temetésekor Artemisa városának parkjában 
ültek, a rendőrség és az állambiztonság tagjai 
küldték el onnan azzal, hogy „ez a pillanat 
nem alkalmas a parkban való ücsörgésre és 
beszélgetésre”. November 28-án civil ruhás 
rendőrök lezárták a havannai ösztöndíjas 
egyetemistáknak a szobájuk felé vezető 
átjárót azzal, hogy „el kell menniük a 
Forradalom Terére, vagy az utcán kell 
lenniük, amíg az esemény véget nem ér”. 
November 29-én délben a fővárosi 
tömegközlekedés teljes leállítása is azt 
szolgálta, hogy a tömegek este 7-ig az utcán 
legyenek. A sporttevékenység megtiltása a 
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nagy sugárutakkal szomszédos 
zöldterületeken, az 1500 peso bírság (3 havi 
fizetés) kiszabása azokra, akik a gyász alatt 
közterületen alkoholt isznak… mind 
világosan mutatja az úgynevezett 
szocializmust védelmező szervek napi 
gyakorlatát. 
 Fidel Castro Amerika egyik legmagasabb 
szintű oktatásával, egészségügyi rendszerével 
és várható élettartalmával rendelkező országát 
hagyta hátra számunkra, azonban mindezt az 
államgépezet stabil működési érdekei által 
áthatva, a jenki imperializmus és lakájai elleni 
harc nevében. Ezen cél megvalósítása egy 
olyan társadalmat teremtett, mely egy állandó 
migrációs krízissel küzd és a demográfiai 
összeomlás küszöbén áll. Mindebben a jenki 
imperializmus is döntő szerepet játszott, de 
ugyanakkorát az is, hogy a Fidel Castro által 
vezetett proletariátus feletti diktatúra Kubát 
„bérrabszolgák olyan országává tette… akik 
azért könyörögnek, hogy a világ bármely más 
részén lehessenek bérrabszolgák”, 
megvalósítva az exanarchista Carlos Baliño 
1897-es szörnyű látomását a Hamis Prófécia 
című írásában. 
 A bérrabszolgák ezen serege, mely valaha a 
forradalom népe volt, a morális és anyagi 
lezüllés előrehaladott szintjén állt, amikor 
Fidel Castro 2000. májusában kinyilatkoztatta 
utolsó koncepcióját a forradalomról - amit a 
gyászszertartáson is idéztek - amikor többek 
közt kijelentette:  
„A Forradalom mindannak a megváltoztatása, 
aminek meg kell változnia”. 50 évvel ezelőtt 
feltételezhető volt, hogy ezen definíció 
kihagyott alanya az akkori forradalmi nép 
volt; 2000-ben ennek a mondatnak a 
kihagyott alanya maga Fidel Castro volt, 
vezetői képességeivel és ideológiai-rendőri 
apparátusával. Ezek ebben az évben már nem 
is szégyellték, hogy a forradalmi népet 
kihagyták magának a forradalomnak a 
definíciójából, tisztában lévén azzal, hogy 
már megfosztották az önálló gondolkodás és 

döntéshozatal képességétől, és ezért már nem 
alkalmas arra, hogy egy hasonló mondat 
alanya legyen; arra pedig, hogy saját sorsának 
alanya, még kevésbé. 
 A hivatalos gyász hosszú napjai során 
hallható volt egy gyakori szlogen: „Én 
vagyok Fidel!”, ami jól mutatja e kollektív 
megcsonkítást. És a fotók, zászlók, poszterek 
végtelen tengerében, amit a tévé közvetített 
Santiago De Cubából, látható volt egy nő egy 
táblával, amin ez állt: „Én vagyok Fidel! Adj 
parancsot!”. A hasonló nyelvtani és 
egzisztenciális zavar folyamatosan növekszik 
annak a népnek a gondolkodásában, amely 
most szembesült azzal a sokkoló élménnyel, 
hogy Kuba történelmének legkiemelkedőbb 
alakja egy marék hamuvá vált, és hogy meg 
kell tanulnia a Comandante parancsai nélkül 
élnie. És ezen az úton felfedezheti, hogy nem 
egy másik comandante, és nem parancsok 
kellenek neki, hanem kevesebb morális 
aljasság és nyomor, valamint több testvériség, 
önszerveződés, közösségépítő képzelet 
odalent, hogy megtörjék annak a fidelista, 
parazita és bürokrata burzsoázia szellemiségét 
és képviselőit, amely a kapitalizmus 
felépítésén és régi nyomorának 
visszahozatalán dolgozik az orrunk előtt, és 
úgy tesz, mintha sírna, miközben valójában 
ujjong. 
  Mindaz, ami ennek megtanulását elősegíti, 
közvetlen lépés a következő kubai forradalom 
felé. Minden, ami akadályozza, az 
ellenforradalmat fogja segíteni. A fidelizmus, 
mint Kubán belüli és kívüli baloldali áramlat 
további sorsa pontos kifejeződése lesz annak, 
hogy az autoriter, állami baloldal hová züllött 
a világban; és szükségképp újra napirendre 
tűzi annak kiötlését, hogy hogyan „húzzuk ki 
a fennálló társadalmi rend alapjait és 
helyettesítsük anélkül, hogy összedőlne a 
ház”, ahogy José Martí írta 1890 januárjában 
„a gyengéd és sugárzó Bakunyin” ötletére 
reagálva. 

 



SAM DOLGOFF: THE CUBAN 
REVOLUTION - A CRITICAL 

PERSPECTIVE1 
 

(…) 
 

A kubai forradalom jellege 
 
 

 
 
 
Egy nem társadalmi forradalom 
 
 Az a Castro-barát baloldal által teremtett 
mítosz, hogy Kubában egy valódi társadalmi 
forradalom ment végbe, félreértések során 
alapul. 
 Ezek egyike, hogy végbemehet egy 
társadalmi forradalom egy kis, nem túl fejlett, 
8 milliós szigeten, mely létfontosságú 
közszükségleti cikkek folyamatos importja 
miatt teljesen ki van szolgáltatva akár az 
USA-nak, akár a Szovjetuniónak. Szintén 
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1  A szöveg eredetije itt olvasható: 
https://libcom.org/history/cuban-revolution-critical-
perspective-sam-dolgoff . „A kubai forradalom: 
Augustin Souchy közvetlen riportja” c. rész a Sam 
Dolgoff könyv része, nem pedig önálló cikk.  
 

tévesen feltételezik, hogy ezek a 
nagyhatalmak nem fogják saját előnyükre 
kihasználni Kuba helyzetét. Ennek 
lehetetlenségéhez elegendő felidézni, hogyan 
tapsolt Castro a jótevője, a Szovjetunió 
Csehszlovákia elleni inváziójához, amely 
ugyanakkora bűntett volt, mint a chilei 
katonai puccs, amit Castro joggal ítélt el. Az 
az állítás pedig, hogy a kubai társadalmi 
forradalom győzhet hasonló latin-amerikai és 
máshol lezajló forradalmak nélkül, egyszerre 
naiv és felelőtlen.  
 
Nacionalizáció vs szocializáció 
 
 A gazdaság és a szolgáltatások rendeleti 
úton, egy „forradalmi kormány” vagy 
Caudillo („vezér”) által történő 
nacionalizációját veszélyes illúzió 
összekeverni az igazi szocializmussal. A 
nacionalizáció és a hozzá hasonló eszközök 
alkalmazása általános módszer a „jólét” 
érdekében. Ezen elterjedt és sokszor 
mélyreható programok mind a demokratikus 
jóléti államok, mind a „jó” diktátorok részéről 
a forradalom ellenszereként szolgálnak, és 
semmi esetre sem egyenlők a szocializmussal. 
 
Oroszország és Kuba: két forradalom 
összehasonlítása. 
 
 A kubai forradalom jellegére vonatkozó 
másik tévedést a legjobban talán az 1917-es 
orosz forradalom kezdeti szakaszának a kubai 
eseményekkel való összevetése világíthatja 
meg. Az orosz és a kubai forradalom közötti 
analógiák – ahogy az analógiák általában – 
nem vesznek figyelembe bizonyos döntő 
különbségeket. 
 A cárizmust LEGYŐZTE a paraszti és a 
proletár tömegek spontán felkelése egy 
hosszú és véres polgárháború után. 
 Kubában a Batista-rendszer tömegtámogatást 
élvező HARC NÉLKÜL BUKOTT MEG. 
Nem voltak parasztlázadások. Nem voltak 
általános sztrájkok. Theodor Draper (és sok 
más megfigyelő) meggyőzően érvel amellett, 
hogy mivel legalább „500 ezer 
mezőgazdasági munkás volt Kubában”, ezek 
nem képviselhették magukat tömegesen 
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„…egy gerillaseregben, amely soha nem 
haladta meg az ezer főt…Kubában semmi, az 
1910-es Zapata által vezetett mexikói 
parasztforradalommal összevethető nem 
történt…nem volt országos parasztlázadás. A 
gerillaerők közvetlen környezetén kívül, a 
forradalmi tevékenység országos szinten 
nagyrészt a középosztályhoz kapcsolódott, a 
munkásosztály némi támogatásával, ám a 
munkásosztály szervezetei nélkül...” 
(Castroism: Theory and Practice; New York, 
1965, pp. 74-75)  
 
 És ez még fontosabb, ha figyelembe vesszük, 
hogy a szakszervezetek tagsága a forradalom 
kezdetének 6 milliós lakosságából elérte az 1 
MILLIÓT. 
 
 Oroszországban a tömegek társadalmi 
forradalmat hajtottak végre a bolsevik 
kormány megalakulása ELŐTT. Lenin a 
munkások és parasztok forradalmi 
eredményeinek legalizálásával és követeléseik 
hangoztatása által jutott hatalomra: „Minden 
hatalmat a szovjeteknek”, „földet a 
parasztoknak”, „gyárakat a munkásoknak” 
stb. Kubában Castro, támogatása elvesztésétől 
félve, gondosan kerülte a társadalmi 
forradalom platformját – feltételezve, hogy 
egyáltalán volt neki olyan. Lenintől eltérően ő 
azzal jutott hatalomra, hogy egy burzsoá-
demokratikus programot fog végrehajtani. 
 A történelem szeszélyes tud lenni. Némi 
iróniával azt mondhatjuk, hogy e két 
különböző forradalom hasonlóan végződött: 
mind Lenin, mind Castro elárulta saját 
forradalmát, totalitárius rendszert hozott létre, 
és felülről kormányzott. 
 A jól ismert anarchoszindikalista író és 
aktivista, Augustin Souchy, meggyőző 
összehasonlítást tett a spanyol forradalom 
(1936-1939) és a kubai forradalom között 
(melyek közül mindkettőnek szemtanúja 
volt): 
 
„…miközben Spanyolországban a föld 
kisajátítását és a kollektívák szervezését maga 
a parasztság valósította meg alulról, addig 
Kubában a társadalmi-gazdasági változást 
nem a tömegek, hanem Castro és 
fegyvertársai kezdeményezték. Ez a különbség 
magyarázza a két forradalom eltérő 

fejlődését; Spanyolországban egy 
tömegforradalom ment végbe alulról, 
Kubában egy rendeleti úton végrehajtott 
felülről…” (Kuba. An Eyewitness Report, 
lásd később) 
 
 Mindez eszünkbe juttatja a kubai forradalom 
„apostolának”, José Martínak a szavait: „A 
gazda kicserélése nem tesz szabaddá.” 
 
A forradalom latin-amerikai útja 
 
 A kubai forradalom sajátos jellege több 
tényezőre vezethető vissza. Noha nem egy 
mély társadalmi változásokat nem 
eredményező latin-amerikai 
„palotaforradalom” volt, de kétségkívül 
kapcsolódik a militarizmushoz és a latin-
amerikai „caudillo” paternalizmusához. A 
„caudillismo” – jobb- vagy baloldali – Latin-
Amerika krónikus betegsége már Simón 
Bolivar függetlenségi háborúja óta. Juan 
Perónt, Argentína „forradalmi caudillóját” 
„baloldali” katonatisztek helyezték a 
hatalomba, és „jobboldali” katonatisztek 
váltották le. Maurice Halperin felhívja a 
figyelmet, hogy  
 
„…1968-ban Peruban és 1969-ben 
Bolíviában ugyanazon tábornokok sajátították 
ki a nagybirtokot, akik országaikban 
szétzúzták a Kuba által támogatott 
gerillamozgalmat…” (The Rise and Fall of 
Fidel Castro; University of California, 1972, 
p.118) 
 
A kubai forradalom caudillója, Fidel Castro 
által vezetett forradalmi diktatúra azon 
törekvése, hogy militarizálja a kubai 
társadalmat, lényegében egy általános latin-
amerikai mintát követ. Más latin-amerikai 
forradalmi „caudillókhoz” hasonlóan Castro 
is csak egy olyan programmal juthatott 
hatalomra, melynek célja a tömegek 
nélkülözhetetlen támogatásának megszerzése 
volt. Ezt Edwin Lieuwen a következőképp 
bizonyítja: 
 
„…Chilében 1924-ben Carlos Ibanez őrnagy 
olyan katonai diktatúrát hozott létre, mely 
sikeresen ötvözte az autoriter vezetést a 
nagyobb szociális igazságra törekvő népi 
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követelésekkel. 1936-ban egy radikális, bár 
rövid életű forradalom robbant ki fiatal 
katonatisztek vezetésével, akiket a társadalmi 
reformok és az autoriter nacionalizmus 
eszméi vezéreltek… Bolíviában radikális 
fiatal tisztek csoportja jutott hatalomra. 
David Toro őrnagy és German Busch ezredes 
egy szociális forradalmat célként kitűző 
rezsimet vezetett… ellátták… az 
elnyomottakat, és elkötelezték magukat, hogy 
egy új nemzetet építenek. Toro és Busch 
diktatórikus rendszerüket a tömegtámogatás 
megszerzésére alapozták.” (Arms and Politics 
in Latin America; New York, 1961, pp. 60, 
62, 78, 79) 
 
 A hatalmat Peruban 1968-ban megszerző 
„forradalmi” katonai junta meghirdetett 
alapelvei minden „radikális” katonai rendszert 
jellemeznek: 
  
„...Az állam végcélja a nemzet jóléte... a 
Fegyveres Erők az az eszköz, melyet az állam 
felhasznál politikája érvényesítéséhez, tehát... 
a közös prosperitás érdekében a Fegyveres 
Erők feladata a társadalmi jólét biztosítása, 
mely az állam végcélja...” (idézi Modes of 
Political Change in Latin America, ed. Paul 
Sigmund, New York, 1970. p. 201) 
 
 Dr. Carlos Delgado, a perui forradalmi 
kormány Tájékoztatási Irodájának vezetője, 
miután hangsúlyozta, hogy a forradalom 
rendeletileg, „felülről” kezdődött, azzal 
büszkélkedett, hogy a diktatúra „... az utóbbi 
négy és fél évben...” többet tett a nép 
helyzetének javításáért, mint ami a 
„Köztársaság egész korszakában” 
megvalósult:  
 
„A Delgado által dicsőített forradalmat még 
a francia marxista gondolkodó, Henri Lefebre 
is a jelenkori történelem egyik legjelentősebb 
történelmi eseményeként üdvözölte...” (Lásd 
Reconstruir, kéthavi anarchista periódika, 
Buenos Aires, 1974. nov-dec) 
  
 Az állam és a militarizmus között 
elválaszthatatlan kapcsolat áll fenn, ami az 
„államszocializmus” bármely fajtája számára 
nem csak hogy teljességgel megfeleltethető, 
hanem szintúgy szükségszerűen létezik. 

George Pendle (más megfigyelőkkel együtt) 
azt illetően, hogy Perón jóléti programja a 
népi tömegtámogatás megszerzése céljával 
kezdődött, arra a következtetésre jut, hogy 
 
„...Perón Társadalombiztosítási Intézete... 
Argentínát Latin-Amerika egyik leghaladóbb 
országává változtatta... nem meglepő, hogy a 
munkások többsége hagyományos vezetőivel 
szemben Perónt részesítette előnyben... úgy 
érezték, Perón többet tett értük néhány év 
alatt, mint ami a Szocialista Pártnak évtizedek 
alatt sikerült...” (Argentina, Oxford 
University Press, London, 1965. pp. 97, 99) 
 
„…Perón halálakor Havannában Fidel 
Castro háromnapos gyászt rendelt el, és kubai 
tisztviselők az eseményt egész Latin-Amerikát 
sújtó csapásként értékelték...”(New York 
Times, 1974. júl. 2)  
 
 Ez a cinikus nyilatkozat nem pusztán taktikai 
volt, hanem a Castro- és a Perón-rendszer 
közti párhuzam nyílt elismerése. Már 1961-
ben nem hivatalos kapcsolat létesült Che 
Guevara és Ángel Borlenghi között, aki 
 
 „..Perón kormányának második embere és 
belügyminisztere volt nyolc évig... Che azt 
mondta Borlenghinek, hogy Perón kétségkívül 
Argentína politikai és gazdasági 
megreformálásának leghaladóbb 
képviselője... Che birtokában volt Perón egy 
levele, melyben csodálatát fejezte ki Castro és 
a kubai forradalom iránt, és Che felvetette, 
hogy ajánlják fel Perónnak azt a lehetőséget, 
hogy Havannában telepedhessen le...” 
(Halperin idézi Ricardo Rojo könyvéből, My 
Friend Che, ibid. pp. 329-330) 
 
 Herbert Matthews kiegészíti Rojo feltárásait: 
 
„...Jorge Masetti argentin újságíró, aki 1958-
ban érkezett a Sierra Maestrába, 
összebarátkozott Che Guevarával. A Sierra 
Maestrában képezték ki gerillaharcra és 
1964-ben ölték meg Argentínában egy 
gerillahadjárat során... Masettiről tartják, 
hogy ő győzte meg Guevarát arról, hogy a 
perónizmus közel került az ő eszméihez. Hilda 
Gadea – Guevara első felesége – azt írta, 
hogy Ernesto Guevara számára Perón 1955 
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szeptemberi bukása nagy csapást jelentett. 
Che és Masetti... az észak-amerikai 
imperialistákat okolták...” (ibid, p. 258.) 
 
Carmela Mesa Lago az államszocializmus és 
a militarizmus közötti kapcsolatot illető 
megfigyelését Castro lelkesen üdvözli:  
"…a perui társadalmi forradalom, mivel egy 
haladó katonai csoport játszotta a forradalmi 
szerepet...” (Kuba az 1970-es években. 
University of New Mexico Press, 1975, p. 
11])  
 Egy interjúban Castro hangsúlyozta, hogy a 
társadalmi forradalom összeegyeztethető egy 
katonai diktatúrával, nem csak Peruban, 
hanem Portugáliában és Panamában is:  
 
„…[Amikor a katonai junta Peruban] átvette 
a hatalmat... első rendelkezésük egy olyan 
agrárreform volt, ami SOKKAL 
RADIKÁLISABB, mint az az agrárreform, 
amit mi Kubában elkezdtünk. Sokkal 
alacsonyabb volt a földmaximum határa; 
kooperatívákat és mezőgazdasági 
közösségeket szerveztek… Más területeken is 
cselekedtek – az oktatás, társadalmi fejlesztés 
és az iparosítás mezején... Szintén példát kell 
látnunk Portugáliában, ahol a katonák döntő 
szerepet játszottak a politikai változásban... és 
a saját útjukon keresnek megoldásokat... és ott 
van Peru és Panama ... ahol a katonák a 
forradalom katalizátoraiként léptek fel.” 
(Castrót idézi Frank és Kirby Jones, With 
Fidel, New York, 1975, pp. 195-196)  
 
 A bizonyítékok alátámasztják Donald Druze 
következtetését, mely szerint 
 
”…a ’modern’ caudillók programjai a 
centralizmus és a nemzeti szocializmus annyi 
jellegzetességét testesítik meg, hogy szinte 
elkerülhetetlenül kommunizmusba 
torkollnak...” (Latin America: An Interpretive 
History; New York, 1972, p 570) 
 Ahogy Latin-Amerikában mindenhol, úgy 
Kubában is virágzik a militarizmus. Castro 
militarista projektje sokkal nagyszabásúbb, 
mint elődjéé, Batistáé. 1959 tavaszán, néhány 
hónappal a forradalom január 1-jei győzelme 
után az önmagát a forradalom „Legfőbb 
Vezetőjének” és a fegyveres erők 
főparancsnokának kinevező Castro azt ígérte, 

hogy a hadsereg létszámát megfelezi és végül 
fel is oszlatja, népi milíciákkal és 
rendőrséggel helyettesítve azt. „Csak 
legutolsósorban vagyok katona” - mondta 
Castro - „a mi országunkban nincsenek 
tábornokok és ezredesek...” 
 Batista hadseregének megsemmisülése után 
Castro egy év leforgása alatt Kubát egy, 
Latin-Amerika legütőképesebb fegyveres 
erejével rendelkező, teljesen militarizált 
állammá tette. Kuba mára átvette a 
konvencionális hadseregek hierarchikus 
rendszerét. A kubai hadsereg semmilyen 
lényeges szempontból nem különbözik a 
„kapitalista” vagy a „szocialista” imperialista 
hatalmak fegyveres erőitől. 
 
„Kommunizmus” a la Castro 
 
 A kommunistákhoz való viszonyukat illetően 
Theodore Draper figyelemreméltó 
párhuzamot állapít meg Batista és Castro 
politikája között: 
„...Batista a kommunisták támogatását többek 
között a hivatalos szakszervezet, a 
Confederación de Trabajadores de Cuba 
(CTC) létrehozásának engedélyezésével 
hálálta meg, ami Lazaro Pena főtitkár 
vezetése alá került. 1961-ben Castro a 
kommunisták támogatását többek között 
Lazaro Penának a CTC főtitkári posztjára 
való visszahelyezésével fizette meg...” (ibid. p. 
204) 
 Ha elfogadjuk, hogy Castro áttért a 
„kommunizmusra”, akkor az ő 
kommunizmusa a sztálinizmus latin-amerikai 
verzióját testesíti meg: a totális személyi 
diktatúrát. De a „caudillók” alapvetően nem 
ideológusok. Ők mindenekelőtt politikai 
kalandorok. Hatalomvágyuk nem etikai 
meggondolásokból származik, ahogy ők 
állítják. Ebben az értelemben semmilyen 
lényeges különbség nincs a kapitalista és a 
„forradalmi szocialista államok” között. 
Minden diktátor egy politikai párt homlokzata 
mögé rejti igazi arcát, olyan célokat hirdetve 
képmutatóan, amelyek feltehetően népszerűek 
a tömegek körében. Castro azért lett 
„kommunista”, mert úgy vélte, hatalma 
megtartása érdekében meg kell szilárdítania jó 
kapcsolatait megmentőivel, a „szocialista” 
országokkal (a korábbi ellenségekkel), 
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továbbá Batista korábbi szövetségeseivel, a 
domesztikált „kommunistákkal”. E cél 
érdekében Castro Franco Spanyolországával 
és a Vatikánnal is felvette a kapcsolatot. A 
Közel-Kelet konfliktusaiban habozás nélkül a 
– kisemmizett alattvalóikon uralkodó - arab 
olajsejkek mellé állt, ahogy Csehszlovákia 
szovjet megszállásához is hozzájárult. 
 
Az igazi forradalom még nem történt meg  
 
 Albert Camus szerint: 
 
„...A huszadik század legfontosabb eseménye 
az volt, hogy a forradalmi mozgalom elhagyta 
a szabadság eszméjét, hogy a liberter 
szocializmus erejét vesztette az önkényuralmi 
és militarista szocializmussal szemben. Ezzel 
kialudt egy reménysugár a világban, amit az 
üresség érzése váltott fel mindazokban, akik 
szabadságra vágynak...”(Se áldozatok se 
hóhérok) 
 
 Az, hogy Castrónak vajon sikerül-e 
megteremteni a kubai szocializmus sajátos 
válfaját, relatíve nem jelentős kérdés. Még ha 
Castro nem is állna kapcsolatban a 
kommunista mozgalommal, személyes 
hatalomvágya akkor is elkerülhetetlenül egy 
„önálló” totalitárius rendszer létrejötte felé 
vezetne. Ami döntő, az az, hogy a kubai 
forradalom az elvetélt 1917-es orosz 
forradalom modellje által kijelölt úton halad. 
Ez a modell az állam ellenforradalmát jelenti. 
(…) 

 
A kubai forradalom: anarchista szemtanúk 

beszámolói 
 

A kubai forradalom: Augustin Souchy 
közvetlen riportja 

 

 
 

Augustin Souchy egy veterán német 
anarchoszindikalista. A  Németország Szabad 
Munkásainak Uniója/Szakszervezete (Freie 
Arbeiter Union Deutschlands – FAUD) 
küldötte volt 1921-ben Moszkvában, a Vörös 
Szakszervezeti Internacionálé Kongresszusán 
(amit az oroszországi Kommunista Párt 
szervezett azzal a céllal, hogy a nemzetközi 
munkásmozgalmat ellenőrzése alá vonja). A 
spanyol polgárháború és forradalom alatt 
(1936-1939) az International Information 
Bureau megbízottja volt többek közt a CNT 
mellé rendelve. Souchy közvetlenül figyelhette 
meg a vidéki liberter kollektívákat és a városi 
szocializálást, és széles körben írt a tárgyról. 
A kollektivizálás, a kooperációk és az 
agrárszerveződés más problémáinak 
kiemelkedő szaktekintélye. 
Franco győzelme után, a második 
világháború kirobbanásakor Souchy 
franciaországi emigrációban élt. 1942-ben 
Mexikóba távozott, és az évek során sokat 
utazott Latin-Amerikában, Izraelben stb., 
hogy közvetlenüll tanulmányozhassa a fejlődő 
országok vidékének kollektivizálási 
tapasztalatait. 
1960-ban Souchy Kubába utazott, hogy 
közvetlen információhoz jusson a kubai 
forradalomról és a Castro-kormányzat 
földreformjáról. Habár jelentése sok 
szempontból kedvező volt, a hatóságok nem 
tolerálták nyílt, habár segítő kritikáját. 
Souchy megfigyeléseinek kinyomtatását 
betiltották, és magának Souchynak is távoznia 
kellett Kubából, hogy elkerülje a 
letartóztatást. Cikkeit pamfletként adta ki a 
kéthavi rendszerességű liberter Reconstruir 
(Testimonial sobre la Revolución Cubana; 
Buenos Aires, December 1960) 
Ez a pamflet két részből áll. Az első rész 
Souchy általános értékelése a kubai 
forradalomról. Leírja, hogy Castro 
folyamatos tolódása egy kifejlett totalitárius 
rendszer felé kezdettől látható volt. Miközben 
elismeri a forradalom kezdeti pozitív hatásait, 
Souchy megfigyelései kifejezik aggodalmait a 
kubai forradalom autoriter deformálódását 
illetően. A második rész különböző paraszti és 
állami kollektívákban tett látogatásairól szóló 
riportokból áll, tömör kritikáját adva a 
Castro-féle földreform katasztrofális 
következményeinek. Mivel az említett 
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földreformot tartják a rendszer legnagyobb 
eredményének, Souchy elemzése kiemelt 
jelentőséggel bír. 
 
Első rész: A forradalom általános értékelése 

 
 A kubai forradalom sokkal több volt, mint 
egy egyszerű politikai kormányváltás. A 
forradalom egy hatalmas gazdasági-
társadalmi változást indított el, ami bizonyos 
mértékig összevethető azzal, ami 1936. július 
19. után [a polgárháború kezdete] 
Spanyolországban vette kezdetét. 
Mindazonáltal vannak fontos különbségek. 
Míg a spanyol forradalom mind a fennálló 
rend elleni harc, mind az új rend alkotásának 
periódusában a munkások és parasztok 
tömegeinek a műve volt, a kubai forradalmat 
önjelölt forradalmárok kisebbsége vitte 
előre….A két forradalom jellegének eltérése 
ezen különbségekre vezethető vissza. 
 Kubában a régi hivatásos hadsereget 
munkások és parasztok milíciája 
helyettesítette [ez a helyzet mára megszűnt]. 
A forradalom a tömegek gazdasági 
nyomorának és kulturális elmaradottságának 
felszámolására törekedett, kisajátítva a 
nagyvállalatokat. 
 Spanyolországban a tömegek szervezték a 
kollektívákat. Kubában az állam hozta létre és 
ellenőrizte ezeket. Kubában, akárcsak 
Spanyolországban, csökkentek a városokban a 
bérleti díjak, de a vidéki tulajdont érintő 
változásokban volt egy nagy különbség... Míg 
Spanyolországban a föld kisajátítása és a 
kollektívák megszervezése maguknak a 
parasztoknak a műve volt, Kubában a 
társadalmi-gazdasági változásokat nem a nép, 
hanem Castro és fegyvertársai 
kezdeményezték. Ez a különbség az, ami a két 
forradalom eltérő fejlődését magyarázza: a 
spanyol egy alulról induló tömegforradalom, 
a kubai egy felülről, rendeletileg irányított 
forradalom volt – lásd agrárreform, stb. 
 A régi mottó: „A munkásosztály 
felszabadítása magának a munkásosztálynak a 
műve kell, hogy legyen,” továbbra is 
érvényes. A kubai forradalom csak a nép 
részvételével győzhet, és csak ha a forradalmi 
szellem minden társadalmi csoportot áthat. 
Centralizációs tendenciák, melyek 
veszélyesek lehetnek a szabadságra, minden 

forradalomban léteznek. A kevesek kezében 
összpontosuló centralizált hatalom 
legbiztosabb ellenszere a népi tömegek 
kezdeményezése és cselekvése. Kubában a 
Sierra Maestra forradalmár harcosai erős 
fegyveres erőt hoztak létre, és így ők, s nem a 
„hivatásos” katonák lettek azok, akik 
„átmenetileg” kormányt alakítottak.  
 Az új rezsim a népi lelkesedés, és a hősi 
harcosok iránti csodálat hullámán jutott 
hatalomra... De a lelkesedés jön és megy. Az 
érzelmek szeszélyesek. A - bármilyen 
heroikus - múltra épült hatalom nem lehet egy 
állandó kormányzat szilárd bázisa. És ha az 
események folyamán, ahogy mindig is, egyes 
elégedetlen társadalmi csoportok fenyegetnék 
vagy kérdőjeleznék meg a rendszert, akkor a 
vezetés, a „de facto” kormány, hogy 
hivatalban maradhasson és végigvihesse 
programját, a nyílt erőszak fenyegetéséhez 
fog folyamodni. E helyzet elkerülhetetlen 
következménye az a forradalmi terror, 
melynek Robespierre és Sztálin a klasszikus 
képviselői... 
 Kuba forradalmi kormánya hatalmas 
erőfeszítéseket tesz arra, hogy létezését 
mélyreható és népszerű gazdasági és 
társadalmi változások törvénybe iktatása által 
legitimálja és igazolja. Ilyen a régi, korrupt 
adminisztráció felszámolása, az új 
miniszterek fizetésének a felére csökkentése, 
a lakbér, a telefon és az áram díjának radikális 
csökkentése, új, higiénikus házak építése a 
tömegek számára, közstrandok és 
üdülőközpontok létesítése, és végül, 
mindezek megkoronázásaként az 
agrártörvény, melyet mind a kubai nép, mind 
az egész világ lelkesen tapsolt meg... 
 De a ragyogó forradalmi tavaszban [Souchy 
ezt még a téli viharok előtt írta - S.D.] van 
néhány sötét felhő és árnyék: a sajtó 
cenzúrája, a rádió és a tévé egyoldalú 
vezetése, az új külpolitika, mely az országot 
gyakorlatilag a vörös imperializmus igájába 
hajtja, és az állami által uralt gazdaság 
szervezete, amit a tömegek természetesen 
nem néznek jó szemmel [az állami 
propaganda ellenére sem]. Elég szóba állni 
bármelyik kubaival, a fővárosban vagy 
vidéken, hogy a növekvő elégedetlenség és 
kiábrándulás nyíltan láthatóvá váljon. 
Rengeteg munkás, sok ezer olyan ember, aki a 
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szabadságért harcolt, most szemben áll a 
kormánnyal és politikájával… 
 A kubai forradalom a nép számára nagy 
szociális eredményeket vívott ki, méghozzá a 
többi latin-amerikai országhoz képest 
példátlan sebességgel. De mindez nem 
magának a népnek a műve volt. Az olyan 
diktátorok, mint Mussolini, Perón, Pérez 
Jiménez (és még hányan mások!), 
zsarnokságuk igazolása és nevük dicsőítése 
céljából szintén építettek lakásokat a 
szegényeknek, stb. (pl. közmunkák 
Oroszországban) 
 Az INRA [Agrárreform Nemzeti 
Intézménye] által végrehajtott gazdasági-
társadalmi agrárforradalom igazán 
figyelemreméltó. A privilegizált törvényi 
helyzete által védett INRA a leghatalmasabb 
állami monopólium nem csak a 
mezőgazdaságban, hanem gyakorlatilag a 
gazdaság egészét tekintve is. Az INRA Kuba 
első számú trösztje. 
 

Második rész: Meglátogatjuk az új vidéki 
kooperatívákat 

 
Moncada 
 
 A Sierrába vezető út nem könnyű. Néhány 
helyen majdnem felborult a dzsipünk, ami 
levont valamennyit a dús trópusi flórával 
ellátott hegyek és völgyek gyönyörű 
panorámájának látványából. Egy csoport 
paraszt éppen malangát aratott, és megtudtuk, 
hogy a helyi kooperatívához tartoznak. 
  
„Eldöntöttük, hogy kollektívan fogunk 
dolgozni.” jelentette ki az egyik paraszt. 
„Együtt dolgozni sokkal könnyebb, mint 
egyedül. Régen azért dolgoztunk, mert éhesek 
voltunk, de most azért, mert örömet okoz. 
Mindenen egyenlően osztozunk, és nagyon 
jók az eredményeink.” Boldogan mosolygott. 
 Elkísértek minket Nicolas Pacheo 
kunyhójába. Szívélyes felesége, igazi kubai 
vendégszeretettel, kávét szolgált fel. A 
szerény paraszt nem sok magyarázatot tudott 
adni a kooperatíva szervezetét illetően, a többi 
paraszt pedig még ennyit se. További 
információkért meg kellett várnunk az 
őrmester érkezését, aki az INRA helyi 
képviselője volt. 

 Az őrmester végül megérkezett. A 
kooperatívákról nem tett említést, csak a 
főnökeitől, az INRA magasabb rangú 
vezetőitől kapott parancsokról beszélt. 
Semmilyen új adattal nem szolgált, csak azt 
ismételgette, amit már tudtunk. Noha 
hiányzott a pozitív, építő információ, 
megjegyzései negatív szempontból mégis 
érdekesek voltak. Kuba az egyetlen latin-
amerikai ország, ahol az agrárkorporációkat 
katonák vezetik. 
 Ha a katona orosz egyenruhát viselt volna, 
tökéletesen az lett volna a benyomásunk, 
hogy egy szovhoz vezetőjével beszélünk. A 
tulajdonképpeni falun kívüli csoportos 
munkát leszámítva az volt az érzésünk, hogy 
egy teljesen személytelen, mindenre kiterjedő 
gépezet standard rutinműködését látjuk szerte 
az országban, melynek jelszava: „A kenyér 
fontosabb, mint a szabadság.” 
 De nem felejthetjük el, hogy kétféle 
szabadság létezik. A nemzeti, amely egy 
nemzet autonómiájára vonatkozik, és a 
személyi, ami sokkal fontosabb. Brutálisan 
elnyomott országokban, amelyekben gyakori 
az erőszakos felfordulás, és kevés vagy 
semennyi tapasztalattal nem rendelkeznek a 
nemzeti szuverenitásról, az első, a nemzeti 
autonómia fontosabb a másodiknál, a 
személyi szabadságnál. Kuba ezek közé 
tartozik. Kenyér van már, de aprólékos 
megfigyeléseink alapján kijelenthetjük, hogy 
a személyi szabadság adagolása is kezdetét 
vette. [Souchy, természetesen, mindezt azelőtt 
írta, hogy a forradalmi kormány katasztrofális 
gazdaságpolitikájának következményei 
éreztették volna hatásukat. Ez akut hiánnyal 
és olyan élelmiszerek fejadagrendszerével 
járt, melyekben az ország korábban mindig is 
bővelkedett.] 
 
Bayamo és Manzanillo között 
 
 Amikor a Sierra Maestra lázadói Batista 
diktatúrája ellen harcoltak, Bayamo 
mezővárosa egyik utánpótlási központjuk 
volt. A termékeny völgyben elterülő Bayamo, 
ami a gazdag mezőgazdasági régió 
kereskedelmi központja, ma az INRA egyik 
lokális székhelye. A legtöbb föld viszonylag 
jómódú tulajdonosok kezén van, de az INRA 
kooperatívái gyors ütemben jönnek létre. A 
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régió 8 kooperatívája 11858 hektáron terül el 
(1 hektár kb. 2 és fél  acre), ahol 2700 
mezőgazdasági munkás dolgozik. 
 A vezető adminisztrátor, Carbonell úr, egy 
energikus fiatalember, aki lelkesedik a 
forradalomért. A hadsereg kibogozhatatlanul 
összefonódik az INRA hálózatával. A 
hadsereget nélkülözhetetlennek tartják e 
gigászi és komplex szervezet megfelelő 
működése számára. A katonák segítenek 
házakat építeni, és sok más hasznos munkát is 
ellátnak, de mint minden hadseregben, sok 
időt pazarolnak felesleges, vagy egyenesen 
káros dolgokra. 
 Van egy jól felszerelt létesítmény is a 
mezőgazdasági géppark javítására. A 
különböző INRA központok összehívtak egy 
gyűlést, hogy intézkedjenek a felszerelés 
bővítéséről, ami mezőgazdasági gépek 
gyártását is magában foglalná. A munkások 
mellett a gyűlésen részvett a regionális INRA 
vezető, két jogász és két katonatiszt is. 
 A gyűlésen bemutatták az INRA tervét az 
ipari kooperatívák szervezéséről. Amikor a 
munkások a bérről érdeklődtek, a menedzser 
azt válaszolta, hogy a bérek kérdése 
másodlagos, az elsődleges Kuba gyors 
iparosítása, és hogy áldozatokat kell hozni a 
forradalom érdekében. A munkások nyíltan 
kifejezték, hogy a terv nem nyerte el a 
tetszésüket. Végül a feldühödött igazgató 
félretette a törvényt: a munkások 
beleegyezésével, vagy anélkül, de a 
„kooperatíva” tervezete végre lesz hajtva. A 
jogászok kidolgozták a szükséges 
dokumentumokat, és a kooperatíva 
hivatalosan is létrejött. 
 A kooperatíva a Vasfüggöny mögötti 
„szocialista országok” állami vállalatait 
követi. A Gazdasági Minisztérium fogja 
szervezni a termelést és az elosztást, és 
szintén ő fogja vezetni az összes nacionalizált 
vállalatot. A munkások pedig – ha a 
„forradalmi” vezetőség megengedi – 
korlátozott részt vállalhatnak a vezetésből. A 
munkások helyzete többé-kevésbé ugyanaz 
lesz, mint a magánvállalatoknál. 
 
A Manzanillo cipőgyár államosítása 
 
 Manzanillóban a halfeldolgozó üzemek 
mellett sok kis, elavult műhely működik, 

melyek a helyi piacra gyártanak cipőket. A 
bérek korábban alacsonyak voltak, és nagyon 
kevés volt a jómódú munkáltató. 
 A forradalom után konfliktusok robbantak ki, 
amikor a munkások bérminimumok, 
társadalombiztosítás és egyéb juttatások 
bevezetését követelték. A forradalom 
megérkezett a cipőiparba. A munkáltatók 
önként lemondtak tulajdonukról, és vállalták, 
hogy egyenlő feltételek mellett együtt fognak 
dolgozni korábbi alkalmazottaikkal. A kis 
műhelyek a Manzanillo Cipőgyártó 
Kollektíva részeivé váltak. 
 Egy negyed évszázaddal korábban, a 
spanyolországi forradalom során 
Spanyolországban hasonló kollektívák jöttek 
létre. Katalóniában, Levantében és 
Kasztíliában az elszigetelt, kollektivizált 
műhelyek szocializált iparrá szervezték 
magukat. Ezen fejlődés a régi liberter 
tradíción alapult, mely a spanyol forradalom 
sajátos karakterét biztosította. 
 Sajnos a manzanillói munkások ilyen jellegű 
népi kezdeményezését gyorsan eltaposták. A 
Kommunista Párt manzanillói szekciója a 
szabad kooperatívák ellen fordult, mivel ezek 
szemben álltak autoriter céljaival. Így azt 
javasolta, hogy az INRA orosz modell alapján 
olvassza magába az önkéntesen kollektivizált 
műhelyeket. Az INRA bürokratái lelkesen 
magukévá tették az ötletet, és átvették a 
kollektivizált cipőgyártást. 
 A kooperatíva ilyen típusú elpusztítása nem 
egy elszigetelt példa arra, hogy egy 
mozgalmat, mely a magántulajdon ellen 
fordulva szabad kooperációk alapításával 
indult, végül lenyel az INRA állami szerve, 
ami jelzi azt a folyamatosan gyorsuló 
folyamatot, mely a tévesen szocializmusnak 
nevezett orosz államkapitalizmus felé mutat. 
 
A Primavera rizskollektíva 
 
 Kuba nagy mennyiségű rizst fogyaszt. A 
kereslet kielégítéséhez nagy mennyiségű rizst 
kell importálni. A Kuba rizsből való 
önellátására törekvő kampány részeként az 
INRA új területeket vont be a 
rizstermesztésbe, megszervezve a Primavera 
rizstermesztő kooperatívát. A több száz „tag” 
kétszemélyes ágyakkal és nagy közös 
ebédlővel ellátott barakkokban van 
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összezsúfolva. Az új felszereléssel való 
dicsekvés közben az igazgató elragadtatva 
magyarázta, hogyan fogja a kooperatíva a 
minőség fejlesztésével javítani a 
termelékenységet. 
 A fejlesztések kétségkívül növelni fogják a 
termelést. A világ más részein is folynak 
hasonló projektek megközelítőleg hasonló 
körülmények és folyamatok között: a 
munkások ott is barakkokban élnek, és a 
vállalat nagy közös étkezdéjében esznek. Az 
egyetlen újdonsága ennek a félig militarizált 
munkahadseregnek a „kooperatíva” név: ami 
egy olyan dolognak a leírására szolgál, amit 
egyetlen igazi kooperatíva sem fogadna el. 
 Meglátogattam egy általános iskolát. 
Gyerekek masíroznak énekelve: Un-dos-tres-
cuatro-Fi-del-Castro. A büszke igazgató így 
kiáltott: „Nézd! A forradalom eljövendő 
harcosai! És ez a szépen felújított iskola 
valaha egy öreg, régi laktanya volt.” Sajnos az 
igazgató nem vette észre, milyen kevés dolog 
változott valójában; hogy a régi katonai 
szellem még mindig jelen van. 
 
A Hermanos Saenz kooperatíva 
 
 Amikor a Szovjetunió miniszterhelyettese, 
Mikojan meglátogatta Kubát, Castro, hogy 
lenyűgözze őt a forradalom eredményeivel, 
megmutatta neki a Hermanos Saenz 
kooperatívát, mint az új Kuba büszkeségét. A 
Pinar del Río tartománybeli Hermanos Saenz 
kooperatíva két, 15 és 19 éves testvér után 
kapta a nevét, akiket Batista hóhérai kínoztak 
és öltek meg. 
 A kooperatívát az INRA szervezte meg és 
építette fel. Az INRA fedezte az építkezést és 
biztosítja a működtetési költségeket. A 
komplexum 120 elegáns vidéki házból áll a 
dohánymunkások és családjaik részére.  Egy 
tipikus házban három hálószoba, egy ebédlő, 
fürdőszoba és egy teljesen felszerelt konyha 
található. Az épületek „funkcionálisak”, de a 
tetők túl alacsonyak, a régi paraszti „bohio”-k 
jobban szellőznek. Ettől eltekintve a 
forradalmi kormány dicséretet érdemel azért, 
hogy eltüntette a régi viskókat. 
 A dolgozók nem fizetnek mindezért, és 
bérlevonás sincs. Az építési és fenntartási 
költségeket nem az egyén, hanem a kollektíva 
állja a dohányiparból származó haszonból. A 

Hermano Saenz talán 6-10 év alatt fogja 
visszafizetni tartozását az INRA-nak. Más 
helyeken, ahol a munkások saját házat 
szeretnének, 15-20 évig kellene havi törlesztő 
részletet fizetniük. 
 A kollektíva büszkesége a nagyszerű, új 
iskola, tágas kertekkel és játszóterekkel, egy 
előadóval, egy nagy étkezővel és teljesen 
felszerelt konyhákkal, ahol tápláló ételeket 
készítenek a gyerekek számára. 
 
San Vicente 
 
 Azon a napon, amikor Castro felavatta a 
Hermanos Saenz kooperatíva új iskoláját, egy 
húsz parasztból álló csoport petícióban 
folyamodott hozzá, hogy segítsen nekik 
kooperatívát alapítani és új házakat építeni. A 
parasztok kisbérlők voltak, akiknek annak 
idején a termés kétharmadát be kellett 
szolgáltatnia a nagybirtokosnak. Nem volt 
pénzük, nem voltak gépeik, se műtrágyájuk. 
Castro megígérte, hogy az INRA azonnal 
megkezdi egy kooperatíva-falu felépítését San 
Vicente 20 parasztcsaládja számára. A 
forradalmi hadseregnek és maguknak a 
parasztoknak a munkájával az építkezés 
rekordidő, mindössze két hónap alatt 
befejeződött. A kooperatívában a parasztok 
egyénként sem tulajdonnal, sem 
mezőgazdasági gépekkel nem rendelkeznek. 
A kooperatíván belül parcelláik vannak. A 
kooperatívát (akárcsak a vidéki gazdaság 
egészét) nem a parasztok, hanem az INRA 
vezeti a nemzeti terv alapján. A „kooperatíva” 
gyakorlatilag bérre épül, melyeket „kölcsön” 
álnéven [fizetés az építésért, karbantartásért és 
felszerelésért] fizet a parasztoknak a de facto 
munkáltatójuk, az INRA. 
 Vezetőm, egy szakállas forradalmár, Álvarez 
Costa kapitány, az INRA tartományi 
képviselője, sok információval látott el a 
kerülete kooperatíváiról. Úgy fest, hogy a 
kubai kooperatívákban a parasztok feláldozták 
az önállóságukat a gazdasági biztonságért 
cserébe. Habár a kooperatívában dolgozó 
paraszt gazdasági helyzete jobb, mint 
korábban, egy szabad társulás tagjánál viszont 
mindenképpen alsóbbrendűbb, főleg morális 
szempontból. „Fennáll annak a veszélye - 
kérdeztem a vezetőmet – hogy ez a helyzet 
egy veszélyes dilemmához vezet: kenyér 
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szabadság nélkül, vagy szabadság kenyér 
nélkül?” 
 A kapitány, elismerve, hogy ez lehetséges, 
ezt felelte: ” Forradalmunk a Fidel Castro 
által megfogalmazott koncepciókon alapul. 
Ha kooperatívákat építünk, azok nyerteseinek 
el kell fogadniuk a szerződésben kikötött 
feltételeket. A tartományunkban több száz 
különböző kooperatíva van. Vannak, amelyek 
a terményeiket az INRA-nak adják el, mások 
a piacon, stb... A kooperatívákat általában 
közvetlenül az INRA irányítja. Mindazonáltal 
a mi kerületünkben, Moncada faluban 
kollektív, önálló munka folyik, javaslom, 
nézze meg, hogyan működik.” 
 
Az iskolaváros: Camilo Cienfuegos 
 
 Az oktatás területén a castróista rezsim 
különösen büszke arra, amit legnagyobb 
sikerének tart: a Ciudad Escolarra, ami egy 
hatalmas komplexum a forradalom hőse, 
Camilo Cienfuegos után elnevezve. A 
létesítményt a Sierra Maestra, Castro híres 
bázisa tövében építik. A világ 
megdöbbentésére kitalált grandiózus projektet 
már akkor kigondolták, amikor Batista 
hadserege még Castro gerilláira vadászott. 
 Habár az építkezés csak néhány hónapja 
kezdődött, sok épület már készen áll. A 
projekt valóban egyedülálló. 22 ezer, 
többnyire a Sierra Maestra parasztcsaládjaiból 
származó 6-18 éves fiúnak és lánynak fog 
helyet biztosítani. A komplexum 42 épületből 
fog állni, mindegyik 500 tanulóra tervezve, 
ebédlőket, osztálytermeket, 4 sportpályát, 
mozi termet és uszodát is beleértve. A 
főkonyha 22000 gyermeket fog ellátni. 
 A projektet a kormány fogja finanszírozni, és 
az INRA fogja felépíteni. 9 ezer hektárt [kb. 
22240 acre] szánnak rizs, malanga, bab és 
egyéb zöldségek termesztésére, valamint 
marha- és csirketenyésztésre, stb. Maguk a 
tanulók fognak dolgozni, és az egész hatalmas 
terület mezőgazdasági iskolaként fog 
működni. A várakozások szerint a termékek 

állami segítség nélkül is fedezni fogják a 
tanulók oktatását és ellátását. Vagyis 22000 
fiatal fog élni a saját munkájából. 
 Az egyik hivatalnok így dicsekedett: „Ez lesz 
a világ valaha felépült legnagyobb oktatási 
projektje,” Azonban jó néhány magasan 
képzett oktató kételyeinek adott hangot a 
tervezet oktatási értékét illetően. Egy jól 
ismert tanár, akivel interjút készítettem, a 
következőket mondta: „…nevelési 
szempontból egy ekkora méretű oktatási 
központ létesítése teljes őrültség. Sokkal jobb 
lett volna a Sierra Maestra minden egyes 
falvába egy-egy iskolát építeni, ami helyi 
kulturális központ lehetne, valamint 
hasznosabb lenne egy külön mezőgazdasági 
szakiskolát létesíteni a tartomány 
központjában.” 
 
 A veterán tanár véleménye megalapozott. A 
családtól és az otthontól való elválasztás 22 
ezer gyermeket foszt meg az érzelmi és 
mentális egészségük számára nélkülözhetetlen 
anyai szeretettől. A régi és új generációk közti 
szoros kapcsolat meggyengül, és talán 
helyrehozhatatlan károkat fog elszenvedni. Az 
egész szisztéma hibás és kifacsart 
koncepciókon alapul. Az oktatás célja nem 
egyszerűen a technikai tudás megszerzése, 
hanem a fiatalságnak a felnőttek világába való 
bevezetése. A társadalmi életben az időset a 
fiataltól nem mesterségesen elválasztani 
kellene, hanem inkább a kölcsönhatásokat, az 
összeolvadásukat, az egymás közti személyes 
és társadalmi kötelékeiket erősíteni, ami 
lehetővé tenné az idősebb és fiatalabb 
generációk koedukációját.  
 A hagyomány és a modern tudomány 
egyaránt arra tanít minket, hogy a családi élet 
és a gyerekek nevelése egy szereteten és 
kölcsönös megértésen alapuló egységet kell, 
hogy képezzen. 
 Camilo Cienfuegos iskolavárosa egy modern 
kiadású spártai katonai táborra emlékeztet; 
nem pedig az ókori Athén tanulóinak szabad 
közösségeire. 



Guillermo Almeyra: 
A Kubai forradalom válaszúton 

 
 
 A kubai kormány és az úgynevezett „létező 
szocializmus” -vagyis a régi Szovjetunióban, 
Kelet–Európában, vagy Kínában és 
Vietnámban uralkodó gazdasági, politikai és 
társadalmi rendszer – hívei számára Kuba a 
60-as évek óta szocialista, azóta, hogy Fidel 
Castro ezt kijelentette a rádióban. Kuba és a 
szocializmus, a világkapitalizmus 
rendszerében és annak kormányaiban lévő 
ellenfelei számára  szintén az (akárcsak a régi 
Szovjetunió), de nyilvánvalóan antiszocialista 
propagandaokokból, melyek szerint a 
szocializmus egyenlő a hiánnyal, egyetlen 
párt uralmával, ennek államhatalommal való 
összefonódásával, az állampárti bürokrácia 
csúcsairól induló döntéshozatallal – miközben 
Marx szerint a szocializmus a demokrácia, a 
bőség, és az állam, mint állampolgárai felett 
uralkodó hatalom eltűnésének a birodalma. A 
szélsőbaloldal számára, mely csak fekete-
fehér kategóriákban, minden vagy semmiben 
gondolkodik, a Kubában uralkodó rendszer 
osztályjellege ugyanilyen világos: Kuba nem 
egyszerűen kapitalista, hanem a „Castro 
fivérek diktatúrája”, melyet egy totalitárius 
bürokrácia támogat. 1 
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 A probléma nyilvánvalóan nem ilyen 
egyszerű. A kubai forradalmat az tette 
lehetővé, illetve sajátos erejét és 
dinamizmusát abból nyerte, hogy egy 
világméretű antikolonizációs forradalom 
részét képezte, és hogy Sztálin halála után, a 

                                                            

                                                           

1 Mercedes Petit: “Ajuste a la cubana” („Kubai 
kiigazítás”), 11/09/2010, Unidad Internacional de los 
Trabajadores ( G.A. jegyzete) 
 

sztálinizmus válságának időszakában tűnt fel.  
Az antitotalitárius, demokratikus és 
antiimperialista forradalom, amely a Moncada 
ostromával kezdődött és 1959 januárjában 
győzött, lassacskán megszabadult azon 
vezetőitől, akik egyszerűen burzsoák vagy 
Batista-ellenes kispolgárok voltak, és akik 
képesek lettek volna fenntartani az USA-
imperializmus uralmát az ország felett – ők 
vagy Miamiba menekültek, vagy fegyvert 
fogtak és fogolyként végezték. Majd az USA 
támadásaira adott válasz, a megkezdett 
változások kibontakoztatásának (és 
nemzetközi szövetségek kialakításának) 
szükségszerűségeiből következőleg Fidel 
Castro a forradalmat szocialistának kiáltotta 
ki - de nem a tömegek döntése vagy 
megkérdezése alapján, noha e bejelentés 
támogatottsága kétség kívül jelentős volt. A 
nagykapitalisták földjeinek kisajátítása, a 
külkereskedelem és a termelés államosítása, a 
gazdaság antikapitalista tervezésére tett 
kísérletek váltak a sziget gazdasági és 
kulturális fejlődésének alapjává, és e nem 
feltétlenül kapitalista elemek tették lehetővé a 
szembeszállást az elszigetelődéssel és a 
válsággal, meggyengítve a termelési eszközök 
magántulajdonát vagyis magát a kapitalista 
szektort; és így ezek lettek a szocializmusért 
vívott harc és a szocializmusba való átmenet 
kiindulópontjává.2  

 
2 Az államosítás sokak tévhitével szemben nem a 
szocializmus szinonimája – Cárdenas mexikója, a 
peronista Argentína nagy méretekben államosított, 
Mussolini Olaszországáról nem is beszélve – mint 
ahogy a külkereskedelem állami monopóliuma sem az. 
Ezek ugyanakkor közép vagy hosszú távon 
inkompatibilisek a kapitalizmussal. Az alapvető kérdés, 
hogy ki ellenőrzi annak az államnak az apparátusát, 
mely az állami tulajdon kollektív „tulajdonosa”. Ha 
nem a munkásszervezetek ellenőrzik, akkor egy olyan 
bürokrácia fogja megtenni, mely ennek a kapitalisták 
nélküli kapitalista állam hatalmának fő haszonélvezője, 
és a kapitalisták társadalmi osztályának, annak 
újjászerveződésének a csírája lesz, ami vagy az 
államhatalmat elfoglalók, vagy ezek és a régi 
tőkésosztály maradékának keveredéséből  állhat össze. 
Az állam társadalmi erők viszonya, másrészt egy 
apparátus, amely azt konkretizálja, nem pedig egy 
társadalmi szubjektum.(G.A. jegyzete). - Annyit azért 
hozzá kell fűznünk, hogy az állam apparátusát csak a 
vele kompatibilis működések ellenőrizhetik, illetve 
ama ellenőrzés nem vezetethet másra, mint hogy az 
ellenőr maga is az állam uralkodó osztályának a része 
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Azonban a kapitalizmus kétség kívül jelen 
maradt, Kuba világpiaci kapcsolatain és az 
értéktörvényen keresztül uralva Kuba 
gazdaságát. A kubai forradalomból született 
államnak pedig egy középosztálybeli vezetése 
volt, a munkások szimpátiájával, de nem 
vezető szerepével. Ez az államapparátus 
feloszlatta Batista hadseregét és egyrészt a 
milíciákra támaszkodott, másrészt a 
forradalmon belüli pluralizmusra, mely abban 
nyilvánult meg, hogy a Fidel Castro által 
vezetett M-26 militánsai mellett a 
kormányban jelen voltak a Népi Szocialista 
Párt egykori tagjai, akik megszakították a 
kapcsolatot pártjukkal, mivel az kezdetben 
ellenezte a forradalmat; fiatal diákok, 
katolikusok, a Forradalmi Direktórium tagjai 
és Batista ellenes katonák egyaránt, akik 
együtt megalakították az Egyesített 
Forradalmi Direktóriumot, majd Forradalmi 
Egységpárt néven egyesültek, mely a múlt 
század 60-as éveiben vált Kuba Kommunista 
Pártjává. 
 Ily módon a forradalmat nem a helyi 
kommunista párt, hanem a radikális 
demokrácia teremtette; eleinte pluralista volt, 
majd, miközben kiteljesedett, rákényszerült a 
Szovjetunió segítségére3, s ezzel a forradalmi 
folyamatot elkezdték áthatni a sztálinista 
gyökerű bürokratikus elvek és módszerek. A 
Disznó - öbölbeli invázió eltaposása után a 
kubai burzsoák és klientúrájuk végül Miami 
felé vették az irányt. Kuba egy kapitalisták 
nélküli kapitalista országgá vált – ahogy 
Lenin értékelte a Szovjetuniót közvetlenül a 
forradalom után – egy államapparátussal, 
amely mind a szigeten, mind világméretekben 
a szocializmus felépítéséért harcolt.4 Noha 
Kuba nem számított Latin-Amerika 

 

                                                           

lesz. Az államot, a tőkét, a magántulajdont vagy 
eltörlik, vagy hozzájuk nyomorodnak, vagy azok törlik 
el a velük ellenséges erőket. A kommunizmus nem 
építhető fel állammal, államként. (Részeg Hajó 
megjegyzése) 
3 Amit csak két évvel a forradalom 1959 januári 
győzelme után kapott meg.(G.A. jegyzete) 
4 Annak ellenére, hogy Fidel Castro egy szép napon 
Kubát szocialistának nyilvánította, a forradalmárokban 
élt annak tudata, hogy a sziget a szocializmus 
építésének hosszú és nehéz útja előtt áll, és hogy ez 
nem lehetséges egyetlen országban, pláne egy 
olyanban, amelynek ennyire  alacsony a lakossága és 
kevés a nyersanyagforrása, ráadásul 150 km-re fekszik 
a világ első kapitalista hatalmától.(G.A. jegyzete)  

legszegényebb és legelmaradottabb országai 
közé – ellenkezőleg, az 50-es években 
Argentína után a második leggyorsabban 
fejlődő volt – több oknál fogva rákényszerült 
a hatalom központosítására, a demokrácia 
szűkítésére, a forradalom legelső pillanataitól 
kezdve megteremtve egy széles bürokrácia 
létezésének előfeltételeit. 
 
Bürokrácia kubai módra 
 
 Ez a szervezet több tényező eredménye volt. 
Egyrészt a forradalom megvédésének 
szükségletéé, ami a legenergikusabb és 
legjobb férfiakat és nőket vonta ki a 
termelésből, hogy létre lehessen hozni egy 
kémelhárító szervezetet, és egy nagyszámú, 
jól felszerelt hadsereget, mivel az 
ellenforradalmi gerillaerők és az USA-
inváziójának fenyegetései és támadásai nem 
tettek lehetővé más kiutat. Következésképp 
azt is mondhatjuk, hogy az imperialista 
blokád és fenyegetés fontos tényezőt jelentett 
egy széles, improduktív, ám szükséges 
bürokrácia létrejöttéhez, fenntartásához és 
fejlődéséhez, amelybe a 60-as évek végén 
beilleszkedett egy sor szervezet, melyek a 
Szovjetunióból származó katonai-, védelmi-, 
és fegyverkezési modellből születtek.  
 Ehhez a fontos tényezőhöz adódott hozzá a 
tapasztalt szakemberek és adminisztrátorok 
elmenekülése, ami szükségessé tette a 
helyettesítésüket lelkes, de újonc és 
tapasztalatlan - így alacsony 
termelékenységgel és hiányos 
munkaszervezési gyakorlattal rendelkező - 
militáns által, ami felduzzasztotta a párt és a 
termelésellenőrzési apparátust. A 
bürokratizálódás jó részét emellett a korai 
voluntarista hibáknak kell felróni, a 
kiskereskedelem, a kisipar, a hozzájuk kötődő 
szolgáltatások és elosztási rendszer felesleges 
és kontraproduktív államosításának, amit a 
kubai kormány ma próbál - bár megkésve - 
korrigálni, azzal, hogy csökkenti az 500 ezres 
állami alkalmazotti létszámot5, hogy a piacra 
és „új típusú” kooperatívákba (amire később 
visszatérünk) terelje őket. 

 
5 Akik az aktív lakosság 20 százalékát jelentik, de 
akikhez még az 500 ezres alkalmazotti létszámot  
hozzá kell adni; így 40 százalék lesz összesen.(G.A. 
jegyzete) 
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 De a bürokratizálódás fő oka a politikai, 
gazdasági és technikai döntésekben való 
részvételiségnek a centralizáció nevében 
végrehajtott kiiktatása volt: a döntés a 
„szakértők” és technokraták kezébe került, 
csökkentve ezzel a termelők tapasztalatait, 
szocializációját, kreativitását, az 
anyagtakarékosságot, a termelékenységet; s 
így, a Szovjetuniótól eltanult bürokratikus 
eljárások és szabályozások mindent hínárként 
bénítottak és fojtottak meg. Országaink [ti. 
Latin- Amerika], és különösen Kuba, mint 
utolsó spanyol gyarmat örökségéhez, a 
tehetetlen spanyol bürokratikus tradícióhoz 
sztálinista importként hozzáadódott a totális 
bürokratikus központosítás, amit az a maga 
részéről a tehetetlen cári rendszertől örökölt. 
És végül, általánosságban nézve, a 
kapitalizmus sajátosságaként a bürokrácia 
alapja a fizikai és szellemi munka 
elválasztása; az ebből származó különbség  
azok között, akik „tudnak” és döntenek, 
illetve azok között, akik végrehajtanak még 
jellemzőbb a caudillók földjén, mint amilyen 
a miénk is. S Kubában is azzá vált, hol a 
kezdeti időkben az átlagos felkészültség jóval 
alacsonyabb volt, mint manapság.  
 Ehhez a folyamathoz járult hozzá Fidel 
Castro voluntarizmusa, amikor az irányítókat 
irányító szervezetek révén igyekezett 
bürokratikusan megoldani azt a káoszt és 
bénultságot, ami az olyan hibás döntésekből 
született, mint a kelet-európai kapitalista 
módszerek lemásolása, mint a drágának és 
fenntarthatatlannak bizonyuló, az egész 
gazdaságot felforgató, 10 millió tonnás 
cukornádtermés céljának bármi áron való 
elérése, vagy a világ legnagyobb tejhozamát 
produkáló tehenének birtoklása, vagy a 
spárgából való önellátás. A párt és az állam 
fúziója egyrészt megakadályozta, hogy az 
előbbi ellenőrizze az utóbbit, egyszersmind 
magát a pártot is bürokratizálta; az állami 
intézményrendszerbe pedig, ahol mindig 
fennáll a pontos, hatékony, fenntartható 
technikai döntéshozatal alkalmazásának 
szükségessége, meghonosított egy bomlasztó 
és demoralizáló előreláthatatlanságot és 
diszkontinuitást a dolgozók számára, akik, ne 
feledjük, egyben az alapvető közszükségleti 
javak fogyasztói is.  

A kubai munkások alacsony 
termelékenységének és az állami 
alkalmazottak túlburjánzásának okai a súlyos 
gazdasági hibák évtizedeiben gyökereznek, 
onnantól kezdve, hogy Che Guevara vereséget 
szenvedett a gazdaságirányításról szóló 
vitában a maoista Charles Bettelheim által 
védett bürokratikus koncepcióval szemben, 
mely nem sokban különbözött attól, amit az 
úgynevezett szocialista blokk tanácsadói is 
képviseltek. Ennek összes hibája közül a 
legsúlyosabb az a hit volt - minden ténnyel és 
Lev Trockij korai, 1936-os figyelmeztetésével 
szemben6 - hogy a Szovjetunió egy állandó 
tényező, következésképp a Kuba számára 
kedvező, a világpiaci árakat figyelmen kívül 
hagyó cukor-olaj csere is örök marad. Ezek a 
politikai hibák, illetve a kubai kormány által 
„szocialistának” tartott rendszerek és 
gazdaságok, és az ott képzett „marxista” 
közgazdászok helyes megítélését lehetetlenné 
tevő elméleti felkészületlenség akadályozták 
meg, hogy a kubai infrastruktúrának, és a 
sziget élelmiszerből való önellátásának 
fejlesztésére használják fel a KGST 
segítségét. Így az úgynevezett szocialista 
blokk bukása Kubát a „Rendkívüli Időszak” 
mély krízisébe taszította, és oda vezetett, 
hogy a GDP egy éven belül egyharmadával 
csökkent. Az, hogy a burzsoázia a régi 
sztálinista apparatcsikokkal összeállva nem 
szerezte vissza a hatalmat a szigeten, 
mindenekelőtt arra vezethető vissza, hogy a 
forradalom függetlenségi és antiimperialista 
volt, továbbá, hogy Kelet-Európa országaitól 
eltérően nem léteztek a burzsoázia 
maradványai, és hogy Kubában a bürokrácia, 
a 80-as években kezdődött „különleges 
időszak” krízisperiódusa előtt nem volt egy 
olyan kikristályosodott, kapitalista 
életszínvonallal és vágyakkal rendelkező 
kaszt, mint amilyen a Szovjetunióban jött 
létre. Továbbá a kormány nem volt 
„illegitim”, hanem éppen ellenkezőleg, az 
imperializmussal szembeni szilárd és 
állhatatos ellenállása, valamint az 1959 és 
1986 közötti 30 év során elért rendkívüli 

 
 
6 „Elárult forradalom”, spanyolra Abdrés Nín fordította 
/En La Revolución Traicionada, edición de Juan Pablos 
editor, México (2000)/. A könyvet oroszul csak 1991-
ben publikálták.(G.A. jegyzete)   
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materiális és kulturális eredmények miatt 
bizalmat élvezett. Illetve a bürokrácia, amit a 
szovjet hatás befolyásolt és duzzasztott fel, 
eltérően a Szovjetuniótól és a kelet-európai 
országoktól, ahol a társadalmat eltaposták és 
demoralizálták, a kubai munkások nyomása 
alatt állt. 
 A jelenlegi bürokrácia azonban már több 
csoportból tevődik össze. Az egyik, amelyik a 
művészeti és az irodalmi alkotásokkal és 
eszmékkel foglalkozik, jobban érzi és jobban 
reagál a társadalom részéről jelentkező 
bürokráciaellenes és demokratizálódási 
nyomásra, és jobban megérti a sürgős 
változtatás szükségességét a gazdaságban és a 
politikai életben. E réteg egyik csoportját a 
szabadpiac kiterjesztésének elve hatja át, míg 
a másik, amelyik sokkal kisebb, az általános 
társadalmi önigazgatás elvéhez folyamodva a 
szocializmus felé haladás elmélyítésében hisz. 
A bürokrácia egy másik csoportja, mely 
ideológikus, konzervatív, improduktív és 
reakciós, a privilégiumait biztosító, korábbi 
status quo fenntartására törekszik egy előre 
elvesztett harcban, mivel a párt, amelyre 
hivatkozik, azzal az állammal van 
összeolvadva, melynek gazdasági és 
társadalmi okokból át kell alakulnia. A 
katonai szektor, mely egyszerre ideológikus 
és termelő, mivel a Fegyveres Erők biztosítják 
a kubai stratégiai termelést, nagyobb 
privilégiumokkal és hatalommal rendelkezik, 
és a technokratákkal való szövetség felé húz. 
E szektor javaslata, nagy vonalakban 
ábrázolva, egy kínai vagy vietnami típusú 
állam lenne, nagy hatalmú technokrata-
katonai elittel és egyetlen párttal, mely egy 
bürokratikusan ellenőrzött szabad piacot 
irányít. Végül az apparátus minden 
szektorában (értelmiségi, pártbürokrata, 
technokrata) léteznek olyanok, akik, 
mindenekelőtt a turizmus és az USA-
beruházások felé való nagymértékű nyitás 
esetében kelet-európai kollégáik megoldása 
felé hajlanak, vagyis hogy kapitalistákká 
váljanak. 
 
A ’80-as évektől napjainkig 
 
 A Szovjetuniónak és a hatalmas, de teljesen 
tehetetlen és korrumpált, 18 milliós 
kommunista pártjának, valamint a „létező 

szocializmus” többi országának dicstelen 
összeomlása - védelmükben egyetlen 
puskalövést sem ejtettek -, ezen országok 
bürokráciájának kapitalistákká - akik 
maffiamódszerekkel hatalmukba kerítették az 
általuk korábban igazgatott vállalatokat - vagy 
szociáldemokratákká való átalakulása súlyos 
következményekkel járt Kuba számára. 
 Először is, ez a folyamat súlyos csapást 
jelentett az állam és a kubai kommunista párt 
vezetésének feltételezett csalhatatlanságára, 
Fideltől lefelé; ugyanakkor alapvetően 
módosította a nemzetközi erőviszonyokat, a 
lakosság széles rétegeinek, és mindenekelőtt 
magának a bürokráciának a 
demoralizálódásához vezetve. A GDP brutális 
zuhanása, a turizmus felfuttatásának, illetve a 
Helms-Button törvényt kijátszani kész 
külföldi beruházások engedélyezésének 
szükségessége, valamint a blokád, sok 
pártvezetőt és funkcionáriust arra indított, 
hogy tisztségük és hatalmuk felhasználásával 
gazdaságilag egyéni kiutat keressenek egy 
rejtett, nem hivatalos létbiztonság eléréséhez. 
Ugyanakkor általánossá vált a lopás, a 
korrupció, a prostitúció és a feketemunka, 
mivel a fizetések nem emelkedtek, 
nevetségesen alacsonyak voltak, és mert az 
ellátási mechanizmusok – valamint a 
különféle közvetett juttatások, mint az 
oktatás, egészségügy, élelmiszerek 
ártámogatása, alapvető közszükségleti 
cikkeket biztosító jegyrendszer – 
folyamatosan romlottak, degradálódtak vagy 
eltűntek. 
 A beruházók és a turisták hivalkodó luxusa, 
az őket kiszolgáló különleges piac, a 
mindenki szeme láttára élvezett, irritáló 
privilégiumaik –a legjobb hotelek és strandok 
használata, amelyeket a kubaiak nem 
látogathatnak, vagy az, hogy szabadon 
mozoghatnak – egy kétsebességű vagy 
kétrétegű társadalmat szültek. Az egyik egy 
erős, dollárosított, a kapitalizmus zászlóvivője 
a hedonista fogyasztó példaképével; a másik 
egy elszegényedett, pesóban fizetett egy olyan 
állam által, mely a függetlenségének és a 
szuverenitásának az utolsó foszlányait is 
elvesztette. Középen áll egy bürokrácia, 
melynek legerősebb rétegei az első 
csoporthoz kapcsolódnak, míg a 
szegényebbek a második, a többségi csoport 
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problémáitól szenvednek. És mindennek 
tetejében azok, akik a forradalom és nem az 
emigráció mellett döntöttek, azt látják, hogy 
az ellenforradalmárok és az emigránsok 
rokonai dollárra és segítségre számíthatnak, 
míg ők sovány fizetésükkel kénytelenek 
beérni. 
 Sematikusan nézve Kuba a 80-as évek óta 
horizontálisan és generációsan két blokkra 
osztható: azokra, akik ismerték az 1959 előtti 
korszakot és az azt közvetlenül követő 
forradalmi harcokat; és azokra, akik ezzel 
szemben a végtelennek tűnő gazdasági krízis 
alatt születtek és szocializálódtak, annak 
demoralizáló súlyával terhelve, hogy a sziget 
a szovjet támogatójának összeomlásával 
idegenek turistaparadicsomává lett. Kuba egy 
olyan ország, ahol a fiatalság a lakosságon 
belül kisebbséget képez, mivel az 
egészségügy és az oktatás fejlettségének 
köszönhetően a várható élettartam 
folyamatosan emelkedik, és a születési ráta a 
krízis hatására csökkenőben van. Azonban a 
fiatalság a jövő. És ez a jövő veszélyben 
forog, mivel a városokban a fiatalok nagy 
része, mindenekelőtt a legszegényebb 
családokban egyéni kiutakat keres, beleértve a 
kivándorlásról való álmodozást, és nem hisz 
semmiféle „ideológiában”. Vidéken, ahol 
kevesebb a kapcsolat a fogyasztói 
szemlélettel, a turizmussal, és annak mérgező 
hatásával, és ahol kevésbé látványos az 
egyenlőtlenség és a privilégiumok fitogtatása, 
a fiatalság másképp gondolkozik. De Kuba 
egy alapvetően urbanizált ország, hatalmas 
kiterjedésű, ugaron hagyott földekkel; egy 
rurális ország, de parasztság, elégséges 
élelmiszer, illetve más mezőgazdasági 
termékek termelése nélkül. 
 A feketepiac savként marja szét a kubai 
gazdaságot, mivel a bürokraták, akik fel 
kívánják újítani a lakóhelyüket, tudják, hogy a 
villanyszerelő, a vízszerelő és a kőműves az 
államtól lopott szerszámokkal és anyaggal 
dolgozik, mint ahogy azok a hamis 
afrodiziákumok és rossz minőségű szivarok, 
melyeket az utcán árulnak a turistáknak, vagy 
a „paladarokban”7  eladott élelem szintén az 
államtól lopott. 

 
7  Egyéni vállalkozó által vezetett étterem; sajátos 
kubai szakszó (G.A. jegyzete) 

 Ami biztos, hogy a fennálló helyzet nem 
folytatódhat: az egy gazdaság a két hivatalos, 
párhuzamosan használt valutával (a CUC és a 
peso), és egy döntővel és mindenhatóval, a 
dollárral, fenntarthatatlan. Kuba válaszút előtt 
áll: vagy az USA félgyarmataként továbblép a 
kapitalizmus felé, vagy merészen előretör és 
megújul a szocializmus útján. 
 De tisztázzuk: nincs szó a piac és a 
szocializmus építésének szembeállításáról, 
mert a piacnak tett engedmények 
szükségszerűek és legitimek, amikor az 
ellátást, vagy a kubai forradalomnak: az 
antiimperialista világforradalom vívmányának 
a túlélését kell biztosítani. Továbbá a piacok a 
kapitalizmus előtt jelentek meg a 
történelemben és túl is fogják élni azt azokban 
az átmeneti rendszerekben, melyek akár egy 
évszázadig is fennállhatnak a kapitalizmus 
világméretű összeomlásáig. Az a kérdés, hogy 
a szabadpiac rendeli-e alá magának a 
társadalmat, vagy ez utóbbi irányítja és 
ellenőrzi a piacot, helyet adva a külföldi 
kapitalista beruházásoknak, a „know-how” és 
az innováció hordozóinak. 
 
Az önigazgatás útja 
 
 Tekintsünk vissza a történelemre. A spanyol 
forradalom során az aragóniai önigazgatás túl 
rövid ideig tartott, ezért csak annyit tudott 
elérni, hogy a maximális keretekig feszítette a 
termelők-fogyasztók-polgártársak 
demokráciáját.  
 A jugoszláv önigazgatás, eredete és fejlődése 
miatt eleve részleges volt. Egyrészt 
ténylegesen központilag, Eduard Kardelj 
fémjelzésével lett megszervezve, azt a korai 
kísérletet követően, ami a sztálinizmus 
centralizált bürokratikus modelljének az 
átvétele volt, és amely akkor szakadt félbe, 
amikor Sztálin kizárta a Kominformból és 
megpróbálta elsöpörni Titót és pártját. Utóbbi 
pedig sztálinista volt ugyan, de egy balkáni 
szocialista föderáció létrehozására törekedett, 
hogy enyhítse azt a nyomást, melyet Moszkva 
gyakorolt ezen pártok és kormányok felett.  
Másrészt a jugoszláv önigazgatói modell a 
párttól (Jugoszláv Kommunisták Szövetsége) 
való függősége miatt eleve deformált volt,  
továbbá a nacionalizmus és a bürokratikus 
föderalizmus miatt egyszersmind a 
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tagköztársaságokra lokalizált is, mely utóbb a 
jugoszláv föderáció felrobbanásához vezetett.  
 A jugoszláv önigazgatói rendszer vállalatai a 
párt véleményét figyelembe véve és ennek 
engedélyével megválaszthatták vezetőiket, és 
dönthettek a termelési, beruházási, technikai 
és bérezési tervekről, de az állam ellenőrizte a 
termelőeszközöket, a termelés és elosztás a 
piacnak volt alávetve, a tagköztársaságok 
túlzott és költséges ellenőrzése mellett. A 
föderalizmus jogos elve az egyes 
tagköztársaságok nacionalizmusa és a 
bürokratizált egységpárt létezése által 
deformálódott, és az önigazgatás jogos 
elvével szintén ugyanez történt. 
 Az Ahmed Ben Bella által irányított 
független Algéria önigazgatása nagyon rövid 
ideig tartott, és megfojtotta az 
államapparátusnak a mezőgazdasági 
kollektívák feletti ellenőrzése, bár ez utóbbiak 
megkísérelték az önigazgatást az állam 
technikai segítségétől és hiteleitől függetlenül 
előremozdítani. 
 A későbbi önigazgatói tapasztalatok pedig  
azon kísérletekből származnak, amelyek a 
kapitalista, vagy vitatott tulajdonban levő 
gyárak munkásellenőrzésének a példái: a Lipp 
óragyár, vagy újabban a Philipsnél, Drouet-
ben, Franciaországban, vagy az Argentínában, 
Brazíliában, Uruguayban, Venezuelában 
elfoglalt üzemek. Valójában a munka 
megszervezésétől és a bérek megállapításától 
eltekintve ugyanúgy működtek mint 
korábban, mivel minden szükséges 
termelőeszközt a piacról szereztek be, 
ugyanazt az árut adták el ugyanarra a piacra 
mint a régi tulajdonos, és attól a sajátos 
helyzettől függtek, amit az államapparátus 
biztosított számukra – ez lehetett közérdekű 
kisajátítás, haszonkölcsön, adóelkerülés 
érdekében történt szövetkezetté szerveződés, 
vagy, mint az idevágó argentin törvény 
esetében, olcsó hitelek és technikai segítség 
általi különleges védettség. 
 Ma Kubában a kormány a világválság miatt 
újabb és újabb koncessziókat kénytelen adni a 
világpiacnak, és az élelmezési helyzetből 
következőleg, rengeteg kistermelőre alapozva, 
kénytelen szembenézni a mezőgazdasági 
termelés fejlesztésével. Ugyanakkor 50 éves 
késéssel igyekszik helyrehozni azt a hibát, 
hogy a cukornádtermeléssel és az imperialista 

vállalatokkal együtt a kiskereskedelmet és 
több tízezer kisvállalatot is államosított. És a 
milliónyi „feleslegesnek” minősített dolgozó 
foglalkoztatásának kényszere miatt - ahogy, 
úgy tűnik, a Juventud Rebelde havannai 
bárokról szóló nosztalgikus cikkjei is 
sugallják - fontolgatja a kávézók, étkezők, 
fagyizók, cipészetek és más kisvállalkozások 
engedélyezését is, adózással való szabályozás 
mellett. 
 Ily módon az állami vállalati szektornak a 
piacon együtt kellene élnie és versenyeznie a 
forrásokért egy széles élelmiszer-kistermelői, 
és egy hasonló méretű, a piaci résekbe 
illeszkedett szektorral. Valójában már most 
létezik egy társadalmi csoport, mely nem a 
nemzeti valutához, hanem a dollárhoz 
kapcsolódik; és, mivel a gazdaság már most 
zűrzavaros állapotban van, és az állami 
kontroll se nem hatékony, se nem 
eredményes, egy, a társadalmi valósághoz 
jobban illeszkedő új gazdaságpolitika nem 
nagyon növelhetné a Kubát fenyegető nagy 
veszélyeket- ám ki tudna küszöbölni közülük 
néhányat. Ugyanakkor ennek az a feltétele, 
hogy a méretgazdaságoság és a 
termelékenység növekedjen a technikai 
fejlesztés, illetve a fogyasztási és értékesítési 
szövetkezetek, valamint a 
magánvállalkozóknak adott hitel révén. De 
mindenekelőtt meg kell valósítani az általános 
önigazgatást, ami lehetővé tenné, hogy a 
termelők és fogyasztók megismerjék és 
újjászervezzék adott területet, annak forrásait, 
és hogy csökkentve a bürokráciát és növelve a 
kollektív felelősséget valamint a 
munkamorált, a részvételi demokrácia 
ténylegessé legyen az országban. 
 Az önigazgatás távol áll attól, hogy  pusztán 
a gazdag országok luxusa legyen; óriási 
teremtő erő lehet, mivel utat enged azok 
kreativitásának és felelősségtudatának, akik 
úgy érzik, ők döntenek a saját életük felett, 
támogatva mindenkit, támogatva mindenki 
által. Így a kapitalista piac és a hiány 
birodalmában, melyek a társadalmi 
problémákat súlyosbítják, a szolidaritás  
mellett kollektív tudatot teremt, mely 
elengedhetetlen ahhoz, hogy szembe lehessen 
szállni az egyéni önzés és hedonizmus azon 
tendenciájával, melyet a kapitalizmus és a 
bürokrácia korrupciója honosít meg. Ez 
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utóbbi természetesen ellenzi az önigazgatást, 
mert az tagadja vezető szerepét, 
privilégiumait, és alávetné magának. 
Pontosan ezért, a termelés javítása és a 
demokrácia ezzel egyidejű megőrzése 
érdekében teret kell adni az önigazgatásnak, 
és egy „pártnak”, mely a szocializmus felé 
halad, szemben a konzervativizmus 
„pártjával”. Előre látható, hogy a világválság 
– amihez az USA bűnös blokádja is 
hozzáadódik – még nagyobb súllyal fog a 
szigetre nehezedni, csökkentve ezzel a 
turizmust és a kubai emigránsok támogatását 
is. A venezuelai gazdaság növekvő 
nehézségei, valamint az éghajlati katasztrófák 
szintén olyan tényezők, amelyeket figyelembe 
kell venni annak mérlegelésekor, hogy 
hogyan lehetne a kubai gazdaságot kihúzni a 
szakadékból. Hogy hogyan lehetne 
csökkenteni a társadalmi és politikai 
feszültségeit annak az országnak, amely több 
mint egy teljes generáció felnövése óta, több 
mint 20 éve mély válságban van, és amely 
sem valódi változást, sem lelkesítő 
perspektívát nem lát a horizonton. Csak 
kemény harcot a puszta túlélésért, ráadásul 
azon rendszer szabályai szerint, amely 
megkerülhetetlenként járult hozzá a jelenlegi 
drámai helyzet kialakulásához. E válság 
meghaladásához, amit speciális kubai 
tényezők tucatjai formálnak évtizedek óta, és 
amit a világválság súlyosbít, a lakosság 
minden erejének a megfeszítésére és a 
kreativitásának, kultúrájának és tudásának 
felélesztése, bővítése, felhasználása 
szükséges; úgy kell a lakosságot mozgósítani, 
mint fő döntéshozót, aki uralkodik a saját 
sorsán, az egyenlőség és a nyílt és teljes 
részvételiség céljával. Egyszóval meg kell 
szüntetni a kubaiak alattvalóként való 
kezelését, és el kell ismerni őket, mozgósítva 
akaratukat, öntudatukat, szocializmus felé 
való törekvésüket, nem elhasználódott, üres 
jelszavakkal, hanem demokratikus és 
önigazgató célokkal, hogy az államon ne egy 
társadalom felett álló entitás legyen értve, 
mely azt uralma alá hajtani igyekszik, hanem 
a polgártársak közös cselekvése legyen többes 
szám első személyben. A demokrácia nem a 
szakértők, bürokraták és technokraták 
munkájának akadálya, hanem a termelés és 
termelékenység növelésének, és az új, 

kollektív vívmányok elérésének létfontosságú 
szükséglete. Ki vitatta meg előre a jelenlegi 
válságkezelő intézkedéseket, melyek lehetővé 
teszik a kubai tulajdon 99 évre való 
elidegenítését külföldiek számára, miközben 
maguk a kubaiak ezt nem tehetik meg; hogy 
döntés szülessen drága, vízigényes, 18 
lyukkal rendelkező golfpályák építéséről a 
külföldiek számára; hogy teljesen eltöröljék a 
munkanélküli segélyt, vagy az ingyenes 
temetést? A nemzetgyűlés, mely csak utólag 
szokott összeülni, hogy jóváhagyja a párt 
csúcsvezetésének döntéseit? Egy 
pártkongresszus vagy pártkonferencia, ami 
mindig elmarad, mert ez a párt a kubai 
bürokráciát tömöríti, jobbakat és rosszabbakat 
egyaránt, így össze van nőve az állammal, 
annak alárendelve, eltérő célok nélkül, és 
természetesen semennyire nem ellenőrzi a 
pártállam vezetőit? Az úgynevezett 
szakszervezetek, melyek ahelyett, hogy a 
munkások hangját képviselnék az 
államapparátussal szemben, az állami 
bürokrácia szerves részei, és még arra sem 
képesek, hogy a nagy, régi vívmányok 
elvételét illetően egyetlen szót is 
kimondjanak, hogy értékeljék az állam 
politikáját, hogy javaslatokat és 
ellenjavaslatokat fogalmazzanak meg az 
üzemek demokratikus gyűlésein? Miért nem 
vitatják meg a kormányzati intézkedéseket 
minden vállalatban, kerületben és 
parasztközösségben? Miért nem hallgatják 
meg azok javaslatait, akiknek ezen 
intézkedések következményeit el kell 
szenvednie, és akiknek végül ki kell húzni a 
szekeret a kátyúból? 
 A válság a változtatás lehetősége. A 
hipotézisként létező turizmushoz vagy 
luxusberuházásokhoz fordulás helyett miért 
nem azt vitatják meg, hogy milyen termelési 
beruházások szükségesek manapság és 
szükséges-e a magántőke engedélyezése, 
például a mezőgazdasági termelésben vagy az 
élelmiszer elosztásában a szigeten? 
 Újabb centralizálás helyett miért nem 
decentralizálás történik, miért nem adják át 
területi és horizontális szinten a termelőknek 
a döntéshozatal és szervezési feladatokat, 
valamint a termelő- és szállítási eszközöket? 
 A bürokrácia elleni harc nem egyszerűen a 
túlburjánzott, improduktív bürokraták 



létszámának, vagy az abszurd szabályozások 
csökkentésében áll, hanem az információs és 
döntéshozó hatalom átadásában azok számára, 
akiket felhasználóként, termelőként és 
fogyasztóként ez a bürokrácia köt gúzsba. 
 A területi és termelési demokrácia, 
önigazgatás és tervezés, a szabad 
véleménynyilvánítás, információhoz való 
hozzáférés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a 
lakosság lerázza a demoralizáló, apátiához 
vezető beletörődést a csúcsvezetés döntéseibe, 
amik úgy érkeznek a derült égből, mint a 
hurrikán. 
 Megismételjük: a kínai vagy vietnami út 
Kuba számára megismételhetetlen. Nem csak 
demográfiai, történelmi és kulturális okok 
miatt, hanem azért is, mert ez a megoldás 
azért, hogy véget vethessen a blokádnak, és 
hogy masszív tőkebeáramlás történjen, az 
országot  teljesen alávetné a tőkének és az 
USA intervenciójával találná szembe magát, 
egyben felszámolva mindazt, ami a 
forradalomból még  megmaradt 
 Kuba soha nem volt szocialista, még ha a 
szocializmus felépítéséért is harcolt mind a 
szigeten, mind a világban. De a demokratikus, 

antiimperialista, nemzeti felszabadítási 
forradalma nagyon fontos volt a sziget és az 
egész kontinens számára. Még ha e 
forradalom meg is rekedt egy ideje, mert nem 
volt képes elmélyülni, nem  képes végigjárni 
az útját,  hanem ellenkezőleg, visszafordul, 
attól továbbra is a nemzeti függetlenség 
garanciája és azon politikai konszenzus 
alapja, amely még ma is fenntartja a 
kormányzatot; ám főleg az idősebb 
generációk révén, akik még emlékeznek a 
múltra és nem akarnak oda visszatérni, ahogy 
Silvio Rodríguez fejezte ki világosan. 
Öngyilkosság a forradalom maradékát is 
eltemetni, hogy külföldi tőke érkezzen. Éppen 
ellenkezőleg, új életet és lendületet kell adni a 
forradalomnak, alapként a decentralizációval 
és a szükségletek és források alulról, területi 
alapról felfelé történő megszervezésével, 
vállalati és területi bizottságokba szervezett 
lakosság demokráciájával, az általános 
társadalmi önigazgatással, a szabad 
szervezkedéssel, az autokrácia és a bürokrácia 
felszámolásával, és a termelői hatalom 
maximális kiterjesztésével. 
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Héctor Reyes: Az államkapitalizmus 
krízise1 

 
 
A kubai forradalom 1959-ben mérföldköve 
volt az Egyesült Államok uralma ellen vívott 
hosszú harcnak Latin-Amerikában. 1961-ben 
Puerto Ricóban a forradalom inspirálta az 
MPI (Movimiento pro Independencia – 
Függetlenségi Mozgalom) megalakulását az 
amerikai kolonizmussal szemben álló 
aktivisták részéről. Nicaraguában az USA 
által támogatott zsarnok, Anastasio Somoza 
ellen évekig tartó harc részvevői azt a 
lelkesedést érezték, hogy harcuk sikeres lehet. 
Egy sandinista vezető évekkel későbbi 
írásában kiemelte, hogy „sok ezer nicaraguai, 
főleg fiatalok számára, a kubai forradalom a 
remény újjászületését jelentette. Azt üzente 
számunkra, hogy egy elmaradott országban is 
győzhet a forradalom”.2 Pár évvel később a 
kubai forradalom hatása túllépett a Karib-
tenger térségén, és a világ minden részén egy 
forradalmi modellé vált.  
 
Ma Kuba azonban már nem tart igényt arra a 
szerepre, hogy a forradalom őre legyen, és a 
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1 E cikk összes jegyzete - ennek kivételével - Hector 
Reyes-é (Részeg Hajó megj.). 
2 D. Tijereno, “Cuba: Adapting to a Post-Soviet 
World”, NACLA Report on the Americas, Vol. 29, No. 
2, 1995. szeptember-október: p. 43. Szeretném 
köszönetem kifejezni Davis Viinikának, mert 
elérhetővé tette számomra ezt, és sok más értékes 
adatot a 90-es évek Kubájáról befejezetlen kéziratában: 
Cuba: Between Dreams and Nightmares.  

nemzeti-felszabadító és forradalmi küzdelmek 
se hivatkoznak rá így, ahogy korábban 
megtették. Az indonéziai vagy kelet-timori 
felkelők nem hozzák fel Kubát példaként, de 
még a mexikói Chiapas zapatistái sem. Kuba 
nyilvánosan utasította el azt a feltételezést, 
hogy támogatná az EZLN-t (Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional), olyan 
egyáltalán nem mellékes okokból, mint a 
mexikói tőkeberuházások és a kubai-mexikói 
kereskedelmi forgalom növekedése.  
 
A kontraszt a hatvanas évek forradalmi 
hevülete és reménysége, valamint azon 
gazdasági válság között, melyen Kuba éppen 
áthalad, nem is lehetne világosabb. Az 
igazság az, hogy azon eredmények, melyeket 
hagyományosan szokás a kubai 
forradalomhoz kötni – a lakosság 
életszínvonalát illetően – az utóbbi tíz évben 
súlyosan erodálódtak. 1991 és 1997 között 
Kuba gazdasági növekedési rátája mínusz 4.3 
százalék volt.3 A keleti blokk összeomlása 
véget vetett a szovjet gazdasági segítségnek, 
és az USA embargója is nagy károkat okozott, 
melyeket egy kubai tisztviselő évi 800 millió 
dollárra becsült. De ahogy ez a cikk be fogja 
mutatni, a krízis Kubában már azelőtt 
kezdetét vette, hogy elzárult volna a szovjet 
pénzcsap. A kubai krízis részét képezte az 
államkapitalizmus azon általános krízisének, 

 
3 Economic Commission on Latin America (ECLAC) 
1998-as tájékoztatója, idézi “Sea Changes: The New 
Cuban Economy”, NACLA Report on the Americas, 
Vol. 32, No. 5,1999. március-április, p. 23. 
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mely a 80-as évek közepén a szovjet blokk 
megroppanásához vezetett.  
 
Melyek e krízis okai, és új irányt jelent-e a 
kubai kormányzat válasza? Mi a kubai 
rendszer karaktere és mit rejt számára a jövő? 
Ezen kérdések megválaszolásához megfelelő 
kontextusba kell helyeznünk őket. Először az 
ország azon helyzetét kell elemezni, ahogy 
1959-ben a gerillák örökölték, majd ezt 
követően szemügyre kell venni a kubai 
kormányzatnak a gazdasági elmaradottság 
meghaladására tett erőfeszítéseit az ezt követő 
évtizedek folyamán. 
 
Egy ország gengszterek uralma alatt 
 
1958 végén Kuba gazdaságát döntően a cukor 
uralta. A rendelkezésre álló földterület 83 
százalékát cukornádtermesztésre használták, 
miközben a lakosság 42 százaléka a 
mezőgazdaságban dolgozott.4 A United Fruit 
Company és más amerikai vállalatok 1.2 
millió hektár föld felett rendelkeztek.5 A 
gazdaság gyakorlatilag teljes egészében az 
USA ellenőrzése alatt állt, mely az export és 
az import 70 százalékát jelentette.6 A 
munkaerő további 20 százaléka a 
vendéglátóiparban dolgozott, mely Kuba 
„második aratása” néven volt ismert. Ez a 
szektor döntően amerikaiakat szolgált ki, 
akiket az olcsó rum, a kaszinók és a 
prostituáltak vonzottak a szigetre. Ez egy 
maffiajellegű államgépezet számára nyitott 
teret. Az állam fő üzletága a korrupció volt, 
mely a GDP 25 százalékát tette ki.7  
 
Fidel Castro szerint a munkanélküliek száma 
elérte a 700 ezer főt, miközben 500 ezren csak 
idénymunkában dolgoztak, az év jelentős 
részében éhezve.8 A gyermekhalandósági ráta 
60 ezrelék volt, a várható élettartam pedig 55 

 

                                                           

4 P. Binns y M. González, Castro, Cuba and 
Socialism: The Economics of State Capitalism 
(Cleveland: Hera Press, 1981), p. 4. 
5 T. Ruiz Fernández, “La larga marcha de la revolución 
cubana”, Tiempo e Historia,1976 december, p. 15. 
6 Comité Estatal de Estadísticas, Anuario Estadístico 
de Cuba, 1985, pp. 377-91. 
7 Binns y González, p. 5. 
8 “La historia me absolverá”, a beszéd angolul en F. 
Castro y R. Debray, On Trial (Londres: Lorrimer 
Publishing Ltd., 1968), p. 28. 

év.9 A lakosság 31 százaléka semmiféle, míg 
29 százaléka legfeljebb 3 év oktatásban 
részesült; 3.5 százalék jutott el a főiskoláig, és 
mindössze 1 százalék az egyetemig.10 
 
Kubát 1934 óta Fulgencia batista diktátor 
kormányozta. A rendszere korrupt és brutális 
volt. Noha az Egyesült Államok teljes 
támogatását élvezte, Batistát a lakosság szinte 
teljes egésze gyűlölte, leszámítva 
legközelebbi munkatársait és kerítőit. Az 50-
es évek végén a rendszernek nem volt 
semmiféle igazi baloldali ellenzéke. A 
szakszervezetek élén gengszterek álltak. A 
Kommunista Párt – a korszakban Népi 
Szocialista Párt (PSP-Partido Socialista 
Popular) néven – a 30-as évek többi 
Kommunista Pártjához hasonlóan Sztálin 
külpolitikájának puszta eszköze volt. 
Ugyanakkor a PSP sokkal korábban 
erodálódott, mint egy tipikus KP. Olyan 
mértékben kapcsolódott Batista rendszeréhez, 
hogy Castro megkérdezhette: 
„Milyen alapon beszél senor Batista a 
kommunizmusról? Végső soron 1940-ben a 
Kommunista Párt jelöltje (is) volt... arcképe 
ott lógott Blas Roca és Lázaro Pena 
(kommunista vezetők) arcképei mellett; és 
féltucat minisztere és bizalmasa a KP fontos 
tagja volt.11 
 
Batista városi ellenzéke döntően a 
középosztály tagjaiból állt, Instituciones 
Cívicas (kb. Polgári Csoportok) néven ismert 
csoportokba szervezve. Az ellenzék másik 
összetevője a diákmozgalom volt, mely 
szintén a középosztály felé orientálódott. És 
noha hiba lenne azt mondani, hogy a 
munkásosztály egyáltalán nem vállalt részt 
ellenzéki akciókban, nem volt önálló 
részvevő. Ahelyett tehát, hogy saját 
osztályérdekeit képviselte volna, egy olyan 
mozgalom részét képezte, melynek egyetlen 
közös pontja a Batista-rendszerrel szembeni 
gyűlölet volt. 
 

 
9 F. Castro, Informe al Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (Barcelona, 1976), p. 134. 
10 Binns y González, p. 6. 
11 H. M. Enzenburguer, Raids and Reconstructions: 
Essays on Politics, Crime, and Culture (London: Pluto 
Press, 1976), p. 200. 
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Castro Július 26 Mozgalma nagyrészt 
értelmiségiekből, diákokból, szakemberekből 
és korlátozott számban parasztokból állt. 
Nemcsak a tagjai többsége volt tehát a 
középosztály része, hanem politikája is 
szilárdan középosztály-politika volt. Egy 
mérsékelt agárreformra fektette a fő 
hangsúlyt, valamint a kubai kapitalizmus 
fejlesztésére, de anélkül, hogy a „big 
business” vagy az imperializmus érdekeit 
sértené. A gerillamozgalom 1953-ban 
született a Moncada-laktanya elleni 
támadással. 1956-ban folytatódott, amikor 
bevetették magukat a Sierra Maestra 
hegyeibe. A gerillastratégia nyíltan 
elutasította a munkásosztályt, mint vezető 
forradalmi erőt. Che Guevara – aki később a 
gerillaháború világszerte ismert 
szimbólumává vált – úgy vélte, hogy a kubai 
munkások közönyösek és megvette őket a 
rendszer. Sőt, úgy vélte, hogy a városok 
akadályt jelentenek a küzdelem számára: 
„ Sokkal nehezebb gerillacsapatokat felállítani 
olyan országokban, melyekben nagy városi 
népesség koncentrálódik, és amelyekben 
könnyű- és középipar fejlődött ki... A városok 
ideológiai befolyása a gerillaharc akadályát 
jelentik.”12 
 
A forradalom első évében Guevara nyíltan 
tagadta annak osztályjellegét. „A kubai 
forradalom nem egy osztályforradalom, 
hanem egy felszabadítási mozgalom, mely 
egy diktatórikus, zsarnoki kormányt döntött 
meg”.13 Néhány évvel később Guevara már 
szocialistaként interpretálta a forradalmat – 
noha a munkások nem játszottak benne döntő 
szerepet – átértelmezve a „proletariátus” 
fogalmát viselkedési erkölcskódexszé. A 
gerillák váltak így „proletárrá”, azonosulva a 
parasztok és munkások szenvedéseivel, nehéz 
és szűkös életet élve.14 A gerillaseregnek bő 
két évébe került Batista legyőzése. Ez egy 

                                                             
12 T. Cliff, Deflected Permanent Revolution (London: 
Bookmarks, 1986), pp. 14-15. Eredeti publikáció 
C.Guevara, “Cuba: Exceptional Case?”, Monthly 
Review (New York), július-augusztus, 1961, pp. 65-66. 
13 Che Guevara Speaks: Selected Speeches and 
Writings, G.Lavan, kiadó (New York: Pathfinder, 
1967), p. 13. 
14 Lásd H. Reyes, Guevara y Cuba: Más allá de la 
Vilificación o el Romanticismo (Chicago: Bookmarks, 
1993). 

hihetetlen rövid idő, ha összevetjük a 
vietnami vagy nicaraguai gerilláknak a 
győzelemig több évtizedig tartó harcával. 
Kétségkívül a rendszer elszigeteltsége – 
valójában rothadtsága – volt az, ami a 
hadsereg szétesését és a gerillák 1959. januári 
havannai bevonulását lehetővé tette. Saját 
bevallásuk szerint a gerillasereg abszurd 
módon kicsi volt – körülbelül 800 harcos.15 
Mivel gyakorlatilag semmiféle szervezési 
tapasztalattal nem rendelkeztek, fő erejük a 
tisztességük és a lelkesedésük volt. 
 
Gyengeségeik ellenére a hatalom megszerzése 
után a gerillák képesek voltak nagyszámú 
reformot végrehajtani. A diákok és 
értelmiségiek nagyarányú mozgósítása az 
alfabetizmus rátáját néhány rövid év alatt 90 
százalékra emelte. A következő két 
évtizedben a kubaiak életszínvonala túllépte a 
legtöbb dél-amerikai ország lakosságáét. Míg 
1956-ban mindössze 27 ezer gyermek fejezte 
be az iskolát, ez a szám 1976-ra elérte a 700 
ezret.16 
1983-ra a gyermekhalandósági ráta 15 
ezrelékre csökkent, mely éles kontrasztban áll 
a korabeli USA fekete lakosságára vonatkozó 
18 ezrelékkel.17 A várható élettartam a 80-as 
évekre a férfiaknál 72, illetve a nőknél 76 
évre nőtt. Kontrasztként ugyanez San 
Salvador esetében 58 és 67, Haiti esetében 53 
és 56 év volt.18 A Világegészségügyi 
Szervezet adatai szerint egy felnőtt számára a 
minimálisan szükséges napi kalóriabevitel 
2600. A 80-as évek végén a kubai átlag ennek 
a számnak 120 százalékát tette ki, szemben 
Guatemala 88, Honduras 80 és Haiti 70 
százalékával.19 
 
A nemzeti fejlődés útján 
 
A kubai gazdaságot az elmúlt évtizedben 
sújtó krízis számos szociális vívmányt 

 
15 T. Cliff, p. 14. Eredeti forrás castro egy 1961. 
december 1.i beszéde, idézi El Mundo (Havanna),1961. 
december 22. 
16 Anuario Estadístico de Cuba, Tabla XIII.4. 
17 Anuario Estadístico de Cuba, p. 134. 
18 The Economist Book of Vital World Statistics: A 
Complete Guide to the World in Figures, editores de 
The Economist (New York: Times Books, 1990), p. 
214. 
19 Vital World Statistics, p. 64. 
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aláásott. Ahhoz, hogy megértsük e krízis 
kialakulását, meg kell vizsgálni azon 
célkitűzéseket, melyek alapján a forradalom 
óta irányították az országot. Minden esetleges, 
szocializmusról szóló szónoklat ellenére a 
gerillavezérek nagy része – Che Guevara 
kivételével20 – semmiféle vonzalmat nem 
mutatott a szocialista eszmék vagy programok 
irányába. Céljuk egy liberális demokrácia 
kialakítása és az ország gazdasági 
infrastruktúrájának fejlesztése volt. Castro ily 
módon kijelenthette: „A mi forradalmunk se 
nem kapitalista, se nem kommunista!... A 
kapitalizmus feláldozza az embert, a 
kommunizmus totalitárius elveivel feláldozza 
az emberi jogokat... A mi forradalmunk nem 
vörös, hanem olajzöld. A Sierra Maestra 
felkelő hadseregének színét viseli.”21 És: 
„Bármely kísérlet az általános 
nacionalizációra nyilvánvaló akadályt 
jelentene gazdasági platformunk alapvető 
pontja számára, ami a lehető leggyorsabb 
iparosítás. E cél számára a külföldi 
befektetések mindig szívesen látottak lesznek 
és biztonságban érezhetik itt magukat.”22 
De az új rendszer stratégiája ütközött az 
amerikai tőke érdekeivel. A külföldi 
kapitalisták tulajdonában levő földek 
szegényparasztok közötti kiosztása által 
riadóztatva, az USA a cukorkvóta 
felmondásával fenyegetett. Az USA 
kapitalistáinak 1 milliárd dollár értékű 
beruházása volt Kubában, döntően a 

 

                                                           

20 Guevara egyike volt azon keveseknek Castro 
csapatában, akik a hatalom átvételét megelőzően is 
szimpatizáltak a szocializmussal. Az ő minisztériuma 
hajtotta végre 1960 folyamán a nacionalizálás első 
nagy hullámát. Ugyanakkor Guevara koncepciója a 
szocializmusról még a legjobb esetben is paternalista 
volt, gyakorlatát tekintve pedig bürokratikus ás 
antidemokratikus. Számára nem a munkások 
jelentették a szocializmus építésének főszereplőit – ez 
az ügy iránt elkötelezett bürokratákon keresztül az 
állam feladata volt. Ennek következménye az lett, hogy 
legjobb szándékai ellenére is a projektje más irányba 
indult fejlődésnek, az államkapitalizmus egy különösen 
centralizált formája felé, amelyet azonban soha nem 
sikerült teljességgel megvalósítania, Castróval való 
nézeteltérései miatt, továbbá azért, mert 1965-ben 
elhagyta Kubát. További információkért Guevara 
politikájáról lásd H. Reyes, Guevara y Cuba. 
21 Castro beszéde 1959. május 21-én, idézi Binns 
González, p. 9. 
22 Idézet egy Castro által publikált cikkből:Coronet, 
1958. február, idézi Cliff, p. 15. 

cukorszektorban, mely a cukortermelésének 
95 százalékát az USA-ba exportálta. 
Válaszként Kuba elkezdte nacionalizálni 
Batista régi híveinek a birtokait. 1960 elején 
az USA visszavágta a cukorkvótát, mely lépés 
Kubát a nacionalizáció folytatására 
ösztönözte. Így, amikor az USA elutasította, 
hogy Kuba szovjet kőolajat dolgozzon fel 
amerikai tulajdonban álló olajfinomítókban, 
Kuba elkezdte ennek az iparágnak a 
nacionalizálását. Végül az USA teljes 
gazdasági embargót vezetett be Kuba ellen, 
mely mindmáig tart, megszámlálhatatlan 
szabotázskísérlettel, Castro elleni 
merényletekkel, és az 1961-es kudarcba 
fulladt támadással a Disznó-öbölben. 
 
Mivel Kuba legfontosabb kereskedelmi 
partnere blokád alá helyezte Kubát, a gerillák 
kormánya kénytelen volt az úgynevezett 
szocialista blokk segítségét kérni. Emiatt 
deklarálta Castro a szocialista forradalmat 
1961 áprilisában visszamenőleges hatállyal 
1959 januárjára. Ez a „szocializmus” az 
állam, mint a termelőeszközök tulajdonosa 
definícióján alapult. Semmi köze nem volt 
ahhoz, hogy a munkások alapvető döntéseket 
hozzanak a kubai gazdasággal és 
társadalommal kapcsolatban. A kubai 
forradalmárok kifejeztek „egy abszolút 
meghatározását a modernizáció és a gazdasági 
fejlődés állam általi megvalósításáról. 'Ők 
testesítették meg az iparosítás, a 
tőkefelhalmozás, a nemzeti újjászületés 
lendületét', vagy más szavakkal azon 
feladatokét, melyeket a nemzeti tőkésosztály 
alkalmatlan volt végrehajtani”.23 
 
A 60-as évek elejének kontextusában az állam 
sokak szemében a gazdasági fejlődés eszköze 
volt. Még olyan, magukat nem szocialistának 
nevező országok is, mint Japán vagy Dél-
Korea, hatalmas mértékben alkalmaztak 
állami tőkebefektetéseket.24 A SZU éves 
növekedési rátája az 50-as évek folyamán 10 
százalék körül mozgott. Az Oroszországra 
tekintő kubai vezetők egy fejlődési modellt 

 
23 M. González, “Can Castro Survive?”, International 
Socialism 56, 1992 ősz, p. 94. 
24 Lásd N. Harris, The End of the Third World: Newly 
Industrializing Countries and the Decline of an 
Ideology (Middlesex, UK: Penguin, 1986). 
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láttak benne. Ugyanakkor, még mielőtt 
teljesen beilleszkedett volna a szovjet 
blokkba, Kuba egy cikkcakkos utat járt be a 
60-as években.  
 
A forradalom evolúciója 
 
A jelenlegi gazdasági krízis előtt Kuba 1959 
és a 80-as évek között több fázison haladt át. 
A Szovjetunióval való teljes szövetségkötés 
előtt Kuba a SZU és Kína között próbált 
egyensúlyozni. Ez részben annak 
tulajdonítható, hogy a régi gerilláknak nem 
voltak előre kidolgozott terveik a hatalom 
megragadása előtt, következésképp gazdasági 
stratégiájuk eklektikusan fejlődött. 
Kétségtelen ugyanakkor, hogy a kubai vezetés 
nem bízott meg teljesen a szovjetekben, 
folyamatosan felhánytorgatva az igazságtalan 
bánásmódot – Guevara volt az, aki ezt a 
leglármásabban tette.25  
 
A politikai fordulatok ugyanakkor az 
államkapitalizmus kínai változatára, a 
maoizmusra adott reakciók is voltak. A 60-as 
évek végén Kuba Mao voluntarizmusát 
igyekezett alkalmazni, mely szerint az 
akaraterő elégséges a nagyobb társadalmi és 
gazdasági akadályok leküzdéséhez. A 
folyamat során Kuba kisebb méretekben 
újratermelte a kínai KP katasztrofális hibáit – 
ilyen volt például Mao Nagy Ugrása is.26 Az 
eredmények előtt meghátrálva a kubai 
vezetők végül a szovjet típusú 
tervgazdálkodás mellett döntöttek. A 
következő egy rövid összefoglaló a kubai 
vezetés politikájának drasztikus 
irányváltásairól a forradalom első két 
évtizedében.  
• 1959–61 
Ez a lelkes reformok kezdeti korszaka volt, 
amit az analfabetizmus elleni kampány 
szimbolizált. Magában foglalt egy enyhe 
agrárreformot, és a blokkot követve 
széleskörű nacionalizációval fejeződött be. 

 
25 Lásd E. Guevara, “La Lucha Antiimperialista No 
Tiene Fronteras”, en El Socialismo y el Hombre Nuevo, 
José Aricó, (México, D.F.: Siglo Veintiuno, 1977), pp. 
231-32. 
26 Mao korszakáról Kínában egy rövid és hasznos 
összefoglaló: C. Hore, China: Whose Revolution? 
(London: Bookmarks, 1987). 

Lezárulásának oka a nyersanyaghiány volt, 
amit az USA-val folytatott kereskedelem 
megszűnése okozott. 
• 1961–63 
A gazdasági diverzifikáció korszaka, mely az 
iparosítást a mezőgazdaság rovására kívánta 
véghezvinni. A gépek és a technológia a keleti 
blokkból lett beszerezve, mely a nemzeti 
jövedelem egynegyedét emésztette fel. Nagy 
hangsúlyt fektettek a tervezésre és a 
munkafegyelemre, miközben gyorsan 
kifejlődött egy nagy állami bürokrácia. A 
munkatermelékenység javítására tett 
erőfeszítéseket „szocialista 
munkaversenynek” nevezték. A kormányzat 
csapdába került: szüksége volt a cukorból 
származó bevételekre, hogy ki tudja fizetni a 
gépi felszerelést, de a mezőgazdaság rovására 
iparosított. Ez a periódus egy katasztrofális 
cukornádterméssel fejeződött be, mely a 
korábbi évek termésének alig 50 százalékát 
érte el.  
• 1963 –65 
A mezőgazdaság feletti teljes ellenőrzés 
céljából kiterjedt kollektivizálás vette kezdetét 
– a földterület 70 százalékát cukornád foglalta 
el. Az iparosításra tett erőfeszítéseket 
elhalasztották, miközben az oktatásra és 
lakásra költött kiadások 25-30 százalékkal 
csökkentek. Az ipari fejlődés stagnált. Ezt a 
periódust a kubai kormány Szovjetuniótól 
kapott segítség mértékét illető egyre növekvő 
elégedetlensége jellemezte.  
• 1965 –70 
Kuba növekvő elégedetlensége oda vezetett, 
hogy a Szovjetuniótól önálló útra lépett. 
Közeledés történt Kína felé – a korszakban ez 
utóbbi vitában állt a Szovjetunióval a felett, 
hogy melyik ország a „szocialista” világ 
legitim vezetője – és Latin-Amerika felé is 
történt fordulat. Ez volt az a korszak, amikor 
Kuba megszerezte reputációját, mint 
forradalmi modell a harmadik Világ számára. 
A munkásosztály fogyasztási szintje csökkent, 
gazdasági fejlődés gyakorlatilag nem történt 
(0.4 százalék 1965 és 1970 között). Mivel a 
források szűkösek voltak, a „morális 
ösztönzőket” alkalmazták, hogy a munkásokat 
keményebb munkára kényszerítsék. A 
gazdasági krízis fejlődésének köszönhetően 
Castro már 1968-ban elkezdett lassan újra a 
SZU felé közeledni – támogatta a csehszlovák 
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munkások lázadásának szovjetek általi 
katonai eltaposását.27  Végül 1970-re Kuba 
teljesen beépült a szovjet blokkba.  
• 1970 – 1980-as évek közepe 
Ezen évek során totális volt a szovjet 
beavatkozás a kubai gazdaságba. A SZU 
bürokratikus államkapitalizmusának 
gazdasági modellje hűen le lett másolva – 
mindenekelőtt a „tervgazdálkodás” 
abszolutizálásával, mely nyíltan igyekeztek 
minden egyes vállalat rentabilitására. Új 
munkatörvények születtek, melyek a 
munkafegyelem szigorítására törekedtek. 
Kuba ezenkívül belépett a keleti gazdasági 
piacba, a KGST-be is. Itt fontos tisztázni, 
hogy a gazdaság fejlesztésére és 
diverzifikálására tett különböző erőfeszítések 
ellenére, Kuba egy pillanatra sem volt képes 
megtörni a cukortól, mint alapvető 
devizaforrástól való gazdasági függőségét. 
Egy 1981-es tanulmányt idézve: 
 
„A cukor monokultúrája ma hangsúlyosabb, 
mint a forradalom előtt. 1962-ben a 
megművelt állami földek 30.4 százalékán 
termesztettek cukornádat; ez az arány 1974-re 
34,9 százalékra nőtt. Az ENSZ információi 
szerint a fontosabb termények 63.7 százaléka 
cukornád volt... 1860-ban; a cukornád 1975-
ben 71.6 százalékot tett ki... Amikor 1976-ban 
a cukornád árának világpiaci esése negatívan 
érintette az 1976-1980-as gazdasági terv 
célkitűzéseit, és meg kellett vágni az importot 
és az élelmiszer-fejadagot, Castro bejelentette, 
hogy nem fog visszatérni egy „cukorellenes 
hozzáálláshoz”. Kuba „kitart a cukor mellett” 
annak komparatív előnyei miatt.28  
 
A 80-as évek eleje a rendszer legnagyobb 
sikereit hozta – de ugyanakkor jelentek meg 
az első repedések is a projektjében, mely 100 
ezer kubai Miami-ba való emigrálásában 
testesült meg. Ezt az exodust Castro maga jó 
szemmel nézte, mivel a gazdaságra nehezedő 
nyomás csökkenését látta benne. 

 

                                                           

27 Arról, hogy a SZU úgynevezett szocialista vezetése 
hogyan taposta el katonailag a csehszlovák 
munkásokat, lásd:  C. Harman, The Fire Last Time: 
1968 and After (London: Bookmarks, 1988). 
28 C. Mesa-Lago, The Economy of Socialist Cuba 
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 1981), 
pp. 64-65. 

 
A kubai „szocializmus” ellentmondásai 
 
A kormányzat jellegét és azon feltételeket, 
melyekkel a kubai munkásosztály szembesült, 
megfelelő perspektívába kell helyezni. A 
forradalom eredményei, habár jelentősek, ha 
szembehelyezzük őket sok kubai forradalom 
előtti életével, meglehetősen mérsékeltek a 
lakosság általános szükségleteivel, és az 
emberi felszabadulás szocialista céljával 
összevetve. A szocializmus a bőség rendszere, 
melyet a kapitalizmus által megteremtetett 
termelőerők potenciáljának a felszabadítása 
által van elérve. Kubában a szocializmus 
azonban a hiány általánossá tételeként volt 
meghirdetve: a jegyrendszer, sok alapvető 
közszükségleti termék hiánya, a lakosság 
egyes szektorainak jól látható szegénysége, a 
lakás, a gyerekek ellátásának és a 
tömegközlekedésnek a hiánya. Vegyük 
példaként a lakáskérdést. Egy tanulmány 
szerint „a hetvenes évek elején a lakásépítés 
az építőipar prioritási listájának a legaljára 
került, így az ezer lakosra vetített lakásépítés 
az 1959-1963 közötti 2.3-ról 1970-re 0.5-re 
csökkent, és 1979-re érte el az 1.5-t, még 
mindig az 1959-1963 közötti szint alatt 
maradva. A forradalom alatti lakásépítési 
hiány 1977-re elérte a 700 000-t.”29 
 
Habár minden szocialistának és 
antiimperialistának el kell ítélnie az USA által 
bevezetett gazdasági blokádot, meg kell 
értenünk, hogy nem lehet Kuba minden 
gazdasági szerencsétlenségét ennek 
tulajdonítani. A blokád megnehezítette a 
gyógyszerekhez, a modern technológiához és 
beruházáshoz való hozzáférést. Csakhogy 
ezek olyan problémák, melyekkel Kuba, mint 
fejlődő ország, a blokád nélkül is szembesült 
volna. Annak ellenére, hogy Kuba nagyon 
megszenvedte, amikor az USA minden 
kereskedelmet felfüggesztett vele, ezt a 
veszteséget képes volt jelentős mértékben 
kompenzálni más latinamerikai, európai és 
ázsiai országokkal folytatott kereskedelme 
növelése által – nem is említve a KGST 
keretein belülit. Így 1958 és 1980 között 
Kuba relatíve 5.7, 6.6, 6.0, 9.9-szeresére 

 
29 Mesa-Lago, p. 196. 



  35

                                                           

növelte a kereskedelmét Japánnal, Kanadával, 
Mexikóval és Spanyolországgal30 – aminek 
együttes értéke 1980-ra nagyjából elérte 
ugyanazt az 1 milliárd peseta körüli értéket, 
melyet Kuba 1958-ban bonyolított le az USA-
val folytatott kereskedelem révén.  
Kubában mindig is egy maroknyi állami és 
bürokrata vezetőé volt a társadalmat és a 
gazdaságot érintő legfontosabb döntések 
meghozatalának monopóliuma. A lakosság 
széles többségének nincs lehetősége sem ezen 
döntések módosítására, sem pedig az azokat 
meghozók posztjukról való elmozdítására. 
Kubában az uralkodó osztályt Fidel Castro, a 
testvére, Raúl és magasrangú bürokraták 
csoportja képviseli, akik a Kubai Kommunista 
Pártot (PCC), az Asambleas de Poder 
Popular-t (Népi Gyűlések), a Forradalom 
Védelmi Bizottságait (CDR), és az 
Ifjúkommunisták Szövetségét (UJC) 
használják fel politikai céljaik elérésére. 
Bárkit, aki megkérdőjelezi prioritásaikat, 
azonnal azt a vádat kapja, hogy vagy tudatos 
ellenforradalmár, vagy legalábbis az amerikai 
imperializmus hasznos idiótája – és ezért 
drágán megfizet. Zaklatás áldozata lesz, 
elveszti a munkahelyét, vagy bebörtönözik. 
Így az úgynevezett „tömegek” kormánya úgy 
érzi, el kell nyomnia ezen tömegek hangját, és 
még az országból való ki- be- mozgásának 
szabadságát is. 
A Népi Gyűlések a legjobb esetben sem 
többek, mint helyi vagy tartományi 
képviselők érdekegyeztető fórumai regionális 
és nemzeti szinten egyaránt, de két fontos 
feltétellel. Először, a megválasztottak egy 
jelöltlistáról kerülnek be, melyet a kormány 
megbízottai által jóváhagyottnak kell lennie. 
Másrészt, a Gyűlések döntéshozatali jogköre 
helyi kérdésekre, vagy a kormány 
minisztériumainak magas rangú tisztviselői 
által meghozott döntések végrehajtására 
korlátozott – olyan hivatalnokokról van szó, 
akiket a „tömegek” semmilyen módon nem 
mozdíthatnak el. 
A PCC egy zárt rendszert képez, mely felett a 
„tömegeknek” a legkisebb befolyása sincs. 
Nagyrészt felső- illetve középvezető 
bürokratákból áll, nagyon kevés munkással. A 
PCC-be belépő munkások egy olyan 

 
30 Anuario Estadístico de Cuba, pp. 377-80. 

folyamaton esnek át, ami a katolikus 
üdvözüléssel vethető össze. Miközben a 
munkások számára nem lehetséges a PCC-be 
való egyéni belépés, vagy bárkinek az ebből 
való visszahívása, őket kérik fel arra, hogy 
jelöljenek munkásokat, akik a bürokrácia által 
kívánt munkásideált testesítik meg: vak 
engedelmességet, munkabírást, ügyességet, és 
technikai készségeik fejlesztésére való 
képességet. Mihelyt ezek a munkások 
csatlakoznak a PCE-hez, lehetőségük nyílik 
arra, hogy felkapaszkodjanak az állami 
bürokráciában –elveszítve így természetesen a 
munkásosztállyal való kapcsolatukat. 
A CDR és az UJC „tömegszervezetek”, de 
egyiket sem a tömegek ellenőrzik. Ezek a 
szervek a lakosság mozgósítására szolgálnak 
nemzetgazdasági (például cukor) vagy 
politikai célok számára. A CDR szervezeti 
mára nagyrészt elvesztették kezdeti 
hasznosságukat a rendszer számára, de 
továbbra is működnek egyfajta helyi 
megfigyelő bizottságként, segítve a politikai 
ellenvélemények elfojtását. Az UJC az 
iskolákra és egyetemekre összpontosít, ahol 
segít az egyetemisták mozgósításában olyan 
politikai akciókra, mint például az önkéntes 
munka. 
A valódi demokrácia hiánya nem azt jelenti, 
hogy a rendszer ne élvezne vagy élvezett 
volna széles körű támogatást, mindenekelőtt a 
forradalom kezdeti éveiben, azzal, hogy 
legyőzte az amerikai imperializmust és 
javított az életfeltételeken. Castro szintén 
képes az északi, nagyon is valós fenyegetést 
felhasználni minden rendszerkritika 
elhallgattatására. De ahogy a gazdaság 
elkezdett összedőlni, olyan körülmények 
alakultak ki, melyek gyökeres változásokhoz 
vezettek mind a bürokrácia országot illető 
vezetésében, mind abban, ahogy a 
munkásosztály tekint saját magára. A fiatal 
kubaiak számára az egyetlen valóság, melyre 
emlékezhetnek, a hiány és a folyamatos 
áldozatok világa. Meddig tartható fenn ez a 
helyzet nagy szociális robbanások nélkül? 
 
A jelenlegi válság  
 
Az 1980-as évek elejétől Kubához hasonlóan 
a Szovjetunióban is országuk gazdasági 
válsága felé fordultak. Az évtized második 
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felében a szovjet glasznosztynak és 
peresztrojkának – melyeket a mára politikai 
kísértetté vált Gorbacsov védelmezett – a 
„kiigazítási kampányban” megvolt a kubai 
párhuzama. Ebben a kampányban a 
gazdaságpolitikai cikkcakkok prominens 
vezetők elleni tisztogatásokkal párosultak. 
Miért voltak szükségesek a 
gazdaságpolitikában ezek a drasztikus 
fordulatok? 
 
A PCC úgy vélte, hogy a munka 
termelékenysége és a növekedési ráta 
nyugtalanító szintre esett az 1980-as évek 
elejétől. Ez volt a beszédek fő témája a párt 
1986-ban tartott III. kongresszusán: „[1981 és 
1985 között a növekedés] pont ott bizonyult 
kevésnek, ahol a legnagyobb szükség lett 
volna rá, vagyis a javak és szolgáltatások 
exportjának és az import pótlásának a 
területén... a cukortermelés, mint fő termelési 
ágazatunk növekedése az elért eredmények 
ellenére, mélyen lehetőségi alatt maradt a 
befektetett beruházásokhoz viszonyítva.”31 
 
Vagyis egy olyan súlyos krízis volt 
kialakulóban, melyet az jellemzett, hogy a 
termelékenység növekedése a beruházásokhoz 
viszonyítva csökken. Ez sajátos módon Marx 
profitráta-csökkenésre vonatkozó teóriájára 
emlékeztet, mely azt tételezi, hogy a 
kapitalizmus alatt a befektetett növekedésével 
bárhuzamosan a gépekre fordított tőke aránya 
folyamatosan nő a munkabérrel szemben, a 
profitráta (más szavakkal a befektetett tőke 
megtérülésének) csökkenéséhez vezetve. 
Kubában ez a folyamat az 1980-as évek 
második felében gyorsult fel. A kubai 
közgazdász, Julio Carranza Valdés szavaival: 
„A beruházás termelékenységre kifejtett 
pozitív hatását számítva 1981-1985 és 1986-
1990 között, egy figyelemreméltó fonák 
alakul ki, az első periódusban minden peso 
után 53 centavo megtérülési rátával, míg a 
másodikban már csak 2-vel”.32 
 

 

                                                           

31 Informe Central al 30 Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, Havanna, 1986. február (Buenos 
Aires : Anteo kiadó, 1986), pp. 31ff. 
32 J. Carranza Valdés, “Cuba: los retos de la 
economía”, Cuadernos de Nuestra América, 1992 
július-december, No. 19: p. 138. 

Ez a krízis mindenekelőtt a Kuba adósságára 
vonatkozó adatokban tükröződött. 1989-re 
Kubának a Szovjetunióval szemben fennálló 
adósságállománya 17 milliárd rubelre nőtt, és 
1987-re körülbelül 6 milliárdos konvertibilis 
dollár adósságot halmozott fel – ez Kuba éves 
exportjának 102%-a volt.33 A sztálinizmus 
keleti blokkban és Oroszországban történt 
összeomlását követően eltűnt Kuba katonai, 
technológia, gazdasági és politikai 
támogatása. 2-5 milliárd dollár/évre becsült 
támogatás vált füstté. Továbbá mind 
Oroszország, mind Kelet-Európa más 
országai azt követelték, hogy az adósságot 
Kuba konvertibilis devizában fizesse ki. 
 
A konvertibilis deviza egyik fő forrása Kuba 
számára az orosz kőolaj világpiacon történő 
újraeladása volt, ami 1985-ben konvertibilis 
devizában álló bevételének 42%-át 
jelentette.34 1991 után ez a forrás megszűnt. 
De a hiány nem csak devizahiányt jelentett, 
hanem a helyi fogyasztásra szánt olaj és a 
kelet-európai technológia számára szolgáló 
pótalkatrészek eltűnésével is járt. Az így 
kialakult válság óriási méreteket öltött. 1989 
és 1991 között a gazdaság 35-50 %-kal 
zsugorodott. Az 1993-as export az 1990-
esnek mindössze egyötödét tette ki, az import 
75%-kal csökkent.35 Az 1990-es évek 
folyamán a cukornádtermelés is folyamatosan 
zuhant. Válaszként a PCC megszorító 
rendszabályokat vezetett be „különleges 
periódus” néven. A kormány egy sor 
gazdasági változtatást hajtott végre hogy 
helyreállítsa a kubai gazdaság világpiaccal 
való kapcsolatát, beleértve ebbe az amerikai 
dollár legalizálását, a mezőgazdaság és a 
szolgáltatások piacának engedélyezését, a 
kubai gazdaság külföldi tőkebefektetések 
előtti megnyitását, és a korábbi KGST-n 
kívüli országokkal való kereskedelem 
élénkítését. 
 

 
33 Kuba 1986 júliusában felfüggesztette külföldi 
adósságának a törlesztését. Az adósság összegeit idézi: 
R. A. Sandoval, “Cuba: Dolarización, endeudamiento 
externo, proceso de ajuste y otras reflexiones”, 
Economía y Desarrollo, 1995, No. 2, pp. 53ff. 
34 Sandoval, p. 54. 
35 “Sea Changes: The New Cuban Economy”, NACLA 
Report on the Americas, Vol. 32, No. 5,1999 március-
április: p. 23. 
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A hiány közvetlen hatása és a megszigorítási 
szabályok az életminőség romlásához 
vezettek. A válság előtt mindenkinek járt havi 
adag rizs, bab, hús és más élelmiszer. 
Időnként olyan értékcikkeket is osztottak, 
mint cipő vagy szappan. Az élelmiszerellátás 
fél hónapra csökkent, a cipő és ruha ily 
módon való elosztása pedig megszűnt. Ennek 
eredményeként a felnőttek napi 
kalóriabevitele az 1980-as évek 3100 
kalóriájáról 1994-re meredeken 1863 
kalóriára zuhant, ami az OMS által 
megállapított minimum 72%-a.36 A jelenlegi 
válság során piacok sokasága alakult ki a 
szigeten, melyeket a kubaiak anyagi forrásaik 
és kapcsolataik függvényében használnak. 
Vegyük figyelembe, hogy egy állami munkás 
átlagos havi fizetése 150-200 peso, miközben 
egy orvosé 300-400 – és az átváltási arány 20 
peso/dollár. 
 
— Nem jegyrendszeren alapuló termékek 
állami piaca: pesón vagy konvertibilis valután 
alapul. Kínálata nagyon korlátozott, döntően 
szivar és rum, melyeknek az ára az utóbbi 
években jelentősen nőtt.37 
 
— Mezőgazdasági és ipari vagy kézműipari 
termékek szabadpiaca: pesóban árusít magas 
szabadpiaci áron. 1996-ban a rizs ára 5 
peso/font volt, a disznóhús – az egyetlen 
elérhető húsféle – 25 peso/font volt 
(háromnapi fizetés értéke). Egyéb termékek, 
mint cipő, fazék, korlátozott kínálata magas 
áron elérhető. 
 
— Dolláralapú üzletek: Ezen boltok nagy 
része állami kézben van, a maradék külföldi 
tulajdonban. Kínálatuk széles. A dollár 1993-
ban történt legalizálása óta javai csak azok 
számára elérhetőek, akik képesek külföldi 
rokonoktól,38 vagy turistákkal való 
üzletelésből származó dollárral fizetni. Egy 
sztereó közel 600 dollár, ami egy átlagos 

                                                             
36 R. Garfield y S. Santana, “The Impact of the 
Economic Crisis and the US Embargo on Health in 
Cuba”, American Journal of Public Health, 1997 
január: p. 16. 
37 Carranza Valdés, p. 20. 
38 Achy Obejas kubai-amerikai iró és újságíró szerint 
az emigráns kubaiak által a szigetre küldött összeg eléri 
az egymilliárd dollárt évente. (Chicago Tribune,1999. 
október. 31) 

munkás közel 5 évi fizetése.39 1994-ben ezek 
a boltok közel 200 millió dollár értékű eladást 
realizáltak, ami meghaladta ezen év 
turizmusból származó bevételeit.40 
 
— Feketepiac: A feketepiacon mindenféle áru 
elérhető, nagyrészt állami vállalatoktól lopva 
(például élelmiszer, építőanyag). A lakosság 
nagy része csak itt, és a dolláralapú boltokban 
tud tejporhoz és sajthoz jutni. A feketepiac 
gazdasági jelentősége a 90-es évek folyamán 
folyamatosan nőtt. 1990-ben összesen 2 
milliárd peso értékű volt eladásban a 
forgalom. 1992-re ez a szám 10 milliárd 
pesóra nőtt, míg ezzel összevetve a hivatalos 
piacé 7 milliárd peso volt.41 
 
A válság elharapózásával az oktatás és 
egészségügy is súlyos károkat szenvedett. 
Miközben az oktatás továbbra is ingyenes, 
nincs pénz könyvekre, ceruzára, füzetekre és 
az osztálytermekben zsúfoltsága anekdotikus 
evidencia. Az egészségügy helyzete hasonló 
módon romlott. Egy orvosi konzultáció 
továbbra is ingyenes, de a gyógyszerek nagy 
részét már a betegnek kell fizetnie, általában 
dollárban. A sebészetek száma 1990 és 1993 
között 45%-kal csökkent.42 Mindez a 
táplálkozás és a szociális szolgáltatások 
leromlásával párosulva 1992-ben 
vakságjárványhoz vezetett, 1989 és 1998 
között a hasmenés mint halálok 150%-os 
növekedéséhez, és a tuberkulózisban való 
megbetegedések száma 1990 és 1994 között 
megtriplázódott.43 
 
A krízis eredményeként járulékos szociális 
problémák bukkantak fel robbanásszerűen. A 
kegyetlen hiány a munkanélküliség 
növekedéséhez vezetett, ami 1994-ben 7.1 % 
volt.44 A hiány és a munkanélküliség a 
turisták által látogatott övezetekben Batista 

 
39 Viinikka, Dreams and Nightmares (kiadatlan), p. 6. 
40 O. E. Pérez és H. Marquetti, “La Economía Cubana, 
Actualidad y Tendencias”, Economía y Desarrollo, 
1995, No. 1: p. 41. 
41 Sandoval, p. 52. 
42 El País (Barcelona, Spanyolország),1996. március 
28. 
43 Garfield y Santana, pp. 16-17. 
44 Pérez és Marquetti, p.36n. 
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éveit idézve nők ezreit kényszerítette 
prostitúcióra.45 
 
A lopás, nem csak a kormány raktáraiból, 
hanem a reményvesztett lakosok között is, 
napi problémává vált. A forradalom első 30 
évében felülkerekedett társadalmi konszenzus 
széthullott az egyéni túlélésért folytatott napi 
harcokra. Ezrek próbálnak az USA-ba 
menekülni – sokan saját maguk által épített 
balsa tutajokon, és ez gyakran 
vízbefulladással végződik. 1995-ben egy sok 
mindent feltáró incidens történt, amikor ezrek 
gyűltek össze a havannai el Malecónban. A 
dühös tömeg túl nagy volt, és Castro, 
zavargásoktól tartva, úgy döntött, hogy aki 
hajlandó nyílt tengeren kockáztatni az életét, 
az akadályoztatás nélkül elhagyhatja a 
szigetet. Nem sokkal ezt követően a veszélyes 
vállalkozásba belevágó kubaiak óriási száma 
megrémítette Clinton elnököt – aki éppen egy 
antimigrációs kampányt tartott – és rávette 
arra, hogy felfüggessze azt a 34 éve tartó 
politikát, mely a szigetet minden elhagyni 
próbáló kubainak automatikusan 
menekültstátuszt biztosított. 
 
A kubai kormány stratégiája 
 
Az USA gazdasági blokádja nehezebbé tette 
az alapvető közszükségleti javakhoz, 
különösen a gyógyszerekhez való hozzá 
férést. Az alapvető problémát továbbra is a 
gazdasági struktúra fejletlensége jelenti, 
melyben Kuba osztozik az úgynevezett 
Harmadik Világ többi részével. A kormány 
számára a legfontosabb a konvertibilis 
devizához való hozzáférés, hogy képes legyen 
fizetni az importot és újjáépíteni a gazdaságot. 
Ily módon, míg az USA-val folytatott 
kereskedelem tilos, Kuba a világ többi 
részével próbál kereskedni. Minden politikai 
retorika és az USA-kormányának minden 
nyomása ellenére a fő akadály a konvertibilis 
deviza hiánya, mellyel Kubának fizetnie 
kellene a fejlett országokban levő gazdasági 
partnerei számára. 
 

                                                             
45 I.Lumsden, Machos, Maricones [sic] and Gays: 
Cuba and Homosexuality (Philadelphia, Pa.: Temple 
University Press, 1996), p. 171. 

Erre a kihívásra adott válasz a szigorú 
megszorítási politika a szociális szektor és a 
közlekedés területén. Nem meglepő, hogy a 
PCC azon gazdasági szektoroknak nyújt 
privilégiumokat, melyek konvertibilis devizát 
képesek biztosítani: a cukornád termelést, a 
turizmust, a biotechnológiát és azon 
vállalatokat, melyek külföldi finanszírozásban 
részesülnek. A turizmus a maga 19 milliárd 
dolláros forgalmával újra Kuba „második 
aratása”, és a cukorral és az USA-ban dolgozó 
kubaiak dollárban történő hazautalásaival az 
ország fő, külföldről érkező bevételi forrását 
jelentik. A kormány továbbá kísérletezik 
szabad-kereskedelmi zónákkal is (las zonas de 
procesamiento para la exportación, ZPE), 
melyhez hasonlóak Közép-Amerika és a 
Karibi-térség számos más részén is 
találhatóak. Ezek célja a külföldi tőke 
becsalogatása különleges státuszú termelési 
zónák létrehozása által, melyek a világpiacra 
termelő vállalatok számára 
adókedvezményeket és olcsó munkaerőt 
biztosítanak. 1998-ban három ilyen zóna 
létezett, és továbbiak létesítése is tervbe van 
véve.46 
 
1995-ben a kormány elfogadott egy új 
törvényt, mely megengedi a külföldi 
vállalatoknak a 100%-os tulajdont. A törvény 
tervezetének az Nemzetgyűlésben való 
bemutatásakor Ernesto Meléndez Bachs 
büszkén mondta, hogy a külföldi vállalatok 
elégedettek lehetnek, mert „egy stabil 
országban működhetnek, ahol nincs 
terrorizmus, nincsenek drogok, és nincsenek 
emberrablások”.47 Meléndez Bachs szerint ez 
az új törvény tovább növeli a külföldi 
beruházásokat, melyek 1995-ben 34 
gazdasági szektorra terjedtek ki 50 ország 
érintésével, és szintén lehetővé teszi a 
külföldre irányuló kubai beruházásokat az 
építőipar, a hajógyártás, a bankrendszer, a 
nikkel- és kobalt-feldolgozás területén.  
 
Az új törvény minimális előnyöket nyújt a 
munkásosztálynak. A külföldi vállalatok 
kubai munkásaikat állami ügynökségen 
keresztül fizetik. A vállalat az államnak 

 
46 “Sea Changes,” p. 27. 
47 Ez, és sok más értékes információ: 
http://www.cubaweb.cu. 
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dollárban fizet, az állam pedig ennél 
kevesebbet, és pesóban, ami körülbelül az 
állami szféra átlagfizetésének felel meg.48 
Ugyanakkor azok a kubaiak, akiknek sikerül 
elérnie, hogy vezetői beosztást kapjanak, 
közvetlenül a cég alkalmazottai lesznek 
közvetlenül fizetve – általában dollárban, és 
anélkül, hogy az állam hasznot húzna belőle. 
 
Mivel Kubában nincsenek független 
szakszervezetek, ezért a munkásosztály 
kollektív önvédelmi mechanizmusai sem 
léteznek. A hivatalos szakszervezet, a CTC 
(Kubai Munkások Kongresszusa), és más 
„tömegszervezetek”, mint az UJC, 
transzmissziós szíjként szolgálnak a 
bürokrácia felső szervei gazdasági 
döntéseinek realizálásához. Egy új hotel 
megnyitása alkalmából (melyet spanyol 
kapitalistákkal közös vállalat teremtett) 
mondott beszédében Castro azt mondta, hogy 
a PCC, a CTC és az UJC „ továbbra is a 
hatékonyság és a fegyelem őrzője kell, hogy 
legyen, hogy a munka a lehető legjobb 
legyen... Meg fogják mondani a 
menedzsmentnek mit tegyen? Nem! A 
menedzsment erőfeszítéseit fogják segíteni, 
függetlenül attól, hogy az kubai vagy 
spanyol”.49 
 
A Castro által kívánt munkafegyelem 
megteremtésének központi eleme az 
úgynevezett szocialista ösztönzés, ami nem 
más, mint a morális buzdítás és a szigorú 
munkaszabályok keveréke. A vegyipari 
munkások például Munkatermelékenységi 
Együttható (CPL) szerint kapnak értékelést. 
Ha késve érkezel, vagy kimarad egy 
munkanapod, a CPL-d csökken. A CPL-ket 
minden hónapban mérik, és azokat a 
munkásokat, akik egy bizonyos szint felett 
teljesítenek, „kötelességtudatosnak” nevezik, 
és jutalompontokat kapnak, melyek a vállalati 
boltban olyan alapvető közszükségleti 
cikkekre válthatóak be – mint például 
sütőolaj, szappan, sampon – melyek pesóban 
nem hozzáférhetőek. A legmagasabb CPL-lel 

 

                                                           
48 Ley de la Inversión Extranjera (Havanna, 1996), 
Art. 33. 
49 Viinikka en Dreams and Nightmares (kiadatlan), p. 
12. Castro egy 1990. május 10-i beszéde, Varaderóban, 
Kuba. 

rendelkezők a „kiemelkedő” vagy „él”munkás 
megnevezést kapják, ami azt jelenti, hogy ők 
cipőhöz és ruhához is hozzáférnek, amit 
másként csak dolláralapon működő boltokban 
tudnának megvenni. A CPL fenntartása élet-
halál kérdése – az emberek betegen is 
dolgozni mennek, vagy beteg hozzátartozóik 
ápolására a szabadnapjaikat áldozzák fel.50 
 
Ezek a normák nem újak. Amikor Castro 
egyik beszédében a forradalom huszadik 
évfordulója alkalmából arra kérte a 
munkásokat, hogy húzzák össze a 
nadrágszíjat, az semmiben sem különbözött 
egy mexikói vagy amerikai vezető 
megszorításról szóló bejelentésétől: 
„Demagógia lenne azt mondani, hogy az erre 
a generációra váró évtizedek könnyűek 
lesznek... szilárdan hiszem, hogy jelenleg nem 
szabad a fogyasztásunk növelésén 
gondolkodni... nem szabad az 
életkörülmények javításáról beszélnünk... 
fontosabb hogy a [gazdasági növekedésre] 
koncentráljunk, egészséges alapokra 
helyezzük a gazdaságot [fenntartsuk a 
termelési szintet], és megváltoztassuk 
gazdaságunk struktúráját... A következő 7 
vagy 8 évben ebbe az irányba kell 
összpontosítani erőfeszítéseinket... mindig 
van egy generáció, melyre a munka neheze 
jut... ennek a generációnak kell meghoznia az 
áldozatokat... a többi generáció jobban fog 
élni.”51 
 
Vagyis vagy gazdasági kényszerrel (mint a 
CPL), vagy morális ösztönzők által, az elv a 
termelékenység növelése. A „szocialista 
verseny” egyszerű csel annak elérésére, hogy 
a munkások belemenjenek a kizsákmányolás 
növelésébe. A forradalom több fázisában is a 
kampányok részét képezte az önkéntes munka 
előmozdítása és a „kiemelkedő” munkás 
elismerése – Guevara volt e „morális 
ösztönzők legnagyobb védelmezője – az „Új 
Ember és a Szocializmus” érvei által 
támogatva. A valóság azonban az, hogy a 
kormány nem rendelkezett elegendő forrással 
a munkások kompenzálására (anyagi 
ösztönzés), így morális kielégüléssel fizetett a 

 
50 Viinikka, Dreams and Nightmares (kiadatlan), p. 
10. 
51 Mesa-Lago, p. 198. 



  40

                                                           

keményebb és kevesebb  bérrel járó munkáért. 
Nem kell meglepődnünk azon, hogy amikor 
Kubában a 90-es évek elején a súlyos válság 
kezdetét vette, a kormány kampánya Che 
Guevara képét idézte fel – és természetesen a 
morális ösztönzés és az önkéntes munka 
erényét. A kormány egyes kritikátlan 
védelmezői arra hivatkozva, hogy mivel az 
ország szocialista – amit arra a tényre 
alapoznak, hogy az ipar és a kereskedelem 
nacionalizált – minden olyan törekvés, mely 
több munkára készteti a munkásokat, azzal az 
eredménnyel jár, hogy a munkások helyzete 
általában javulni fog. Ahogy láttuk, a 
munkásoknak semmiféle ellenőrző 
mechanizmusa nincs a gazdaság és 
életkörülményeik szabályozására. Minden a 
„jó szándékú vezetők” kezében van, akiknek 
gazdasági prioritása a fogyasztási 
szükségletek alárendelése a termelés 
növelésének, valamint a világpiacon a kubai 
termékek versenyképesebbé tételének. A 
kubai uralkodó osztály az ország 
fejlesztésének céljával mindig is igyekezett 
integrálódni a világpiacba. Ez a munkások 
termelékenységének folyamatos növelésével 
és fogyasztásuk visszaszorításával történt – 
amit másképp kapitalista kizsákmányolásként 
ismerünk. Tömören megfogalmazva ez azt 
jelenti, hogy minden, a „kubai erődből” 
származó szocializmusra való hivatkozás 
ellenére, a gazdaság valójában 
államkapitalizmus.52 
 
A gazdasági krízis és a kormány politikájának 
együttes hatására éles gazdasági különbségek 
a lakosság körében éles gazdasági 
különbségek alakultak ki, amit a kormány 
vonakodva ismer el.53 Amit azonban a 
kormány nem ismer el az az, hogy ha a 
bürokrácia tagja vagy – főleg a felsőbb 
csoportjaié – akkor garantált az élelmiszerhez, 
ruhához, és kényelmes lakáshoz való 

 

                                                           

52 A kubai államkapitalizmus szocializmusként való 
feltüntetésének leleplezéseként Guevara azt írja, hogy a 
munkások nem a szocializmus építésének főszereplői, 
hanem szimpla, „átgyúrandó” eszközök a 
„szocializmus” igazi képviselője, az állami bürokrácia 
számára. Lásd Reyes, Guevara y Cuba. 
53 Lásd J. Triana Cordovi, “Cuba: Consolidación de la 
reanimación económica”, Economía y Desarrollo, 
1995, No 2: p. 20, és Castro beszéde 1994. május 1-
jén: gopher://lanic.utexas.edu:70/11/1a/Cuba/Castro 

hozzáférésed. A mezőgazdasági piacok és a 
feketepiac növekedése létrehozott egy új 
középosztályt. Valaki, akinek van például egy 
abroncsjavító műhelye, 1000 pesót is kereshet 
havonta, egy üzleti szférában tevékenykedő 
ügyvéd 1000-1500-at az ajándékokon és a 
borravalón felül, miközben az állami szféra 
átlagfizetése 150-200 pesó havonta. A jó 
összeköttetésekkel rendelkező 
kormányhivatalnokok elérhetik, hogy 
vegyesvállalatok igazgatóivá nevezzék ki 
őket, mely által számottevő mennyiségű 
dollárhoz vagy pesóhoz lesz hozzáférésük. Az 
itt felvázoltak az állami bürokráciának és 
menedzsmentnek magánburzsoáziává való 
közvetlen, fokozatos átalakulását jelentik.54 
Ez a folyamat nem csak Kubára 
vonatkoztatható. Amikor Kelet-Európában és 
Oroszországban összeomlott a sztálinizmus, 
az állami ipar hatékonyabb egységei élén álló 
bürokraták képesek voltak azok privatizálása 
után is az igazgatói székben maradni, vagy 
egyenesen azok új tulajdonosaivá válni. 
Kubában ez a folyamat még nem annyira 
előrehaladott. Kétségtelen azonban, hogy az 
1995-ös törvény, mely lehetővé teszi a 
teljesen a külföldi tőke tulajdonában levő 
vállalatokat, a kubai bürokrácia számára 
megkönnyítheti az utat egy rá vonatkozó, 
hasonló törvény létrehozása felé. 
 
Egy másik út 
 
A gazdasági krízis és a kormány politikája 
miatti széles néptömegeket sújtó nélkülözés, 
és a külföldi beruházások utáni hajsza 
paródiává változtatta Castro azon 1986-os 
beszédét, amelyben szenvedélyesen 
kijelentette, hogy „Kuba soha nem fog 
kapitalista módszereket alkalmazni”.55 
Valójában, még amikor a szovjet gyámkodás 
alatt a belső piac vissza is szorult, a 
világpiacon való részvétel mohó vágyát 
követve a kormányzat már akkor is olyan 
„szent” kapitalista metódusokat alkalmazott, 
mint termelékenység és a fegyelem növelése, 
vagy a vállalatok rentabilitásának az elve. 
Most, hogy a sziget még mélyebben 

 
54 Viinikka, Dreams and Nightmares (kiadatlan), p. 
24. 
55 F. Castro, Cuba will never adopt capitalist methods 
(New York: Pathfinder Press, 1988). 



belekerült ebbe a piaci mechanizmusba, 
mindaz a rossz, ami a forradalom után eltűnni 
látszott, újra felbukkant és növekedni kezdett: 
az alultápláltság, a lopás, az árufelhalmozás, a 
turizmushoz kapcsolódó prostitúció, és a 
külföldi tőkétől való függőség, ami nem is 
igyekszik leplezni profitorientált jellegét. 
 

 
 
Igazság szerint a gerillák, akik 1959-ben 
megragadták a hatalmat, nem voltak többek 
fegyveres reformistáknál. Sikerült 
megszabadulniuk egy gyűlölt zsarnoktól, de 
nem valósítottak meg társadalmi forradalmat. 
Egészségügyi és oktatási téren jóléti 
reformokat vezettek be. De ezek a reformok 
nem voltak más jellegűek, és a gazdasági 
fejletlenség miatt kevésbé is voltak 
kiterjedtek, mint azok, melyeket Svédország, 
Nagy-Britannia és más nyugat-európai 
szociáldemokrata reformista kormányok 
vezettek be az 50-es és 60-as években. Egy 
szocialista forradalom sokkal több szociális 
programok bevezetésénél, melyek a 
kormányok kénye-kedve szerint bármikor 
visszavonhatóak. Nem csak azt jelenti, hogy a 
munkásosztály közvetlenül a kezébe veszi az 
államhatalmat azért, hogy a termelést az 
emberi szükségletek kielégítésének céljával 
strukturálja át, hanem magában foglalja a 
társadalom újjászervezését is, hogy 
fokozatosan megszabaduljon olyan 
jelenségektől, mint a rasszizmus és a 
szexizmus, melyeket Marx az évszázadok 
szemetének nevezett. 
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A forradalom elején szembeszálltak a 
rasszizmus legrosszabb aspektusaival, de a 
jelenlegi krízis során rosszabbodott a helyzet. 
A rendőrség rendszeresen igazoltatja az utcán 

a fiatal feketéket, a fekete lakosság a 
legszegényebb zónákban él, a rasszista viccek 
a hétköznapi társalgás részei. A krízis a nőket 
is súlyosan érinti. Gyakran őket rúgják ki 
elsőnek, vagy fokozzák le őket – ami 
bizonyosan hozzájárul a prostitúció 
növekedéséhez – és a tangabikinis nők 
szexista ábrázolása a turizmus fellendítésének 
kiugró eszközévé vált.56 Habár a 
homoszexuálisok üldözése az elmúlt 
évtizedben csökkent – 1992-ben még gay-
fesztivál is volt Havannában57 – a 
homoszexualitás bizonyos aspektusainak 
kinyilvánítása továbbra is 
közszeméremsértésnek minősül.58 Fel kell 
tenni a kérdést, hogy ha a szocializmus az 
egész emberiség felszabadulását jelenti, akkor 
a PCE miért csak 1987-ben – közel 30 évvel a 
forradalom után – törölte el azt a Batista által 
1938-ban hozott törvényt, ami büntette a 
homoszexualitás vállalását közterületen? A 
válasz ismételten az, hogy a kubai 
rendszernek semmi köze nincs a 
szocializmushoz. Egy fegyveres nacionalista 
felkelés nem szocialista forradalom. 
 
Castrónak az 50-es években egy olyan 
jelenség miatt kellett fegyvert ragadnia, ami a 
jelenlegi kapitalizmus rendszerében is 
meghatározó jellegű, és csorbítja a sziget 
szuverenitását: az amerikai imperializmus 
miatt. 1898-ban az USA a spanyol-amerikai 
háború hadizsákmányaként tett szert Kubára. 
1902-ben a népi ellenállás miatt rákényszerült 
Kuba függetlenségének elismerésére. De ez 
látszatfüggetlenség volt, mivel a kubai 
alkotmányba beillesztette az úgynevezett 
Platt-cikkelyt, ami lehetővé tette az USA 
katonai beavatkozását Kubában bármely 
esetben, amikor „nemzeti érdekei veszélybe 
kerülnek”.59 Onnantól kezdve egészen 1959-

                                                            
56 M. Vilasis, NACLA Report on the Americas, Vol. 
29, No. 2, 1995. szeptember-október: pp. 28-29. 
57 J. Waller és más szerzők., AIDS in Cuba: A portrait 
of prevention (London: Campaña de Solidaridad con 
Cuba,1993 június), p.15. 
58 Lumsden, p. 85. 
59 A Platt-cikkelyt 1934-ben vették ki az 
alkotmányból, miután 1933-ban egy sikeres sztrájk 
eltávolította a hatalomból Gerardo Machado diktátort. 
Ez az eset világosan mutatta a kubai munkások 
alkalmasságát az önálló fellépésre – 1933-ban csak egy 
olyan forradalmi párt hiányzott, ami képes lett volna 
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ig minden bűnös és korrupt diktátor mögött 
ott állt az USA. A békés reformok lehetősége 
még a reformista liberálisok számára is le volt 
zárva. 
 
A forradalom óta az USA szünet nélkül 
próbálja aláásni a kubai állam stabilitását. A 
gazdasági szabotázs legfrissebb példája az 
1995-ös Helms-Burton törvény – ami 
szankciókkal sújtja a Kubával kereskedő 
országokat és vállalatokat – az USA 
elnökének kezébe téve annak meghatározását, 
hogy mit jelent a demokrácia Kubában. 
Mindez hatalmas arroganciáról és 
kétszínűségről tanúskodik, mivel az USA 
mindenféle gyilkos diktátort támogatott Latin-
Amerikában, a nicaraguai Somozától a chilei 
Pinochetig. Ezért tiszteljük a kubai 
forradalmat, mert adott egy pofont az 
amerikai imperializmusnak, bebizonyítva, 
hogy legyőzhető a saját „hátsó udvarában”. 
De Kuba védelme az USA-val szemben nem 
egyenlő a Castro-rendszerrel való 
azonosulással. 
 
A kubai krízis nem választható el attól a 
súlyos gazdasági recessziótól, mely jelenleg a 
világ közel 40%-t érinti. A hagyományosan 
reformista politikai csoportok – a 
szociáldemokraták és a liberálisok – 
országról-országra bebizonyították, hogy nem 
állnak készen, vagy alkalmatlanok jelentős 
reformok bevezetésére. Éppen ellenkezőleg, 
ők állnak az adott ország munkásosztálya 
elleni kiterjedt támadás élén. 
 
Kuba lakossága hasonló jellegű, csak még 
élesebb helyzettel kénytelen szembenézni, 
mint Nagy-Britannia, Németország, vagy az 
USA munkásai, akik az állami jóléti kiadások 
drasztikus visszavágásától szenvednek. A 
bürokratává lett gerillák stratégiája mindig a 
világpiacon való részvételen alapult, ami a 
kubai munkásosztály számára egy zsákutca. 

 

                                                           

vezetni a tömegek harcát. A létező párt, a PCE, teljesen 
sztálinizálódott, és egy hatalmas történelmi lehetőséget 
bukott el, amikor kiegyezett Machadóval: a PC, 
legalizálásáért cserébe vállalta, hogy elfojtja a 
sztrájkot. Ez egy olyan precedenst teremtett, mely 
utóbb lehetővé tette, hogy a PCE támogassa Batistát, és 
ami politikai csődjéhez vezetett. Ezen korszakhoz lásd  
L. A. Pérez, Jr., Cuba: Between Reform and Revolution 
(New York: Oxford University Press, 1988). 

Ahhoz, hogy a kubai gazdaság ezen a piacon 
versenyképes legyen, a termelékenység 
folyamatos növelése szükséges a 
munkásosztály részéről, ami hosszabb 
munkaidőt, intenzívebb munkát és 
alacsonyabb fizetések formájában nyilvánul 
meg. A bürokrácia célja a nemzetgazdaság 
fejlesztésére és a cukortól való függőség 
felszámolására még saját terminusai szerint is 
nyomorúságos kudarcot vallott. 
 
Van egy másik kiút. Nem a világpiacon való 
részvétel, hanem azon nemzetközi kapitalista 
rendszer felszámolása, mely ettől a 
világpiactól függ. A kubai munkásosztálynak 
kétfrontos harcot kell vívnia. Az egyiken a 
saját életszínvonalát kell megvédenie a PCC 
keretein belül működő uralkodó osztályával 
szemben. A másikon pedig az amerikai 
imperializmussal kell szembeszállnia. Kuba 
története bebizonyította, hogy egy kapitalista 
világban nem létezhet semmilyen elszigetelt 
szocializmus. A nemzetközi forradalom több 
kubai forradalmár – mint Che Guevara – által 
védett koncepciója még a legjobb esetben is 
nacionalista forradalmak sorozata lenne, 
melyek egymás mellé felsorakozva állnának 
ellen a fejlett országok politikájának.60 Ez 
történt a 60-as években. A kubai uralkodó 
osztály már hosszú évekkel ezelőtt felhagyott 
ezzel a retorikával. A kubai munkásosztály 
felszabadulása egy másik stratégiával 
lehetséges – saját tevékenysége által, saját 
érdekeit védelmezve, közös harcban 
egyesülve a világ munkásosztályával, hogy 
véget vessenek a nemzetközi kapitalizmus 
rendszerének, mely nyomorba dönti Kubát, és 
a világ minden részén imperialista 
háborúkhoz és pusztításhoz vezet. 
 
(2000) 
 

 
60 Lásd H. Reyes: Guevara y Cuba. 



 
 
 

VENEZUELA: KAPITALIZMUS 
ÉS OSZTÁLYHARC1 

doktrínaként kell értelmezni, hanem olyan 
erőfeszítésekként, amelyek egy folyamat 
részei; egyszerű (ám szükséges) 
hozzájárulások ahhoz, hogy a radikális kritika 
által saját, önálló, és valóban forradalmi 
harci alternatívák jöjjenek létre. Nyilvánvaló, 
hogy a harc gyakorlati terén felmerülő összes 
kérdésre, a harc  megszervezésével járó 
megszámlálhatatlan feladatra nem lehet 
biztos választ adni néhány sorban, mint ahogy 
nem lehet rövid távon, és főleg nem lehet az 
„azonnal” voluntarizmusával sikert elérni. Az 
utcán kudarcok sorozatának kell történnie 
ahhoz, hogy előreléphessünk. Az általunk 
érintett téma rövid előzetes felvázolásához a 
következőket látjuk szükségesnek 
hangsúlyozni és összefoglalni: a “jenki 
imperializmus vs. latin-amerikai szocialista 
demokrácia” hamis ellentétének vak 
elfogadása a szakadékba vezet, az ellenzék 
mellé állás pedig oda, hogy a dolgok 
ugyanúgy (vagy éppen rosszabbul) menjenek 
tovább, mint eddig. Ezért a „se chavizmus, se 
ellenzék” általunk használt jelszava nem egy 
hangzatos szlogen, hanem a burzsoázia 
minden frakciója által éveken át misztifikált 
és kifacsart valóság leleplezése.  

 
A következő három állásfoglalást 2013 és 
2015 között publikálták harcostársaink. 
Annak ellenére, hogy azóta két év telt el, úgy 
véljük, tartalmuk nem vesztette el aktualitását. 
Sőt, ellenkezőleg, az általuk megvont mérleget 
meglehetősen jól igazolja az, ami újabban 
történik a Karib-tenger menti országban. 
Mint közismert, e blogon  
(https://materialesxlaemancipacion.espivblog
s.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-
lucha-de-clases/ ) az általunk terjesztett 
anyagok mindig igyekeznek a jobboldali és 
baloldali média ideológiai keretein 
túlmutatni. Ha az általunk megélt valóság 
általában alátámaszt minket, a határainkon 
kívül történő események még inkább. 
Ugyanakkor értelmetlen lenne korlátozni 
magunkat a kritika gerjesztésére, terjesztésére 
és megvitatására irányuló erőfeszítésben; az 
ezzel való felhagyásnak nincs létjogosultsága. 
A [kritikához] való hozzájárulásokat nem 
                                                            
1 A "Venezuela: kapitalizmus és osztályharc" c. rész 
írásai kivétel nélkül a 
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https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/
04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/  -
blogról valók. 

https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/2017/04/22/venezuela-capitalismo-y-lucha-de-clases/


Az úgynevezett bolivari forradalom 
egyáltalán nem mond ellent a 
kapitalizmusnak.  
A „XXI. századi szocializmus”: reformizmus, 
mely folytatólagosan a demokratikus-burzsoá 
keretekbe illeszkedik, vagyis a gazdaság, az 
érték, az állam, a haladás és a fejlődés 
védelmezésének feladata jellemzi. Másrészt 
sem Chávez, sem Maduro nem fasiszta 
diktátor. Éppen ellenkezőleg: ugyanolyan 
demokraták, mint azok a kollégáik, akik a 
„politikai foglyok szabadon bocsátását” 
követelik Venezuelában (nyilvánvalóan 
kizárólag a MUD letartóztatott tagjaira 
gondolnak). Minden 
civil/jobboldali/demokrata, aki cinikusan és 
kétszínűen felháborodik a bolivari kormány 
által alkalmazott rendőri elnyomáson, saját 
országaikban szintúgy bűntársként, 
feljelentőként, támogatóként, vagy egyenesen 
közvetlen részvevőként szerepel a rabló, 
fosztogató, kizsákmányoló olaj-, gáz-, és 
bányavállalatok ellen küzdő, elnyomott, 
kifosztott, kizsákmányolt proletariátus 
alávetésében és lemészárlásában. Történelmi 
feladatunk megkerülhetetlen állítása az, hogy 
az általunk vállalt forradalmi harc a tőke 
elpusztításáért folyik, és ugyanezzel a 
tartalommal kell harcolni minden 
nemzetállam ellen; nem fontos, milyen jelzőt 
aggatnak magukra, milyen ideológiát 
hirdetnek, vagy hogy ki vagy mi áll az élükön. 
Földig kell rombolni őket. 
 

 
 

A baloldali álarc lehull Maduróról 
 
 Chavez 14 és Maduro egy év kormányzása 
után Venezuela társadalmi és politikai 
helyzetéből nem következhetett más, mint 
amit a szemünk előtt látunk. Szükséges 
visszatekintenünk a történelemben ahhoz, 
hogy a jelenlegi társadalmi robbanást 
kontextusba helyezhessük.  
 Ezen egymást követő „szocialista” 
kormányok és a jelenlegi krízis jelensége csak 
úgy értelmezhető, ha tudjuk és kijelentjük, 
hogy a szocializmus, amiről beszélnek, 
minden kétséget kizáróan egy burzsoá 
szocializmus. Szociáldemokrácia tehát, mely 
„munkás” kormányokat állít fel, nemzeti 
szuverenitást követel, a nemzetgazdaságot 
védi, és úgy tesz, mintha azon osztály 
érdekében kormányozna, amelyet éppen 
eltapos. Így a bolivari forradalom az 
államosítással, a dollárból áramló hatalmas 
bevételekkel, egy kiterjedt bürokráciával, 
nacionalizmussal, populizmussal, a 
proletariátus számára a kenyér és a korbács 
politikájával alakul Venezuelában, a ma oly 
divatos XXI. századi szocializmus 
bástyájaként.  
 Az a tény, hogy a termelőeszközök állami 
tulajdonban vannak-e vagy sem, nem 
változtat meg semmit. A proletariátus 
számára teljesen lényegtelen, hogy egy egyéni 
tulajdonos, a nemzetállam, vagy egy 
multinacionális vállalat zsákmányolja-e ki. A 
tőke nem csak egyféleképp képes újratermelni 
magát: azt a módszert alkalmazza, amelyik az 
újratermelése és saját értékesülése 
szempontjából a legelőnyösebb.  
 Ezért az állami intervenció és a pszeudo 
„szocializmus” logikájának alkalmazását csak 
azon alkalmakkor teszi, ha az profitábilisnek 
tűnik számára, ha az összeegyezteti az 
antagonisztikus osztályellentéteket, lehetővé 
téve számára a nemzetgazdaság fejlesztésének 
ürügyével saját fejlődését, növekedését és a 
lakosság felhasználását. A burzsoá 
„szocializmus” képmutató módon a 
„szocializmus egy országban” 
megvalósítására törekszik, amelyben a 
nemzeti (regionális, helyi) érdek nem más, 
mint a burzsoázia érdeke, azaz a proletariátus 
atomizálása.  
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Bármilyen formát is öltsön, minden állam 
imperialista. Minden államközi szövetség 
vagy konfliktus a nemzeti gazdaságok 
növekedésének következménye, vagyis 
burzsoá részérdekeket fejeznek ki, és soha 
nem a proletariátus érdekeit.  
 A venezuelai krízist mind Maduro, mind 
Chávez a jenki puccskísérletekkel és 
összeesküvésekkel hozta összefüggésbe, és a 
jobboldallal és az „imperializmussal” 
szemben hirdettek harcot. Nicolás Maduro 
teljesen koherens módon ismétli folyamatosan 
beszédeiben, hogy „államcsínnyel” áll 
szemben, mely ugyanolyan formát fog ölteni, 
mint ami 2002 áprilisában történt Chávez 
alatt. A szocialista állam és az imperialista 
hatalom hamis dichotómiája, ha szemügyre 
vesszük a két állam közötti kereskedelmi 
egyezményeket, azonnal nyilvánvalóvá válik. 
A profit hajszolása, csakúgy, mint a nagy 
társadalmi felfordulások alatt a proletariátus 
elnyomására irányuló törekvés új utak 
keresését teszi szükségessé, hogy a[z új] 
szövetségek és eszközök igazolhatóak 
legyenek. Ezt bizonyítják a chavizmus által 
alkalmazott eszközök az olajkitermelésben.  
 A 2002-es olajipari sztrájk után a Chavez-
féle kormányzat igyekezett visszaszerezni az 
ország olajvállalatai feletti ellenőrzést. 2005-
től kezdve egymást követték azok az akciók, 
amelyek célja a Faja Petrolífera del Orinoco 
megszerzése volt, ami a becslések szerint a 
Föld legnagyobb hidrokarbonát készleteivel 
rendelkezik. Már 2007-ben kihirdették az 
5200. számú törvényt a Faja államosításáról. 
Több olajvállalat jött létre vegyes 
tulajdonban, melyekben az állam birtokolta a 
részvények többségét a PDVSA (Petróleos de 
Venezuela Sociedad Anónima) állami olaj és 
gázvállalaton keresztül, visszaszerezve ily 
módon az ellenőrzést – és a jövedelem nagy 
részét – ezen vállalatok felett, melyek addig a 
nemzetközi tőke kezében voltak.  
 Az amerikai imperializmus elleni eltúlzott és 
zilált sajtóhadjárat ellenére eme vegyes 
vállalatok létrehozásának egyik nagy 
támogatója a Chevron volt, mely az 
Ecuadorban okozott környezetpusztítással vált 
hírhedtté. A „XXI.századi szocializmus” 
védelmezői a kapitalizmus védelmezőihez 
hasonlóan mindig képesek igazolni ezeket a 
tárgyalásokat, amelyek ha nem „stratégiai” 

fontosságúak, akkor egyszerűen 
„szükségesek”.  
 Venezuelában az olaj jelenti a bevétel döntő 
hányadát; nyersolajának fő célpontja az USA, 
illetve kisebb mértékben Európa, és néhány 
latin-amerikai ország. Az olajvállalatokkal 
kötött megállapodások olyan hangzatos 
jelszavak mögé vannak rejtve, mint az 
„olajszuverenitás” vagy a „társadalmi célú 
missziók”. Ez utóbbiak a bolivari nemzeti 
kormány kezdeményezései, és olyan eszközök 
összességét jelentik, amelyek az ország népi 
szektorainak a jólétére irányulnak; ama 
társadalmi és gazdasági krízis során tűntek 
fel, melynek csúcspontja a 2002 áprilisában 
végrehajtott puccskísérlet, az ugyanezen év 
decemberében kirobbant olajipari sztrájk, 
illetve a 2004. augusztusi visszahívási 
népszavazás volt. Ma, amikor nő a missziókra 
szánt költségvetés, a vegyes vállalatok 
elismertek és dicsőítettek, mert „erősítik az 
ország szociális biztonságát”. Hogy a helyzet 
romlását Venezuelának ennyi ideig sikerült 
megfékeznie, az azért történhetett, mert az 
olajsokk fegyvere fontos kereskedelmi és 
monetáris előnyt biztosított számára. De ez 
kevés ahhoz, hogy biztosítsa valutája 
stabilitását, és megakadályozza a tőke 
menekülését az országból. Ráadásul e 
tényezőkhöz hozzáadódik az, hogy – mára 
bizonyítottan – az olajjövedelem ezen 
elosztása inflációs veszélyt jelent. Az utóbbi 
négy hét folyamán Maduro kormánya 
lényegében napról napra új intézkedéseket 
jelentett be az infláció és a hiány 
megfékezésére. De az elégedetlenség, a 
kormány és az ellenzék szenvedélyes vitáin 
túl: az utcákon kelt életre.  
 
Ha megrohad a gabona, elfogy a kenyér is 
 
 Most, amikor egész Latin-Amerikában a 
venezuelai infláció a legmagasabb, amikor a 
nyomor, a hiány és az éhség által sújtott 
tömegek az utcára vonultak, már nem lehet 
azt hinni, hogy a korábbi, népszerű 
eszközökkel kezelhető a helyzet. Nemrég 
Maduro hasonló eszközök mellett döntött 
azért, hogy szembeszálljon az általa, 
„gazdasági háborúnak”, illetve „áruló 
csoportok gazdasági szabotázsának” nevezett 
szituációval. Azon eszközök mellett, amelyek 
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az árak rögzítéséből kiindulva, az alapvető 
közszükségleti javak biztosításának céljával 
egy új támogatási rendszer felé mutatnak, ott 
vannak az ország devizapolitikájának 
átalakítását és egy új valutaátváltási 
mechanizmust is magukban foglaló eszközök 
is, amelyek a gazdaság megerősítése céljából 
szintúgy az államosítás és az intervenció felé 
mutatnak. De nem érnek és nem fognak érni 
semmit, mint ahogy az elszabadult hivatalos 
propaganda, a Maduro-párti felvonulások, az 
előrehozott ünnepélyek sem. Ideje tehát 
közelebbről szemügyre venni, hogy mi is 
történik a válság sújtotta venezuelai 
proletariátussal. 
 Február 4-én diáktüntetések robbantak ki, 
melyek kiváltó oka egy diáklány ellen 
elkövetett szexuális erőszak volt a tachira-i 
Nemzeti Kísérleti Egyetemen (Universidad 
Nacional Experimental del Táchira). Néhány 
nappal később, február 12-én egy caracasi 
diáktüntetés egy sor zavargást indított el az 
országban. A kiindulópont a diákok 
követelése volt a létbizonytalanság ellen, ami 
az állam beavatkozásával és 14 diák 
letartóztatásával ért véget. Az ezt követő, az ő 
szabadon bocsátásukat követelő tüntetések 
voltak azok, amelyek a gazdasági válsággal, 
az alapvető közszükségleti javak és 
szolgáltatások hiányával, valamint a kormány 
válságkezelő csomagjának bevezetésével 
összefüggésben felhalmozódott feszültség 
kirobbanásához vezettek. A tüntetések más 
városokra is átterjedtek, kiváltképp Méridára, 
Tachira-ra és Trujillóra, amiket ugyanúgy 
szétvert a Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) és a Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (SEBIN), valamint a 
kormány által közvetve finanszírozott és 
közvetlenül irányított paramilitáris csoportok. 
Ebben a helyzetben az ellenzék egy része, így 
María Corina Machado és Leopoldo López 
pártjai hasznot kívántak húzni a helyzetből, és 
mozgósítani kezdtek, többek közt Maduro 
lemondását követelve, megpróbálva mederbe 
terelni a tiltakozásokat, legalizálva és 
politikussá téve azokat. A Demokratikus 
Kerekasztal pártjai a maguk részéről – melyek 
egy szociáldemokrata, progresszív keresztény, 
reformista, liberális stb. amalgámot képeznek 
Venezuela fő ellenzéki erejét alkotva – nyíltan 
a tiltakozások ellen fordultak, három napos 

szünetre szólítva fel. Ez azonban nem talált 
meghallgatásra, a tömegek az utcán maradtak, 
meghaladva így az egyik fél részérdekét és a 
másik passzivitását egyaránt, Venezuela nagy 
részére kiterjesztve a tömegtüntetéseket.  
 A tüntetések az ország számos pontjára 
kiterjedtek, és többnyire a közösségi hálókon 
szerveződtek. A mobilizálódást kiváltó okok 
és érvek területről-területre változtak. Caracas 
esetében főleg a középosztály és az 
egyetemisták játszották a főszerepet, és a 
követelések politikai jellegűek voltak, mint 
például Maduro lemondása, valamint a 
társadalmi-politikai modell átalakítása. Az 
ország belsejében népi szektorok is 
csatlakoztak a tüntetésekhez, olyan társadalmi 
követeléseknek adva hangot, mint az infláció, 
a hiány és az alapvető szolgáltatások 
akadozásának bírálata.  
 Néhány nap átmeneti nyugalma után március 
22-én, szombaton újrakezdődtek a tüntetések 
és az összecsapások az ellenzéki és a 
kormánypárti erők között. A felvonulások és 
ellenfelvonulások e napi sorozata újra 
zavargásokba fulladt, több letartóztatással és 
három halottal. A tiltakozás okai között 
szerepelt az egészségügy helyzete, a lakhatás, 
az alapvető közszükségleti javak hiánya, a 
létbizonytalanság. 
 Ugyanakkor e tiltakozási hullám a kimondott 
követeléseken és a sokszor korlátolt 
jelszavakon túl a gyakorlatban megnyilvánuló 
bírálatot jelentett, és az állam és a tőke 
szimbólumainak és intézményeinek az 
elpusztítására irányult. Megrohamozták a 
politikai pártok székházait, kormánypártiakét 
és ellenzékiekét egyaránt, megtámadták az 
állami intézményeket, és az állami 
erőszakszervezetek járőreit (Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas, mely a legfőbb bűnüldöző 
szerv az országban). Betörtek az állami 
tulajdonban levő Venetur hotelbe, és ostrom 
alá vették a közszolgálati tévét is (VTV). 
Táchirában többször megtámadták a 
Fundación de la Familia Tachirense 
székhelyét, Chacaóban a Reginális és 
Venezuelai Bank épületét, és 
Barquetisimetóban az állami telefontársaság 
(Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (CANTV)) székhelyét. E 
támadások közül egyik sem biztosított az 



ellen, hogy a tiltakozás a részleges reformok 
követelése felé terelődjön. De Venezuelában a 
proletariátus részéről a mobilizálódás, a 
“guarimbas” (városi barikádok), az ostromok 
és más zavargások, melyeknek tanúi lehetünk, 
amik több helyen és látszatra eltérő okokból 
zajlanak, ismételten jelzik a tőke, annak 
demokratikus álcájának, médiájának és 
erőszakszervezeteinek az embertelenségét. 
Még ha sokszor múlékonynak is bizonyulnak, 
a kizsákmányolás elleni harcok és érdekek 
összekapcsolódását foglalják magukban, mint 
a legemberibb választ a jelenlegi 
civilizációval szemben, mint gyakorlati 
kritikát a rend és képviselői ellen, ami a piaci 
szükségletekkel és a kapitalista társadalmi 
viszonyokkal szemben az emberi 
szükségleteknek az előtérbe helyezése felé 
mutat. És mint mindig, amikor elfogy a 
kenyér, marad a korbács. Az állam fegyveres 
erejével, börtönnel és kínzással védi 
megkérdőjelezhetetlen magántulajdonát. A 
GNB, a SEBIN és a paramilitáris csoportok 
elnyomása sikerrel felszámol több 
megmozdulást, miközben elszabadít másokat. 
A venezuelai állam kedvelt eszközei a 
tiltakozások és lázadások ellen – sok minden 
más mellett –  a semmit tekintetbe nem vevő 
elnyomás, a letartóztatás, a kínzás, Tachira 
városának katonai ellenőrzés alá vonása, az 
illegális házkutatások; mindennek eredménye 
eddig a pillanatig 36 halott, közel 400 
sebesült és 1600 letartóztatott. A Poder 
Popularról szóló üres szócséplés most mutatja 
meg igazi arcát; és itt a pillanata annak, hogy 
ahhoz ragaszkodjunk, ami ezekben a 
lázadásokban spontán és tovább mutat a 
kimondott jelszavaknál, amik szakítanak a 
hétköznapokkal. És talán tökéletlen és 
részleges formában, de annak az osztálynak 
az önkifejezését jelentik, mely belefáradt 
abba, hogy eltaposva éljen és haljon, emberi 
mivoltától megfosztva. Azok az eltérő 
formák, amelyekben mindez megnyilvánul a 
különböző államokban, csak a mi proletár 
létünk eltérő arcai. Ennek megértése annak a 
megértését jelenti, hogy ugyanannak a részei 
vagyunk, ugyanolyan nyomorúságos 
létfeltételekben osztozunk, és bennünk rejlik 
az a lehetőség, hogy véget vessünk ennek.  
 

„Ha a XXI. század szocializmusa csak a 
demokráciát, a piacot és a nacionalizmust 
kívánja megerősíteni, fel kell tenni a kérdést, 
hogy miért gondolják forradalomnak, ha 
csak azokat az undorító jelenségeket erősíti 
meg, melyeket nap mint nap megélünk. Akár 
Correa az “állampolgárok forradalmával”, 
akár Chávez az ő bolivari forradalmával 
nem bizonyít mást, mint hogy a kapitalizmus 
kedves és populáris arcot is ölthet, de nem 
változtat halálos lényegén.” 
                                  La Oveja Negra N°15 
 

 
 

Venezuela: válság, tüntetések, burzsoáközi 
harc és imperialista háborús veszély 

 
– Venezuela válságban van, mivel a 
kapitalizmus van válságban; jobban kifejezve, 
a kapitalizmus világválsága fejeződik ki 
Venezuelában a maga meztelen, nyers és 
elképesztően nyílt formájában, nem csak 
gazdaságilag, hanem politikailag, 
társadalmilag, ideológiailag és a közeljövőben 
lehetséges, hogy geopolitikai és katonai téren 
is.  
 
– Venezuela jelenlegi helyzete a „XXI. 
századi szocializmus” kormányainak kudarcát 
bizonyítja a kapitalizmus „sikeres” 
válságkezelésében. Ami történik az az, hogy a 
tőke és válsága irányíthatatlan. A tőke az, 
amelyik irányítja a társadalmat, és végső 
soron az államot, nem pedig fordítva. Az 
ellenkezőjében való hit illúzió, a 
megvalósítására való törekvés pedig 
reformizmus. 
 
– A Venezuelai Szocialista Egységpárt 
(Partido Socialista Unificado de Venezuela-
PSUV) kormánya jó kapitalistaként a 
proletariátusra hárítja a terheket, amik a 
következőkben nyilvánulnak meg: hiány, 
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infláció, alulfoglalkoztatottság, 
munkanélküliség és elszegényedés. Vagyis a 
megszorításban és a nyomorban. Logikus 
következtetésként adódnak a létfenntartás 
anyagi feltételei elleni új utcai tüntetések, 
mint az idei év februárjában – márciusában 
történtek – és természetesen mint a tavaly 
februáriak. A kormány, szerepével 
összhangban, nem tehetett mást, mint hogy az 
erőszak mellett döntött: a „kivételes” elnyomó 
törvényeket elfogadta a Kongresszus 
(008610-es döntés, mely felhatalmazza a 
rendőrséget a tüntetések fegyverhasználattal 
való feloszlatására), melynek 
következményeként több fiatal is életét 
vesztette a rendőrök által, stb. Annak ellenére, 
hogy ezt azzal igazolják, hogy a „felforgató 
puccsista, jenkikkel összeesküdő jobboldal” 
ellen történik, és hogy még „sajnálják is ezen 
diákok halálát”, egyértelmű, hogy Maduro 
kormányában – akárcsak bármely baloldali 
kormányban – semmi forradalmiság nincsen. 
(Újabban azt is hozzátehetjük, hogy Rousseff 
és Correa ugyanezt teszi saját országában.) 
 
– Habár osztályunk tüntetései a tavalyi év 
folyamán a tőkével és az állammal szemben 
közvetlen akciók révén anyagi követelésekkel 
léptek fel (fosztogatás, barikádok, zavargások, 
pártszékházak megtámadása) és idén újra 
visszatért az utcára a hiány és a „rendszer 
ellen” tüntetni; habár az a nyomor és 
elnyomás, amelyet elszenved, megrengeti a 
„chavizmust” és „társadalmi misszióit”, a 
probléma az, hogy a venezuelai proletariátus 
–a világ más részeihez hasonlóan – még 
mindig gyenge. Nem sikerült újjászerveznie 
magát és nem sikerült autonóm és hatékony 
módon fellépnie, saját követelésekkel és saját 
szerveződésekkel, valódi társadalmi erőként, 
mint a tagadás osztálya. De pontosan azon 
nehéz feltételek miatt, amelyek között ma 
osztályunk sínylődik, nem szabad elvetni egy 
mind a kormány, mind az ellenzék számára 
ellenőrizhetetlen proletár düh kitörésének, egy 
radikalizálódó venezuelai proletariátus 
felemelkedésének a lehetőségét. Végső soron 
proletárként minden emberi szükségletünk, 
amiket a magántulajdon és a pénz megtagad, 
teljes materiális ellentmondásban áll a tőke 
felhalmozásának és igazgatásának 
szükségleteivel; olyannyira, hogy ez a látens, 

strukturális ellentmondás, előbb vagy utóbb ki 
fog törni a burzsoázia és a proletariátus 
között. Mindenekelőtt ha krízishelyzet van, 
mivel ez képes lendületet adni a proletariátus 
tőke és állam ellen vívott harcának. 
 
– A szegényebb diákoktól a 
munkanélkülieken keresztül az utca 
hivatalosan nem is létező 
alulfoglalkoztatottjaiig terjed azok sora, akik 
Venezuelában – meg Latin-Amerika szerte – 
nyomorban tengődnek, és a külvárosok és 
gettók lakóit jelentik. Aztán ott vannak még a 
vidék „bennszülött” és paraszt proletárjai, 
akik már nem egyszer szembeszálltak a „XXI. 
századi szocializmus” rendfenntartó erői 
támogatta olaj-, bánya, és szénvállalatokkal. 
És ne feledkezzünk meg a munkásosztály 
különböző rétegeiről, akik elbocsátások, 
szolgáltatások, fizetés stb. miatt küzdenek. Ők 
alkotják, mindannyian a harcoló 
proletariátust; és az utcán való jelenlétük a 
lázadásra való hajlandóság jele. 
 Következésképp teljesen értelmetlen a 
tüntetéseket egy egységes amalgámként 
általánosítani, ami a Demokratikus Egység 
kerekasztal-célkitűzéseinek engedelmeskedik. 
A „fasiszta ellenzék” vagy az „imperialista 
ügynökök” csak néhány mottó azok közül, 
amelyeket napi szinten látunk az avas 
baloldali sajtóban, hogy megbélyegezze 
azokat, akik a nyomorúságos 
életkörülményeik ellen harcolnak... Egyszer 
és mindenkorra le kell számolni ezekkel a 
leegyszerűsítő következtetésekkel, amelyek 
csak az antikolonializmus zászlaját lengető 
progresszív reformizmus bármi áron való 
megvédését jelentik.  
 
– Azt mondtuk, hogy egy venezuelai 
proletárfelkelés egy lehetőség, nem pedig 
elkerülhetetlenül bekövetkező 
„szükségszerűség”; mert utóbbi kijelentés 
mechanisztikus lenne, és hamis várakozásokat 
ébresztene. Valamint abszurditás és 
felelőtlenség lenne nem figyelmeztetni arra, 
hogy mind a kormány, mind a jobboldali 
ellenzék képes arra – ahogy mindig – hogy 
halásszon a zavarosban, vagy hogy  mederbe 
terelje a mozgalmat azért, hogy demobilizálja. 
Maduro kormánya azért, mert már most 
ténylegesen kihasználja az USA Venezuela 
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elleni fenyegetését, hogy még jobban meg 
tudja erősíteni az államapparátusát, és hogy 
leplezze, vagy másodrendűvé tegye válságát 
és a belül zajló osztályharcot 
„patriotizmusról”, „szuverenitásról”, 
„antiimperialista szolidaritásról” és a 
„nemzetgazdaságért” hozandó áldozatokról 
beszélve. A venezuelai jobboldal pedig (az 
Úgynevezett Mesa de Unidad Democratica 
(MUD), Demokratikus Egység Kerekasztala 
által képviselve) azért, mert nyíltan támogatja 
az amerikai imperializmus, és mert invázió 
esetén ő kerülne hatalomra. Ezt a regionális és 
általános politikatörténet bizonyítja; nem 
szabad sem a jobb- sem a baloldalnak 
bedőlni. Tisztáznunk kell, hogy a proletariátus 
autonómiája és a fennállóval való szakítása, 
amit Venezuelában szükségesnek tartunk, 
nem csak Maduro baloldali kormányán és az 
elaggott, reakciós bolivari burzsoáziáján való 
kívül és a velük való szembenállás. És nem 
csak a tőke és az állam valamely megjelenési 
formáján való kívül és a vele való 
szembenállás. Hanem általában tőke és 
államellenesség. Mindez ebben a konkrét 
esetben a kormány és az ellenzék között zajló 
interburzsoá politikai harcban való nem-
részvételt jelenti, illetve foglalja magában; de 
nem a játékból való kimaradást, hanem annak 
ellenkezőjét: meghaladását, széttörését. 
Vagyis az osztályharchoz való folyamodást 
jelenti, a proletariátus saját harci szervezetei 
által kiharcolva saját követeléseit: a tőkén túli 
emberi szükségletek megvédését, bevezetését 
és általánossá tételét. Ami a proletariátus 
részéről felkeléshez kell, hogy vezessen, és 
aztán a társadalmi, teljes forradalom 
szükségszerűségéhez. Nem pedig egy 
politikai, részleges és burzsoá forradalomhoz 
(ahol a jobboldal kaparintaná újra a kezébe a 
hatalmat, vagy a baloldal tartaná meg); és 
pláne nem annak egyik lehetséges 
kifutásához, egy imperialista háborúhoz, ahol 
a proletariátus szolgálna ágyútöltelékként (ha 
az USA megtámadná Venezuelát). Egy aktív 
és militáns forradalmár kisebbség létrejötte és 
megerősödése Venezuelában – amiről még 
nincsenek igazi, megbízható jelek – kellene, 
hogy legyen a pillanat fő feladata. Vagy a 
proletariátus Venezuelában – beleértve 
radikális kisebbségét – csak akkor szálljon 
szembe és harcoljon az osztályellenséggel, 

amikor már ezrével pusztul a háborúban a 
határokon és az utcákon, immár nem csak az 
éhségtől, hanem mindkét állam fegyvereitől? 
A végső szó az osztályharcé lesz.  
 
– Minden szocialista, nacionalista és 
antiimperialista kormány, ami csak létezett 
napjainkig, kapitalista volt és lesz: a „bolivari 
forradalom” érintetlenül hagyta a kaptalista 
rendszer alapjait, a nemzetállamot, a 
magántulajdont, a bel- és külkereskedelmet; a 
baloldali és progresszív kormányok csak 
formában különböznek jobboldali és 
imperialista riválisaiktól, de tartalomban nem. 
Harcaik, a háborúkat is beleértve inherensek, 
elkerülhetetlenek és szükségesek ahhoz, hogy 
ez a rendszer, a kapitalizmus működjön és 
túléljen: a kapitalizmus nem létezhet verseny 
és háború nélkül; továbbá nem létezett még 
olyan nemzeti függetlenségért vagy nemzeti 
felszabadításért vívott háború sem, amely 
egyszersmind ne képezte volna részét 
valamilyen imperializmuson belüli harcnak. 
De ezek a kapitalizmuson belüli küzdelmek 
csak addig tölthetnek be központi szerepet, 
ameddig az erős és öntudatos proletariátus 
színre nem lép, hogy leszámoljon a fennálló 
renddel. Mert akkor a két, jelenleg egymással 
szemben álló burzsoá tábor minden látszatot 
félredobva egyetlen párttá – a rend, a reakció 
és a demokrácia pártjává – egyesülne 
osztályunk ellen; mert előbb szövetkeznek, 
minthogy lássák megrendülni azt a rendszert, 
mely hatalmukat és uralmukat biztosítja. 
 
– A helyzet még katasztrofálisabbá válna, ha 
Kína és Oroszország úgy döntene, hogy akár 
katonailag is Venezuela mellé állnának; 
persze nem „ideológiai vonzalomból”, vagy 
„antiimperializmusból”, hanem, mert mindkét 
felemelkedő keleti hatalomnak fontos 
gazdasági és geostratégiai érdekei fűződnek 
mind ehhez az országhoz, mind általában 
Latin-Amerikához. Az USA teret és hatalmat 
vesztett az utóbbi időben, és megint kezd örök 
„hátsó udvarára” tekinteni, amit jokerként 
használ hanyatló, egypólusú szupremációs 
politikájához. Vagyis akkor nem csak az olaj 
és a területi ellenőrzés, hanem a 
világhegemónia egy szelete is konfrontációs 
alapot jelentene. Líbia, Irak, és/vagy Ukrajna 
Venezuelában? Bárhogy is lesz, Dél-
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Amerikában már szólnak az imperialista 
háború harci dobjai, jobban mondva a 
venezuelai állam elleni amerikai katonai 
invázióéi.  
 
– Az „emberi jogok megsértése” e baloldali 
kormány részéről... [Ennek felemlegetése] 
képmutatás! Mintha semmilyen állam nem 
használná erőszakszervezetét! Ez 
valószínűleg nem más, mint ürügy a 
„szabadság hiánya Venezuelában” című 
diskurzus kibontakoztatására. Az USA 
hasonló ürügyeket alkalmazott néhány éve 
Líbia és Irak (és jelenleg Szíria) esetében és 
ugyanezt tette több huszadik századi háború 
előestéjén. Ez nem a „demokrácia hiányáról” 
szól, mivel a demokrácia mindenhol ugyanaz: 
elnyomatás, bebörtönözés, kínzás, gyilkosság; 
mert a demokrácia valójában nem más, mint a 
tőke proletariátus feletti „törvényes és 
legitim” diktatúrája. Emlékezzünk rá, hogy az 
USA már több háborút is megvívott a bolygó 
perifériáin vagy nem-nyugati régióiban 
ugyanezzel az ürüggyel. Tehát az olajért 
tenné? Világos, hogy igen, figyelembe véve a 
Venezuela által birtokolt hatalmas 
olajtartalékokat, valamint a Chevron és a 
boliburzsoázia, a bolivári burzsoázia közötti 
hatalmas olajbizniszeket, amelyek célja a 
régió olajpiacának monopolizálása (ahogy 
Marx mondta, a verseny és a monopólium 
nem antagonisztikus, hanem egymást 
kiegészítő jelenségek, ugyanannak az 
éremnek a két oldala. És ahogy a burzsoák és 
közgazdászaik szokták mondani: „az üzletben 
nincs barátság”).  
 Ez még alapvetőbb, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy az olaj energia, és az energia a 
gazdaság vére, vagyis egyrészt önmagában 
véve is nyereséges, valamint biztonsági szelep 
is lehet a jelenlegi kapitalista krízis 
kivédéséhez. Ami a jelenlegi „olajválságnak” 
és az általa okozott katasztrófáknak és 
konfliktusoknak köszönhetően a jövőben 
kétségkívül „költségesebben” és 
katasztrofálisabban jönne ki a [kapitalizmus] 
számára. Ezzel együtt a régióban zajló 
drámának és nemzetközi feszültségnek 
egyelőre nem az olaj az alapvető oka. 
 
– Az amerikai burzsoázia és a Pentagon nem 
ostoba, és nem is arról van szó, hogy ölbetett 

kézzel ülne. Ha sem egy baloldali, sem egy 
ellenzéki (jobboldali) kormány nem képes 
kezelni a „hátsó udvarának” egy jelentős 
darabján zajló kapitalista krízist, akkor fennáll 
a „veszélye” annak, hogy ebben az országban 
a proletariátus – ez a „szellem”, melyet a 
burzsoázia annyira retteg – kikerülve az 
ellenőrzés alól újra, robbanásszerűen feltűnik, 
egy valós, önálló és féktelen erőként. Talán 
egy potenciális „éhséglázadás a venezuelai 
állam ellen? Egy hasonló fenyegetéssel 
szemben az USA nem adhatja fel 
világcsendőr szerepét: innen vezethető le a 
venezuelai fegyveres intervenció egyik 
szükséglete. És talán nem várja meg, míg ez a 
potenciális felkelés valósággá válik, hanem 
előzetes lépéseivel „megelőzi”. 
Következésképp az imperialista háború – mint 
mindig – azért jön létre, hogy minden 
forradalmi kísérletet eltaposson, és 
helyreállítsa a burzsoázia hatalmát. A háború 
mindig a proletariátus elleni háború. Ebben az 
egyedi esetben a valódi, alapvető 
ellentmondás, az osztályellentét, valamint 
minden radikális forradalmi kísérlet 
„semlegesítéséről” van szó.  
 
 De nem csak a kezelhetetlenné lett 
venezuelai proletariátus vezetne az USA 
Venezuela elleni imperialista háborújához. 
Hanem az is, hogy a „saját portáján” is 
gondjai vannak: az utóbbi évek folyamán 
kirobbant tiltakozó mozgalmak és 
felfordulások Fergusonban, Baltimore-ban, 
Oaklandben és Charlotte-ban. Vagyis az USA 
belekezdhet a háborúba azért is, hogy 
megerősödjön és megnyerje a saját területén 
vívott háborút a proletariátus ellen: például 
besorozva a hadseregbe a fiatal proletárokat – 
feketéket, latinokat, fehéreket – hogy más 
országokban öljenek és haljanak meg, és így 
eltüntesse a saját utcáiról a „csavargókat” és 
„vandálokat”. Ami paradox módon 
bumeránggá válhat, és már van is néhány erre 
mutató jel és bizonyíték. Ez egy másik tény, 
mely igazolja az USA és Venezuela közötti 
kapcsolat fontosságát; mint ahogy a két 
ország belső helyzete is, már abban az 
értelemben, hogy megmutatja az osztályharc 
és az imperialista háború közötti konkrét 
történelmi dialektikát.  
 



 Ugyanezen okból az egyetlen tényező, mely 
világszerte megállíthatja és visszafordíthatja 
az USA által vezetett imperialista háborút, 
nem csak a – valós vagy potenciális – háborús 
országok, hanem minden ország és régió 
proletariátusa, mindenféle „színben” és 
minden fajtában”, egységes és történelmi 
világméretű erőként való fellépése az egyetlen 
ellenség, a világ tőke-állam ellen. Az egyetlen 
mód a háború és a tőke gyökeres 
felszámolására a világforradalom. De ehhez 
elsősorban az szükséges, hogy osztályunk 
annak fogja fel magát, ami, vagyis mint 
proletariátus, mint a tőkével antagonisztikus 
osztály; hogy meghaladja belső 
széttagoltságát (nemzeti, faji, nemi, ideológiai 
stb.) melyet a tőke alakított ki; hogy 
helyreállítsa történelmi programját és 
harcoljon annak megvalósításáért; hogy saját 
céljaiért saját szervezeteivel és saját 
osztályának harci módszereivel küzdjön; hogy 
elfogadja azt, hogy nincs hazája, és a proletár 
internacionalizmus alapján álljon, harcolva 
mind a „saját” burzsoáziája és nemzetállama 
ellen, ahogy minden nacionalizmus és 
regionalizmus ellen (melyek annyira 
meggyökeresedett ideológia és tudati 
ballasztok Latin-Amerikában); hogy az 
imperialista háborúval a forradalmi 
defetizmust állítsa szembe, és azt forradalmi 
és világméretű osztályharccá alakítsa. 
Szükséges a forradalmi szubjektum. De ez 
csak az osztályharc során születhet meg, és 
ahogy a történelem mutatja, számos vereség 
árán.  Hány vereség kell még testvéreink, 
világ proletárjai?  
 
 Lehet, hogy előreszaladtunk az 
eseményekkel, de ha ez, vagyis az USA 
Venezuela elleni inváziója nem is történik 
meg, ugyanúgy kiáltanánk és fogjuk kiáltani, 
mert napjainkban – mint mindig – bárhová is 
nézünk, háborúban állunk. A tőke és az 
állama mindig is folyamatos háborúban volt, 
van és lesz az osztályunk ellen, azért hogy 
kizsákmányolva, uralva, megosztva, 
gyengeségben tartson minket, osztályként 
felszámolva és szétzúzva. Ahhoz hogy 
megvédjük magunkat és visszaszerezzük 
életünket, ideje, hogy mi proletárok, 
mindezért téve, az osztályháborúhoz 
folyamodjunk. Mindenhol a végsőkig... 

Venezuela és a világ proletárjai: 
Se kormány, se ellenzék, se invázió! 
Semmilyen áldozat semmilyen nemzetért! 
Az interkapitalista és burzsoá háború 
ellen: autonóm, antikapitalista, 
államellenes és internacionalista 
osztályharc! 
Proletár világforradalom vagy halál! 
                        Proletarios Revolucionarios* 
 
* (A szöveg néhány bekezdését enyhén 
módosítottuk, hogy könnyedebben lehessen 
olvasni, anélkül, hogy a legkisebb mértékben 
is megváltoztattuk volna a tartalmát és a 
benne kifejtetteket, mivel azokkal teljesen 
egyetértünk –  
a materialesxlaemancipacion.espivblogs.net 
megjegyzése ) 
 

 
 

PODER POPULAR és a XXI.századi 
szocializmus: a szociáldemokrácia új 

mezben 
 
A nagy hangon reklámozott „XXI. század 
szocializmusa” nem más, mint a XX. század 
népfrontja. A régi szociáldemokrata kotyvalék 
újra a proletariátus asztalára került, hogy 
lelkesítsen és harcot hirdessen a jobboldal 
ellen, a neoliberalizmus ellen, az 
imperializmus ellen, a fasiszták ellen, a jenkik 
ellen, vagy bárki ellen, akit a soron következő 
szociális fórumon, vagy ellenfórumon, vagy 
kulturális találkozón ellenségként jelölnek 
meg. Így igyekeznek megakadályozni az 
osztályellenségünkkel, a világ burzsoáziájával 
való közvetlen harcot, mely mindenhol, akár 
jobboldali, akár baloldali, mindig a tőke 
képviselője. 
 Ezért van az, hogy napjainkban, különösen 
Latin-Amerikában, a progresszív kormányok 
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eltorzítják a burzsoázia képét, egyes szektorait 
felnagyítva, másokat kihajítva. 
Az időt és a távolságot leszámítva ugyanarról 
a stratégiáról van szó, ami mindenekelőtt az 
Ibériai-félszigeten a proletariátus 
legharciasabb elemeit likvidálta a múlt század 
30-as éveiben, és aminek megkoronázása a 
proletárok lemészárlása volt az úgynevezett 
második világháborúban. Az olyan pszeudo-
ellentétek teremtése, mint a fasizmus-
antifasizmus, a világ burzsoáziájának céljait 
szolgálták és semmi újdonságot nem 
hordoznak magukban; az uralkodó osztály 
egyes csoportjai ellen hirdetett harc az 
osztályellentétek elkerülését szolgálja. Azok, 
akik a nemzeti burzsoázia, az 
antiimperializmus, az ipari burzsoázia 
támogatására szólítanak fel bennünket a vidék 
elmaradottságát javítandó, ugyanazok, akik 
más alkalmakkor ugyanezek ellen hívnak 
minket harcba. Stratégiának, vagy politikának 
hívják; ez nem más, mint a tőke fejlődési 
folyamata, ők pedig ennek az ügynökei. A 
kapitalista rend, annak békéjének és 
háborújának a fenntartása ezen a 
zavarodottságon, vaktában csapkodáson 
alapul: a proletariátusnak forradalmi mezbe 
öltöztetett burzsoá projektek mellé való 
becsatornázásán. A felhívás az úgynevezett 
Poder Popular megteremtésére egyike 
ezeknek. Habár az úgynevezett Poder Popular 
nem minden támogatója egyszersmind a XXI. 
század szocializmusának a híve, és még nagy 
viták is vannak közöttük, a két koncepció egy 
tőről fakad. Itt most nem merülünk bele 
ezekbe a terminológiai és politikai harcokba, 
csak az alapvető jellegzetességeiket vázoljuk 
fel. A saját magukat kommunistának, 
anarchistáknak vagy akár chavistáknak 
nevezők részéről a felhívás a Poder Popular 
megteremtésére nagy vonalakban egy 
osztályokon átívelő, definiálhatatlan jellegű 
populizmus erőltetése – azért 
meghatározhatatlan, mivel a célja a lehető 
legtöbb társadalmi réteg bevonása – mely 
olyan ügyeskedésekhez folyamodik, mint 
amikor a „popular” és a „poder” kifejezés 
jelentését hajlítgatja, olyan fogalmakkal 
azonosítva azt, mint ellenhatalom, kettős 
hatalom, az intézményi hatalom elfoglalása, 
intézményi téren kívüli harc, a kormány 
kritikus támogatása, stb. A Poder Popular 

jelentheti a politikai hatalom elvitatását a nép 
részéről, vagy olyan népi szervezetek 
erősödését, melyek reformokért küzdenek, 
míg eléggé meg nem erősödnek ahhoz, hogy 
elinduljanak a választásokon. Jelentheti népi 
iskolák megteremtését, szövetkezetekét, az 
önigazgatás bevezetését az egészségügy, a 
kommunikáció, a közellátás területén, stb., és 
amelyeket az esetek többségében maga az 
állam igyekszik előremozdítani, melynek 
befolyása alól még a legradikálisabb formák 
sem törhetnek ki, amik látszatra függetlenek, 
és ahelyett hogy felforgatnák az állam rendjét, 
annak fenntartását szolgálják, és ebben az 
értelemben ők is az állam alkotóelemei. 
Venezuelában még a minisztériumok 
elnevezéséhez is hozzábiggyesztették a „de 
Poder Popular” jelzőt, és amikor Chavez 
meghalt, a burzsoáktól a kritikus támogató 
libertáriusokig siratták. De a chavizmus és 
annak burzsoá ellenzéke csak a kapitalizmus 
két alternatív működési formája, melyek célja 
a tőke működésének biztosítása. Nem fontos 
számunkra pontosan meghatározni az 
elképzeléseiket. Elég az, hogy a társadalmi 
forradalmat, mint totális szakítást tagadják: 
osztályunkat, jelenlegi gyengeségeit 
kihasználva átváltoztatják vagy beolvasztják 
politikai reformok által, amelyek során az 
intézmények és funkcióik elkezdenek 
„népiek” lenni; s tagadva így a forradalom 
proletár jellegét, tagadják azt is, hogy a 
burzsoázia az, amelyik a kezében tartja a 
hatalmat. De ennek elpusztításáról, a teljes 
forradalomról, és annak megértéséről legyen 
szó, hogy a forradalmat nem elvont eszmék, 
hanem szükségleteink és emberi vágyaink 
teszik szükségessé; a forradalom nem amorf, 
fokozatos követelések halmaza, amelyek 
egymástól elszigetelt politikai, gazdasági, 
kulturális, ökológiai, nemi közvetlen és 
történelmi reformokból áll. 
 Az utóbbi tendenciák reformizmusát jelzi, 
hogy sokszor már nem is forradalomról, 
hanem társadalmi változásról és egyéb 
változtatásokról beszélnek. Ebből a mindent 
szétválasztó reformizmusból származik a 
„változás új alanyainak” feltalálása, amelyek 
egyik vagy másik „népi réteget” jelentik, 
akadémikusok és politikusok által 
meghatározott szociológiai osztályozás 
alapján, amelyek mindig arra szolgálnak, 



hogy megosszák a proletariátust, alávessék a 
burzsoáziának és fenntartsák a 
kizsákmányolását. Bennszülöttekről, 
diákokról, nőkről, munkanélküliekről, 
prekariátusról, szakemberekről, 
középosztályról, értelmiségiekről, népről 
beszélnek. Vagyis állampolgárokról; és ha 
ezekben keresik a változás alanyát, az azért 
van, mert semmin nem akarnak változtatni, 
proletárforradalmat pedig főleg nem akarnak. 
Ellenkezőleg, a proletariátust és annak 
programját akarják szétverni, érintetlenül 
fenntartva az államot, a demokráciát, a 
jogaikat, a bérmunkát és a magántulajdont. 
 Azon kevesek közülük, akik 
munkásosztályról vagy kizsákmányolt 
osztályról mernek beszélni, apologetikus 
módon teszik, hogy megvédjék a bérmunka 
rendszerét, és az osztályt úgy fogják fel, mint 
ezen alanyok vagy népi csoportok 
összességét, amelyeket egyik vagy másik 
politikai projekt mögött kell tömöríteni, amik 
egyes részérdekekre adnak választ. Újra: 
mindez nem más, mint a forradalomnak, mint 
reformok puszta halmazának 
szociáldemokrata fogalma. 
 Ahol e projektek burzsoá jellege a 
legegyértelműbbé válik az az, amikor a 
proletariátust becsatornázzák a 
latinamerikanizmus eszméjébe, ami a helyi 
nacionalizmusok összességét jelenti, és ami 
nem más, mint egy adott burzsoá csoport 
védelme egy csoport állam által. Bármilyen 
gyenge is legyen a gazdasága, vagy 
elmaradott az ipara, minden állam 
imperialista. A tőke harcaiban, például a 
piacon, mindig csak imperialista burzsoá 
érdekek vesznek részt, proletár érdekek soha. 
Az első, második, harmadik világ, vagy a 
fejlett és fejlődő országok ideológiai 
szétválasztása szembefordítja egymással a 
proletárokat, zavart kelt, és elpusztítja a 
forradalmi célokat. A forradalom szakaszos 
felfogása, amiről Latin-Amerikában beszélnek 
nekünk, arról szól, hogy először a 
demokratikus-burzsoá feladatokat kell 
elvégezni a nemzetgazdaság és a demokrácia 
fejlesztésével. Más esetben a nemzeti 
felszabadulásról van szó; de ezt sem 
fegyverrel, hanem urnákkal, szavazással kell 
végrehajtani.  

 Ezen tendenciák kritikája ugyanolyan régi, 
mint a forradalom-ellenforradalom harca. 
Noha újnak mutatja be magát, a XXI. századi 
szocializmus nem más, mint a régi 
reformizmus új arcot öltve, mely a 
„forradalom” nevében cselekszik, ám tagadja 
a forradalom szükségességét. De a reform 
mindig és mindenkor az ellenség, a 
kizsákmányolók, és az elnyomók fegyvere az 
emberi szükségletekkel szemben. S a 
forradalmat és ama szükségletek kielégítését 
nem lehet általánossá, lényegivé tenni a 
kizsákmányoláson, a tőke érdekében hozott 
áldozaton, az élet brutális tagadásán alapuló 
társadalom reformálásával. Hanem csak 
annak erőszakos megsemmisítésével. 
 Azon reformok és konstrukciók, amelyeket a 
Poder Popular javasol, nem egyszerűen 
tökéletlenek vagy félbemaradtak, hanem 
teljesen más irányba mutatnak! A burzsoázia 
azon politikájának részét képezik, amely a 
proletariátus becsatornázására, a proletariátus 
forradalmi erejének tagadására és a tőke 
számára való termelőerővé változtatására 
törekszik. 
  

 
 
A nemzeti gazdaság bármilyen védelme, 
akár szocialistára festett, akár nem, a saját 
kizsákmányolásunk védelmezése.  
A burzsoá vezetéssel szembeni 
alternatívaként a proletárharcok 
megszervezését és centralizálását állítjuk 
szembe.  
A kapitalista katasztrófával szemben 
egyetlen lehetőség van a túlélésre: a 
bérmunka és az áru forradalmi 
megsemmisítése.  
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Megjelent újságok: 

 

 
1. szám - 2014. február  

  
4. szám - 2016 tavasz - Kik azok a proletárok? 

- A politikusok engedjenek a 
tömegeknek: egy interjú a kijevi 
tüntetésekkel kapcsolatban 

 
- A tőke háborúi a tőkéért 
- Az erőszak archeológiája 

- Röplap: Szervezkedj! Szabotálj! 
Harcolj!  

- Saul fiához 
 

  
5. szám – 2016 ősz  

2. szám - 2014. szeptember  
-  Agustín Guillamón  
-  Gilles Dauvé recenziója  - Vita a Barikád Kollektívával 

Ken Loach spanyol polgárháborúról 
szóló filmjéhez 

- Interjú Agustín Guillamónnal  
- Harry Potterről 

-  Vörös enzim - Vita a Gondolkodj és Lázadj csoporttal 
 - Nekrológ: Charlie Haden (1937-2014) 
  

6. szám – 2017 tavasz  
3. szám - 2015 október  
 -  Beszámoló a kurdisztáni 

internacionalista elvtársak által 
szervezett találkozóról 

- Kiáltvány 
- Migráció –  

A Kapitalizmus menekültjei -  Mexikó 
- Dosztojevszkijről -  Momentum 
- Vita a neoliberalizmusról  
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	A Venezuelával foglalkozó cikkfüzérhez pedig azt fűznénk hozzá, hogy erősen érződik rajtuk az IKCS (ICG) sajátos osztályelmélete. Vagyis az, hogy a társadalmat leszűkítik a forradalmi osztály - ellenforradalmi osztály kettőségére, hol az elnyomatás, a termelőeszközökhöz való viszony stb. vulgáris értelmezést kap; illetve az, hogy a proletariátusnak, mint eleve forradalmi osztálynak a kevésbé forradalmi tetteit pusztán az eleve forradalmiból – ráadásul gyakran a tőke és az állam összeesküvései által - rontottnak, befogottnak tekintsenek. 
	Ahelyett, hogy a proletariátust a történelmi-társadalmi meghatározottságok által sajátos ellenforradalmiságra vagy épp forradalmiságra kényszerítettnek, így hamistudati/tudati fejlődésben, annak különös formáiban vissza vagy épp előrelépőnek lássák. A proletariátus öntudatának tehát csak úgy és annyiban van fejlődése szerintük, hogy az eleve meglévő forradalmiságot kell felszabadítani a befogás alól; a proletariátus önszerveződésének lehetője, szükségessége, megnyilvánulásainak, tetteinek oka így kvázi genetikai állandóvá dermed és szürkül a történelmi-társadalmi meghatározottságok, szerves egészek, oda-visszahatások, objektíve létező lehetők és szükségességek eleven dinamikája helyett. Ezt az osztályszemléletet, valamint elméleti alapjait egyrészt a „Kik azok a proletárok?” című írásunkban (Részeg Hajó 1. szám), másrészt a „Beszámoló a kurdisztáni internacionalista elvtársak által szervezett találkozóról” című írásunk 5-ös lábjegyzetében (Részeg Hajó 6. szám) kritizáltuk. De mindezek ellenére olyan szerveződés(ek) írásainak tekintjük a Venezueláról szóló cikkeket, amely szervezet(ek) orientációi kritizálhatóak és kritizálandóak, de forradalmiak – szemben egy bolsevik típusú párt forradalmi tendenciáival, amelyek, mint ellenforradalmi szervezet tendenciái szükségképp elherdálónak, teljesen ellenforradalmivá pusztulnak, s lényegivé csak a szervezettel szemben, abból és az ellen kiszakítva-kiszakadva válhatnak.
	 Mindaz, ami ennek megtanulását elősegíti, közvetlen lépés a következő kubai forradalom felé. Minden, ami akadályozza, az ellenforradalmat fogja segíteni. A fidelizmus, mint Kubán belüli és kívüli baloldali áramlat további sorsa pontos kifejeződése lesz annak, hogy az autoriter, állami baloldal hová züllött a világban; és szükségképp újra napirendre tűzi annak kiötlését, hogy hogyan „húzzuk ki a fennálló társadalmi rend alapjait és helyettesítsük anélkül, hogy összedőlne a ház”, ahogy José Martí írta 1890 januárjában „a gyengéd és sugárzó Bakunyin” ötletére reagálva.

