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Némi háttér mozgásról   tájékozhatunk   a    Vörös  Fonaltól    arról ,    mi    

is   a   mozgatórúgója   a    mostani  Franciaországi   osztályharcos  

megmozdulásoknak .  Csak  elsőre meglepő ,  mi több árulkodó    ,  hogy  

a szakszervezeteknek  ekkora   jelentőséget biztosit  az elemzés  .    Arra 

a  megállapitásra jutnak az elemzők , hogy     :  “ ugyanakkor még ma is, 

a gazdasági egyesüléseket reformista és etatikus jellegükön kívül is 

elkerülhetetlenül érinti az osztályharc , mivelhogy ezek az egyesülések a  

bérmunkások szervezetei .  Ebben az értelemben azzal a  kritikával illetni 

a szakszervezeteket , hogy  miért nem radikálisabbak , teljesen 

haszontalan és kontraproduktív, mert az osztályok közötti erőviszonyok 

határozzák meg a gazdasági egyesülések konfliktus tűrő fokát  “ 

Csakhogy  ez  a  megállapitás némi  kritikai  kiegészitésre , pontositásra  

szorul ,    habár   a  reálpolitikához a   “ vidám apokalipszis  “  

birodalmához    az inflációt követö béralkukhoz  kötött ,  szakszervezti 

müködéshez nem kötnénk  új  progressziv  tartalmakat .  Gazdasági  

követeléseikben ,  magatartásukban visszatükrözik   a   tőkés   viszonyok  

s önmaguk fenntarthatóságát , és mind ilyen  roppant statikusak .   Ez 

maga a szakszervezet mind politikai intézmény  pörén s leplezetlenül .    

Viszonyokon belüli  siralomvölgy. 

 

A király meztelen ! 

 

Eszerint érhetö  az elemzók megállapitása .    A tagság  a munkáslények  

azonban nem  a  Notre  Dame  gótikus   gnómjait  utánozzák ,   statikus 

és idötlen mivoltukban .  igy tapasztalataik ,  vágyaik,   munkába és 

fogyasztásba  rohadó  elidegenedett  életük    megkérdőjelezése alapján 

képessé  kell válniuk    a valóságtól kényszeritve arra ,    hogy tovább 

fejlödve   átrepüljenek a  siralomvölgyön “  tavaszi lepkeként”.  Választ és 

mást választ kell adniuk arra  mind korábban –ha valóban élni akarnak 

nem megtürt állam és tőke fenntartó robotként.  Ezt a  kapitalizmusbeli   
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vegetáció ki fogja  kényszeriteni  /  vagy koporsó muzsái  irnak kottát.  

 A   kommunista mozgalomnak   vitákkal , érvekkel, elemzésekkel,  

tapasztalatok átadásával  támogatni kell(ene ) a  szakszervezeti 

munkásokat ,  az illúziók eloszlatásában . (nem új felvetés  a dolog ezer 

helyen  történik mindez ,   nem a   meg nem történt események rovatja  

diktál )    Hisz  kell lennie olyan  társadalmi helyzetnek  és   ez pedig 

maga  a  dinamikus  harci folyamat  ,    amikor a  rutint a sémát meg kell   

s lehet  törni ,  szakitva  azzal a   hagyománnyal ,  ami semmi radikális 

elöretörést /kibontakozást  nem enged  .  Ez nyilván  az optimista  

forgatókönyv . 

Az önmagában beszédes , hogy a megmozdulások motorja a  

szakszervezetek , ez   gyászos jelzése   annak , hogy a  burzsoáziának 

csak akkor kell félnie   igazából ,  ha  a szakszervezeti kereteket túllépik  a  

munkások és magát  a  felülröl vezetett  Intézményesitett  ellenörzésüket 

elkezdik megkérdöjelezni .  De árulkodik a   jelen  arról is  hogy a 

elidegenedett osztály tagjai (akik  önnön  osztálylétbeli /  osztályharcos 

identitásuktól is el vannak  idegenedve )  továbbra is egy olyan szervezeti  

modellben  biznak aminek müködése  nem zavarja meg a  burzsoázia 

táncrendjét. 

 

Magának  a radikális osztálytudatnak  az önszerveződésnek  választ kell  

tudni  arra  , hogy  a szakszervezetek    miért rendelkeznek olyan 

dominanciával ,  hivó s    megtartó  erővel , vonzerövel  ( a  csontváz 

kényelem és a neurotikus  tömeg társadalom örületének  galaxisában   )  , 

hogy a  bérmunkások  zóme   akiket egyáltalan  táncba hiv   az 

osztályharc,  mindmáig   miért is ebben a  reformista  bordélyban   izeg-

mozog.  Nyilván   a szakszervezet adott  és kényelmes   kupleráj    ,   be 

van  rendezkedve eszerint  a kényelem alapján   olyan  béralkudozó  

csatározásokra  ,  alkukra amire még a  hajnali mise celebránsa  is 

rábólint, a  munkás kizsálmányolásának eme templomban   feloldóthat      

, igazából csak be kell lépnie  a dantei kapukon  ….. ) 

                          Barátaink , ennyi elég is lenne  ??? 
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Apropó   ide vág  , hogy sok -sok  mozgalmár manapság   arról értekezik  

,   hogy a   “régi munkásmozgalom halott   “ ,    ha  ez   minden 

aspektusában  igaz  és domináns  volna ,        akkor hogyan  lehetséges  

a   szakszervezet     elsődleges  szerepe  a mai megmozdulásokban   (is )    

?  Mert eme szakszervezetek  ugyebár még  a  legelső 

munkásszervezkedések  rezervátumának  “ időtálló tüneményei   “ 

volnának mégiscsak.( A témához passzol az is ,  egy elvtárs   elbeszélte , 

hogy egy Cnt-s  csákó  Párizsban milyen aktivan  segédkezett  a 

Policájnak  az  “ utcai randalirozó   “  lefekezésében a minap…. ) 

Ha  a halott jelzö alatt azt értjük , hogy  egy csődtömeg  történelmileg  

újra ismétli  megváltozott  körülmények között  is a  tegnapi lidérc 

táncokat , nulla elörelépéssel  ( Brecht óta  tudjuk halott katona is képes 

masorozni ) akkor érhetö  a zengzetes megállapitás .   De  ezzel  közel 

sem értelmeztük  , a  fennálló  jelenséget. 

Hogy is van  az ,   hogy  a munkáslény  aki politikailag aktiv  föleg   ebben 

a szervezeti formában érzi  magát otthon  ,   egy olyan  szervezetben 

amely  állandóan a   polgári  demokrácia érdekeit tartotta (tartja ) szem 

elött , a maga konformista  berendezkedésével .  (Meglehet tán épp ezért  

,  hisz  nem igér semi váratlant,  forradalmit,  meglepöt , avantgardot ,  

de azt biztosan . ) Az illúziók   finoman s  hatékonyan müködnek  , pedig  

nincs hova hátrálni   s  nincs hova  ,  és nincs  miért . 

 

A       töke   állandóan   elvesz   az életünkböl, megnyirbál , kizsigerel,  

megfojt,    kisajátit , folyamatossan rombolja életnivónkat  , ebbe 

mégcsak bele sem lehet kényelmesedni  s  hiába   szeretné elhitetni   

velünk   , hogy fel kell  áldozni magunkat a  nemzet  a  család a   haladás  

és a cég  oltárán  , hiszen a rendszer mindenkitől mobilizációt vár , hogy 

történelemellenes mozdulatlanságát megörizhesse (Gianfranci Sangiunetti 

).  A    kizsákmányolt, lerabolt , hullaház kifosztott  létet 

A  tőke  diktálta  logikából  kilépve   mindezt     meg kellene támadniuk a 

munkás tömegeknek,  hogy  alkossanak ne alakitsanak , például proletár 

forradalmat de  erre  mi a  garancia   ? Hacsak az nem , amit épp  előbb 
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emlitettünk , hogy      nincs  hova s  miért  hátrálniuk . 

Minden más kaland  és variáció   vidám apokalpiszis  átcsap(hat ) 

mindinkább    fasizmusba  nacionalizmusba   barbarizmusba .És bizony  ez 

permanes létbizonytalanssággal jár,  a  tegnapokat nem  lehet visszállitani  

a  rend rohad,  a hold fogyatkozik... 

 

„Csak a bolondok nem tanulnak mindig ugyanabból a vereségből. „ 

. 

A mai megmozdulásoknak   sem   kicsi a tétje . 

 

A szöveg is felveti   “Egyedül «nyilvánvaló rothadása»   “   a  kapitalizmus   

rohadása ,   “ nem fog a történelem színpadáról eltűnni, csak a vele 

történt forradalmi szakítással. 

A kommunista harc – csata a szocialista tudományosság megerősitéséért 

és a forradalmi párt szükségességért, hogy a proletaritáus azonnal  

történelmi érdekeit védje. Az egyetlen osztályét, amely széttörheti a 

burzsoá állam erőszakmonopóliumát, az egyetlen internacionalista osztály, 

a kapitalizmus tagadásának és a szocializmus előrevetítésének osztálya. 

 

A munkaidő csökkentését és béremelést ! 

A munkanélküliek kártalanítását  ! „ 

 

Olvashatjuk . 

Mindez  szép és jó,  ragyogó,   pompás ,  felemelő,      de  még    valami 

ide kivánkozik   .  Ha  ki is harcolják a  munkaidő csökkenését  ect ect ect 

időlegesen sikerrel   járnak  ect ect ecet  akkor sem lehet lankadni  a 

közvetlen célokat mindenkor  össze kell kötni  a kommunizmusért való 

harccal, és mindez valóban pártkérdés  (az ect  ect ect elmarad )       a    

valódi  önszervezödö   kommunista  párt  kiterjesztésének  roppant  

bonyolult    feladata  ,  a kérdés    azonban adott  a szakszervezeti  robot    

és  a  párt   hogyan találkozik  ,  nem a mütöasztalon   /hanem   a   

radikális harc frontján  ? 
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                               “Ahány az sóhaj , annyi a kérdés  ?  „  
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La  Fil Ruoge   
 

A kapitalizmus megöregedett ,  de még nem megy nyugdíjba... 
 

 

 

A nyugdíj a dolgozók közvetett formájú bére. Egyike azonban azon 

megszámlálhatatlan integrációs eszköznek is, amelyet az állam használ 

közvetlenül a gazdaságon keresztül, hogy a munkástömegeket a 

nyugdíjakhoz és a nemzetgazdasághoz kösse, igy  osztálykonfliktusait 

csökkenteni próbálja. Ezen túl a pénzügyi piacokon a nyugdíjak hatalmas 

summát jelentenek a spekuláció számára. 

Az állami szociális kiadásokhoz, így a nyugdíjakhoz kötődő túlzott mértékű 

államadósság a burzsoá gazdaság működésében súlyos teher. A welfare 

state (állami szociális segítség - ) a burzsoá államok közötti globális 

versenyben hátrány lett. Az adók, a welfare egyenlőtlen kifejlődése 

előrevetítette Európában a globális verseny fegyvereként a «gondoskodó» 

állam csökkentéséért folyó csatát. Ez vezet a rövidzárlathoz, a dolgozók 
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egyre későbbre tolt nyugdíjkorhatárához és egyre alacsonyabb 

összegéhez,  és  az  egyidőben zajló fiatalok munkanélkülisége miatti 

sirdogálással... 

Része a magas munkanélküliség bérekre gyakorolt nyomása, a munkaerő 

prekarizálása a behatárolt idejű munkaszerződésekkel, a határozott 

idejűek közelítése határozatlanokhoz a munkajogi törvények 

módosításának köszönhetően, az alvállalkozások, a delokalizáció felé 

fordulás, stb, stb. Természetesen ide tartozik a gazdasági rendszer 

provokálta deficitek csökkentése, melyek legyalulják a nyugdíjat és a 

munkanélküli biztosítást, holott ugyanakkor a különféle kormányok, 

legyenek  azok jobb- vagy baloldaliak, a nagyburzsoáziának pénzügyi 

ajándékokat osztogatnak. Olyan ajándékokat, amelyek ma már – 

gazdasági szempontból tökéletesen kontraproduktívak és soktucat 

milliárdra rúgnak, mert a nagyburzsoázia nem invesztál, ellenkezőleg, 

ezeket a pénzeket tiszta spekulációra használja, például a lakhatás 

drágítására, amely a dolgozók rovására még nagyobb gazdagodását teszi 

lehetővé. 

A franciaországi mobilizációk, a sztrájkok különböző kategóriái a 

közlekedéstől az iskolákig, az energiaipartól a kórházakig, ugyan fontosak, 

de nem érintették meg minden bérből és nem bérből élő réteget. 

Egyrészük még a megtakarítások és jövedelmek mechanizmusaihoz 

kötődik, van annnyi gazdasági tartalékuk, amely ugyan  fokozatosan 

csökken, mégis bizonyos védelmet jelent . Emellett van egy másik fontos 

csoport, a gyakran fiatal proletároké, akik felfogják, hogy a gazdasági 

prekaritás és a munkaügyi rugalmasság hogyan tünteti el jövőbeli 

nyugdíjukat. 

A mozgósításokat különféle szakszervezetek támogatták. A sztrájkok és 

megmozdulások természetesen jogszerűen és a “szociális párbeszéd” 

kereteiben zajlottak. A szakszervezetek a legfőbb tőkés államokban 

legalább az 1930-as évek óta az állami struktúra integráns részét képezik. 

Védik a nemzeti gazdaságot, ami megfelel a nemzeti burzsoázia érdekei 

védelmének . A legerősebb és “relative” védett kategóriák védelmébe 
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bezárkózva nem mindig képesek a prekárius és munka nélküli dolgozói 

tömegek üzenetének meghallására. Hiányzik az a stratégia, amely 

szembenézhet a munka jelenlegi nemzetközi megosztásával és még ma 

sincs európai szintű szervezet kiépülve. 

Ugyanakkor még ma is, a gazdasági egyesüléseket reformista és etatikus 

jellegükön kívül is elkerülhetetlenül érinti az osztályharc, mivelhogy ezek 

az egyesülések a  bérmunkások szervezetei. Ebben az értelemben azzal a 

kritikával illetni a szakszervezeteket, hogy  miért nem radikálisabbak, 

teljesen haszontalan és kontraproduktív, mert az osztályok közötti 

erőviszonyok határozzák meg a gazdasági egyesülések konfliktustűrő 

fokát . Minden limittel együtt ezek kategóriák-közti szervezetek, amelyek 

a lokalizmus, a vállalat, a partikularizmus belső határain 

túlemelkedhetnek. A proletariátus védelmének, szervezeteinek 

természetes és azonnali formája, mégha ebben az értelemben gyakran 

saját maguk ellenére cselekednek is, az osztályszerveződés iskolái. A 

Marseille-i kikötők, olajfinomítók, tűzoltók sztrájkerői tüntetéseken 

válaszolnak az erőszakszervezeteknek, a fiatal proletárok és diákok 

önfeláldozó harciassága a párizsi menetekben olyan jelek, amelyek 

mutatják a társadalmi kompromisszum törékenységét. De a jövő felé 

forduló politika szempontjából hiányzik az a pont, ami nem logikai sajátja 

magának a kapitalizmusnak (mint a gazdasági protekcionizmus) vagy az 

archaikus helyi formáknak (a termelés önigazgatása), és képtelenek 

magukba foglalni a termelés mai globális dimenzióját. 

Az osztálypolitika egyik aspektusa nyilvánul meg szükségszerűen ezen 

szervezeteken keresztül a forradalmi energiák központosulásában: az 

osztálypárt. A forradalmi párt az egyetlen párt, amely képes a 

proletariátus együttesére való rálátásra : a burzsoá állam elleni harcra és 

az osztálydiktatúrára. 

A mostani francia mobilizációknak be kell tagozódniuk, a speciális területi 

kontextusokon felül, az imperializmus jelenlegi fázisára jellemző 

legitimitási válság nemzetközi összefüggésébe. Vulkanikus termelésünk az 

anarchikus piacon folyamatosan állítja elő az egyre rövidebb életű árukat, 



 9 

és kerekedik felül a nemzeti gazdaságok védelmi akadályain. Ez vezet a 

mesterséges hiányhoz az árucikkek bősége között. 

A kapitalizmus ósdi, elavult gazdasági forma lett, megakadályozza egy 

fejlettebb, az egész emberiség szükségleteit kielégíteni képes rendszer 

sikerét. Az új rendszer nem bontakozhat ki, mert be van zárva az 

archaikus burzsoá társadalmi viszonyok közé. Ez az óriási ellentmondás 

hozza létre a konszenzusok válságát, a káoszt, a biztonság hiányát. A 

burzsoázia ósdi és parazita osztály, csak magát képes megvédeni és egyre 

prekáriusabb megoldásokkal rendszerét újraéleszteni. A társadalom 

militarizálása, az új felhalmozási ciklusok keresése, mint a green 

economy, mind a burzsoázia levegővételére alkalmas masszívan gyakorolt 

politikai stratégiája, miközben nem semmisítik meg a beteg rendszer 

alapvető ellentmondásait. Egyik válságból a másikba bukdácsol, a helyzet 

egyre súlyosabb: ciklus ciklus után lassul a növekedés, holott a vállalatok, 

háztartások és kormányok eladósodása akkora már, hogy magukban is 

veszélyeztetik a rendszert. Ugyanazok a központi bankok különböző 

formában dolláradósságok milliárdjait tartják kezükben, kötvényeket, 

amelyek egy része sose lesz kifizetve, a pénzügyi rendszernek egyenesen 

a közepébe tolva a válságot. Jelenleg egyre lehetségesebb – utolsó 

reménytelen próbálkozásként – mint megoldás az " újrakezdéshez" maga 

a háború, vagy a termelőerők megsemmisítése. De nem elég várni a 

kapitalizmus halálára. Egyedül «nyilvánvaló rothadása» okán nem fog a 

történelem színpadáról eltűnni, csak a vele történö forradalmi szakítás 

révén . 

A kommunista harc – csata a szocialista tudományosság megerősitéséért 

és a forradalmi párt szükségességéért, hogy a proletaritáus azonnal a 

történelmi érdekeit védje Az egyetlen osztályét, amely széttörheti a 

burzsoá állam erőszakmonopóliumát, az egyetlen internacionalista osztály, 

a kapitalizmus tagadásának és a szocializmus előrevetítésének osztálya 

 

A munkaidő csökkentését és béremelést! 

A munkanélküliek kártalanítását ! 
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Marseille-i kommunista internacionalista csoport 

https:// lefilrouge17.blogspot.com/ 

 

  

 

 

jegyzetek   

 

Rövidzàrlat = két pont között megszűnik az út.. ennek részei a fölsoroltak 

is. 

  

A közvetett bér azt jelenti, hogy munkàséveink alatt megfizetjük a 

jövôbeli juttatàst; azonban nem csak ennyi, hanem egyben a bérekre 

gyakorolt nyomàs eszköze is, integràcios eszköz, stb. 

  

Az eredetiben a “része” szó nem szerepel, de a mondatnak csak 

felsorolàsai vannak, még névelôk nélkül is, és értelmileg az elôszö 

mondtához tartozik, a court circuit-hez (rövidzàrlat).. 
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