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ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Η κουβανική επανάσταση δείχνει τον δρόμο προς τα εμπρός για τους 
εργαζόμενους 

Εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ΗΠΑ –και σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο– έχουν πεταχτεί στο δρόμο. 
Τα αφεντικά και η κυβέρνησή τους εντείνουν τις απολύσεις και το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων 
που οδηγούν τους εργαζόμενους στην απομόνωση.  

Τα αφεντικά της βιομηχανίας της υγειονομικής περίθαλψης με κίνητρο το κέδρος αρνούνται τη 
φροντίδα σε εκείνους που έχουν την έχουν ανάγκη για να αποφύγουν το θάνατο και οι ηλικιωμένοι 
στριμώχνονται στα γηροκομεία σε συνθήκες που εγγυούνται τη γρήγορη διάδοση του ιού. Οι 
εργοδότες των φαρμακευτικών εταιρειών επιμένουν στο απαραβίαστο της πατέντας που έχουν 
κατοχυρώσει, με μόνο κίνητρο το κέρδος. Εγγυώνται έτσι ότι τεράστιες περιοχές του ημι-αποικιακού 
κόσμου δεν πρόκειται να δούνε τα εμβόλια επί μήνες ή ίσως και χρόνια. Η Pfizer λέει ότι εκατομμύρια 
άνθρωποι στις ΗΠΑ δεν θα έχουν πρόσβαση στις δόσεις του εμβολίου της μέχρι τον Ιούνη ή και 
αργότερα, ενώ άλλα εργοστάσια που θα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν το εμβόλιο έχουν κλείσει. 

Αυτή η αδιαφορία για τη ζωή των εργαζομένων είναι αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών σχέσεων 
που στηρίζονται στην καπιταλιστική ηθική του όλοι εναντίον όλων. 

Οι κυρίαρχες οικογένειες, στρώματα «μεριτοκρατών» μικροαστών, [ως επί το πλείστων ελεύθερων 
επαγγελματιών] που τις υπηρετούν, και το Δημοκρατικό και Ρεπουμπλικανικό κόμμα τους: όλοι 
θεωρούν τους εργαζόμενους «ελεεινούς». Αυτό ισχύει ακόμα και για τους εργαζόμενους που οι 
καπιταλιστές ισχυρίζονται ότι η δουλειά τους είναι «ζωτικής σημασίας», ενώ την ίδια στιγμή 
προχωρούν σε μειώσεις προσωπικού και δεν δίνουν δεκάρα για την ασφάλειά τους, μεγιστοποιώντας 
τα κέρδη που αντλούν από την εργασία τους. 

Δεν είναι ανάγκη να είναι έτσι τα πράγματα. 

Οι εργάτες και οι αγρότες στην Κούβα έχουν αποδείξει ότι η τάξη μας είναι ικανή να οργανωθεί και να 
διεξάγει έναν αγώνα για την αντικατάσταση της κυριαρχίας των καπιταλιστών με κάτι καλύτερο – τη 
δική μας κυβέρνηση. 

Με την καθοδήγηση του Φιντέλ Κάστρο και του Κινήματος 26 Ιούλη, εκατομμύρια εργάτες και αγρότες 
ανέτρεψαν την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δικτατορία του Μπατίστα την 1η Ιανουαρίου 1959. Η 
Militant συμμετέχει στον εορτασμό της 62ης επετείου της ζωντανής επανάστασης της Κούβας – μια 
κατάκτηση για τον εργαζόμενο λαό όλου του κόσμου! 

Οι εργαζόμενοι στην Κούβα χρησιμοποίησαν την κρατική τους εξουσία για να πάρουν στα χέρια τους τα 
εργοστάσια, τη γη και τις τράπεζες. Παρέδωσαν τη γη σε όλους όσους ήθελαν να την καλλιεργήσουν. 



Κινητοποίησαν 100.000 νεαρής ηλικίας εθελοντές/τριες για την εξάλειψη του αναλφαβητισμού. 
Έβαλαν τέλος στον φυλετικό διαχωρισμό. Και, σχεδόν ξεκινώντας από το μηδέν, δημιούργησαν ένα 
σύστημα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας που πράγματι αξίζει στην ανθρωπότητα – που εμπνέει 
περηφάνεια και θαυμασμό ανά τον κόσμο. 

Στην πορεία της πραγματοποίησης της επανάστασης, οι εργαζόμενοι ανακάλυψαν τη δική τους αξία ως 
άνθρωποι, και κατάφεραν αν αντιληφθούν ότι είναι πράγματι δημιουργοί της Ιστορίας, αποφασισμένοι 
να θέσουν την επανάστασής τους στην υπηρεσία άλλων που αγωνίζονται κατά της καταπίεσης. 

Ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της κυβέρνησης της Αγκόλας για την παροχή βοήθειας ώστε να 
αναχαιτιστεί η εισβολή των κυρίαρχων του καθεστώτος απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής, με τη στήριξη 
της Ουάσιγκτον, κατά τη δεκαετία του 1970. Πάνω από 400.000 Κουβανοί στρατιώτες και άλλοι 
εθελοντές πολέμησαν επί δεκαεφτά χρόνια, και οι εισβολές της Νότιας Αφρικής ηττήθηκαν 
αποφασιστικά, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ναμίμπιας και την ανατροπή του 
απαρτχάιντ.  

Σήμερα Κουβανοί εθελοντές εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας φροντίζουν ανθρώπους που έχουν 
μολυνθεί από τον κοροναϊό σε δεκάδες χώρες. Η Κούβα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θανάτων 
σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι κυρίαρχοι καπιταλιστές των ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ συγχωρήσει τον εργαζόμενο λαό της Κούβας που 
πήρε την εξουσία στα χέρια του. Επί έξι δεκαετίες έχουν διεξάγει έναν ανένδοτο οικονομικό πόλεμο με 
στόχο τον στραγγαλισμό της επανάστασής του και την εξάλειψη του παραδείγματος που προσφέρει. 

Η υπεράσπιση της επανάστασης από τις επιθέσεις της Ουάσιγκτον, και η διάδοση της αλήθειας σε 
συναδέλφους εργαζόμενους ανά τον κόσμο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προώθησης των 
συμφερόντων της εργατικής τάξης στις ΗΠΑ. 

Το 1961 ο Φιντέλ Κάστρο είπε, «Θα υπάρξει μια νικηφόρα επανάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες 
προτού υπάρξει μια νικηφόρα αντεπανάσταση στην Κούβα». Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα δρα στη 
βάση ότι οι εργάτες και οι αγρότες της χώρας ετούτης είναι επίσης ικανοί να ακολουθήσουν το 
παράδειγμα της Κούβας – να κάνουν τη δική τους επανάσταση. Τα μέλη του εξηγούν ότι τα 
συμφέροντα των εργατών είναι ασυμβίβαστα με τα συμφέροντα εκείνων που μας εκμεταλλεύονται, 
και δείχνουν τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να οικοδομήσουμε ένα κόμμα ικανό να καθοδηγήσει 
εκατομμύρια ανθρώπους στους αγώνες που βρίσκονται μπροστά μας. 

Και θα κατακτήσουμε την πολιτική εξουσία ώστε να οικοδομήσουμε έναν νέο κόσμο.     

https://themilitant.com/2020/12/26/cuban-revolution-points-road-forward-for-working-people/ 

         

 

 

https://themilitant.com/2020/12/26/cuban-revolution-points-road-forward-for-working-people/

