Εβδομαδιαία σοσιαλιστική εφημερίδα που εκδίδεται στη Νέα Υόρκη στην
υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων.
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Αβάνα. Η επαναστατική κυβέρνηση στην Κούβα οργανώνει τους εργαζόμενους για την
αύξηση των τροφίμων, της βιομηχανικής παραγωγής αντιμέτωποι με την παγκόσμια
οικονομική κρίση.

Πολλοί εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνονται όταν μαθαίνουν πως η
επαναστατική Κούβα αντιμετωπίζει τις κρίσεις από τυφώνες, ξηρασίες ή το ξέσπασμα
σήμερα του κοροναϊού, σε αντιπαράθεση με αυτό που κάνουν οι κυρίαρχοι των ΗΠΑ
και αλλού.

Δεκάδες χιλιάδες μέλη μαζικών οργανώσεων στην Κούβα, οι οποίες περιλαμβάνουν
τα συνδικάτα, την Ομοσπονδία Κουβανών Γυναικών, τις Επιτροπές Υπεράσπισης της
Επανάστασης, καθώς και φοιτητές/τριες της ιατρικής και άλλοι, έχουν οργανωθεί για
να επισκεφτούν από πόρτα σε πόρτα τους ανθρώπους από τη μια άκρη αυτού του
νησιού μέχρι την άλλη ώστε να βρουν όλους και όλες που πιθανώς να έχουν
αρρωστήσει, έχουν μολυνθεί ή που χρειάζονται βοήθεια.
Τα στοιχεία φαίνονται εντελώς απίθανα —μέχρι τις 26 Μαρτίου οι εθελοντές/τριες
είχαν ελέγξει 4.782.231 ανθρώπους, στους οποίους περιλαμβάνονται 521.364
ηλικιωμένοι πολίτες, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι. Μέχρι τις 30 Μαρτίου είχαν
ελέγξει 8.358.561! Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δέχθηκαν δύο ή τρεις
επισκέψεις.
Έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε χρειάζεται ιατρική φροντίδα, την
λαμβάνει. Το μήνυμα είναι ότι κανένας δεν αφήνεται μόνος να τα βγάλει πέρα.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι και η κυβέρνησή τους, που έχουν
μεταμορφωθεί από μια κοινωνική επανάσταση και μια αναδιοργάνωση της κοινωνίας
στη βάση της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανθρώπων κι όχι το κέρδος,
αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση. Αυτός είναι ο λόγος που τα αφεντικά και η
κυβέρνησή τους στις ΗΠΑ είναι τόσο αποφασισμένοι να ανατρέψουν την
επανάστασή τους.
Οι Κουβανοί επαναστάτες επίσης «μοιράζονται αυτό που έχουν, όχι αυτό που τους
περισσεύει» όσο αφορά την προσφορά βοήθειας προς σε άλλους ανά τον κόσμο.
Σχεδόν 30.000 είναι εθελοντές ως υγειονομικό προσωπικό προσφέροντας ιατρική
φροντίδα σε 65 χώρες. Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί στις τελευταίες μερικές
εβδομάδες με τις διεθνιστικές μπριγάδες που ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα από 15
χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής για την παροχή
βοήθειας στη μάχη κατά της σημερινής επιδημίας.
Σε αντίθεση με την Κούβα, όπου η υγειονομική περίθαλψη είναι δικαίωμα, στον
καπιταλισμό είναι απλά ένα ακόμη εμπόρευμα που χρησιμοποιείται για να γεμίζει ο
κορβανάς των τεράστιων ασφαλιστικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών
εταιρειών.
Όταν η Ντάνι Ασκίνι άρχισε να αισθάνεται πόνο στο στήθος τον Φεβρουάριο στην
περιοχή της Βοστώνης, αναφέρει το περιοδικό Time, ο γιατρός της είπε ότι χρειάζεται
να πάει στην εντατική ενός νοσοκομείου. Όταν έφτασε εκεί, της είπαν ότι το πιο
πιθανό είναι ότι είχε πνευμονία και την έστειλαν σπίτι. Όταν ήρθε ο λογαριασμός,
ήταν 5.645 δολάρια.
Τρεις ημέρες αργότερα την είπαν ότι είχε προσβληθεί από τον κοροναϊό. Τότε της
ήρθε και ο συνολικός λογαριασμός — 34.927 δολάρια και 42 σεντς!
Τα πάντα έχουν την τιμή τους. Και το μήνυμα είναι: μόνος σου πρέπει να βγάλεις
πέρα.

Η Κούβα είναι διαφορετική διότι ο εργαζόμενος λαός —με επικεφαλή τον Φιντέλ
Κάστρο, τον Αντάρτικο Στρατό και το Κίνημα 26 Ιούλη— έκανε μια επανάσταση το
1959, ανέτρεψαν την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ καπιταλιστική δικτατορία του
Φουλχένσιο Μπατίστα και εγκαθίδρυσαν μια δική τους κυβέρνηση εργατών και
αγροτών. Αυτή η νέα κρατική εξουσία είναι το πιο ισχυρό όπλο που κατέχει ο
εργαζόμενος λαός για την υπεράσπιση των ταξικών συμφερόντων του.
Οι εργαζόμενοι οργανώνονται επίσης για να αντιμετωπίσουν τον όλο και πιο έντονο
αντίκτυπο της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομικής κάμψης και την στασιμότητα του
εμπορίου, πέρα από τον επί πάνω από εξήντα χρόνια οικονομικό πόλεμο της
Ουάσιγκτον ενάντιά τους, ο οποίος κάνει πιο δύσκολες τις εισαγωγές προϊόντων που
περιλαμβάνουν τρόφιμα, πετρέλαιο και πρώτες ύλες απαραίτητες για τη γεωργία και
τη βιομηχανία.
Η κυβέρνηση της Κούβας δεν κλείνει τα εργοστάσια, στηρίζεται στους εργαζόμενους
ώστε να δουλέψουν μαζί για την αύξηση της παραγωγής προϊόντων που χρειάζεται ο
λαός της Κούβας, παρ’ όλες τις δυσκολίες.
Ένα άρθρο στην Juventud Rebelde στις 3 Απριλίου περιγράφει πως οι αγρότεςπαραγωγοί λαχανικών αναζητούν τρόπους εναλλακτικούς στη χρήση καυσίμων,
λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων που βρίσκονται σε έλλειψη, και νέους τρόπους
καλλιέργειας των χωραφιών. «Δεν σταματούμε», λέει ο Λουίς Πεντόν Ραμίρες, ένας
αγρότης στην Μπανάο, Σάνκτι Σπίριτους. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους
ανθρώπους χωρίς το πιάτο τους γεμάτο με φαγητό».
Στις ΗΠΑ, όπου οι καπιταλιστές ψάχνουν να βρουν κάθε τρόπο για να βγάλουν
κέρδος από την επιδημία, η τιμή των αυγών σε πολλά μαγαζιά στη Νέα Υόρκη έχει
υπερδιπλασιαστεί στις τελευταίες λίγες εβδομάδες. Όπως έχει συμβεί και με την τιμή
των αντισηπτικών και των μασκών προσώπου. Οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Γουόλ
Μαρτ, επιβάλλουν την επιτάχυνση της εργασίας για να ξεζουμίσουν τους
εργαζόμενούς τους ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες μικρά μαγαζιά αντιμετωπίζουν την
χρεοκοπία.
Στην Κούβα έχουν μια τελείως αντίθετη ταξική προσέγγιση.
Η περιφερειακή κυβέρνηση στην Ματάνζας έχει προσθέσει σχεδόν επτά κιλά το μήνα
σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και δημητριακά στο επιδοτούμενο από την κυβέρνηση
δελτίο αγοράς, το οποίο αποτελεί εγγύηση ότι όλοι παίρνουν τα βασικά προϊόντα σε
χαμηλές τιμές.
Αρκετά από τα τρόφιμα που καλλιεργούνταν για τον τουρισμό —ο οποίος έχει
σταματήσει προς το παρόν— στέλνονται τώρα σε νοσοκομεία και σε κέντρα που
φροντίζουν ανθρώπους που βρίσκονται σε καραντίνα. Μερικά από τα υπόλοιπα
τρόφιμα στέλνονται σε τοπικές λαϊκές αγορές, σε τιμές που καθορίζονται 20% πάνω
από την τιμή που αγοράζονται με το δελτίο.

Αυτό είναι αντίθετο προς αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ. Οι μεγάλοι συνεταιρισμοί
λένε στους κτηνοτρόφους να πετάξουν το γάλα τους. Οι αγρότες που η παραγωγή
τους προορίζονταν για τα εστιατόρια και τις ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν
κλείσει αναγκάζονται να καταστρέψουν τις καλλιέργειές τους και να υποστούν την
ανάλογη ζημιά.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας αποφάσισε στις 31 Μαρτίου ότι έπρεπε να
ακυρωθεί η ετήσια πρωτομαγιάτικη πορεία εκατομμύριων εργαζομένων για να
αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Ταυτοχρόνως, έχει ζητήσει από την
Κεντρική Οργάνωση Εργατών της Κούβας να διαμορφώσει νέες προτάσεις για το
πώς οι Κουβανοί θα μπορούσαν να δουλέψουν συλλογικά για να γιορτάσουν την
Πρωτομαγιά και την επανάστασή τους «έτσι ώστε να μην αγνοηθεί η Διεθνή Ημέρα
των Εργαζομένων».
www.themilitant.com

