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Η αναταραχή στην Λατινική Αμερική όχι μόνο δεν κοπάζει, αλλά
αντίθετα εξαπλώνεται. Μετά τις διαδηλώσεις στην Χιλή που
συντάραξαν το πολιτικό σύστημα, ακολουθεί η Κολομβία, η χώρα
που χρησιμοποιήθηκε σαν προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ στην
προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο στην Βενεζουέλα. Όπως και
στην Χιλή, έτσι και στην Κολομβία, χιλιάδες κόσμου κατέβηκε
στους δρόμους αμφισβητώντας την κρατική καταστολή για να
διαδηλώσει συνολικά ενάντια στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο που
είναι υπεύθυνο για την εξαθλίωση σημαντικών κομματιών του
πληθυσμού καθώς και την καταπίεση των Ιθαγενών. Η κορύφωση των
κινητοποιήσεων σημειώθηκε στις 21 Νοέμβρη, όταν χιλιάδες
κόσμου διαδήλωσε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κολομβίας, ενώ
στις συγκρούσεις που ακολούθησαν τέσσερις άνθρωποι έχασαν την
ζωή τους από τις δυνάμεις καταστολής. Το παρακάτω άρθρο
δημοσιεύτηκε στις 26/11 στο ROAR Magazine. Ο συντάκτης του
άρθρου, José Antonio Gutiérrez D. ακτιβιστής και συγγραφέας
μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους της Κολομβίας. Οι
διαδηλώσεις στην Κολομβία συνεχίζονται από τότε, με τον κόσμο
να κατεβαίνει στους δρόμους και την 1η Δεκέμβρη, ενώ ο «Εθνικός
Διάλογος» που πρότεινε ο Ντούκε μοιάζει ήδη να έχει ναυαγήσει.
Μετάφραση του Βασίλη Γεωργάκη
Η Γενική Πολιτική Απεργία στην Κολομβία ανοίγει τον δρόμο για
μια συμμαχία ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο, σε διαδηλωτές
και κινήματα που μαζί μπορούν να ανατρέψουν την ακροδεξιά
κυβέρνηση του Προέδρου Ντούκε.
Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τη Λατινική Αμερική – το
φάντασμα της ταξικής πάλης. Από την Αϊτή, στο Εκουαδόρ, το
Περού και την Χιλή –οάσεις της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης
μέχρι πριν ένα μήνα– οι δρόμοι καταλήφθηκαν από διαδηλωτές. Ο
θυμός τους δεν κατευθύνεται μόνο εναντίον των κυβερνήσεων,

αλλά, ακόμη περισσότερο, εναντίον ενός συστήματος που προκαλεί
ανείπωτες δυσκολίες για τους περισσότερους, ενώ ταυτόχρονα
προκαλεί απίστευτα κέρδη για λίγους. Άνθρωποι κουρασμένοι από
την απίστευτη ανισότητα που με τα βίας επιβιώνουν, σε χώρες
που σύμφωνα με όλους τους οικονομικούς δείκτες, τα πάνε
φαινομενικά καλά.
Αυτές οι διαδηλώσεις θέτουν μία ανυπέρβλητη πρόκληση στην
δεκαετή
κυριαρχία
του
νεο-συντηρητισμού
και
του
νεοφιλελευθερισμού στην περιοχή. Οι κυβερνήσεις Μπολσονάρο στη
Βραζιλία, η de facto πρόεδρος και πραξικοπηματίας Ζανίν Ανιέζ
στη Βολιβία, ο Λένιν Μορένο στο Εκουαδόρ, ο Σεμπάστιαν Πινιέρα
στην Χιλή και ο Ιβάν Ντούκε στην Κολομβία είναι όλοι τους
μέρος αυτής της τεχνοκρατικής και νεοφιλελεύθερης ακροδεξιάς
που φλερτάρει με το αυταρχικό ζήλο της παλιάς ακροδεξιάς.
Ο ρατσισμός, ο μισογυνισμός, η ομοφοβία, ο θρησκευτικός
φονταμενταλισμός, η εύνοια προς το κεφάλαιο, η δηλητηριώδης
αντι-σοσιαλιστική ρητορική και μία επιρρεπής σε διαφθορά
διαχείριση της διακυβέρνησης, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά
αυτών των καθεστώτων. Όλοι ανήκουν σε μία λέσχη ανταλλαγής
συμβουλατόρων, σε μία επιθετική σταυροφορία κατά του
«λαϊκισμού», και είναι πλήρως υποταγμένοι στις επιταγές των
ΗΠΑ. Ανίκανοι να καταθέσουν νέες ιδέες. Αναμασούν το ίδιο
τροπάρι μέρα-νύχτα: ιδιοκτησία, πατριαρχική οικογένεια,
θρησκεία, πατρίδα και άλλες ανοησίες.
Ιβάν Ντούκε: Ένας ανίκανος στην ηγεσία
Υπάρχουν σημάδια ωστόσο πως η κατάσταση γυρίζει! Σε όλη την
περιοχή
υπάρχει
έξαρση
διαδηλώσεων
κατά
του
νεοφιλελευθερισμού, οι οποίες ασκούν πίεση στα αυταρχικά αυτά
ανδρείκελα. Ακόμα κι αν η ακροδεξιά έχει διατηρήσει την ορμή
της στη Βολιβία και τη Βενεζουέλα, ενισχυμένη από τους
πατρόνες της στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχει σίγουρα χάσει το
μομέντουμ της.
Τώρα είναι η σειρά της κολομβιανής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει

την οργή του κόσμου. Απολυταρχικός, καταπιεστικός,
διεφθαρμένος και πάνω απ’ όλα ανίκανος, ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε
κατάφερε μέσα σε έναν μόλις χρόνο να γίνει ένας από του πιο
–αν όχι ο περισσότερο– αντιπαθής πρόεδρος στην ιστορία της
Κολομβίας, απορριπτόμενος από το 70% του πληθυσμού. Εκπληκτικό
κατόρθωμα σε μία χώρα, η ιστορία της οποίας είναι γεμάτη με
προέδρους που έθεσαν τον πήχη της μη-δημοφιλίας πολύ ψηλά.
Ο Ντούκε εκλέχθηκε το 2018 ως διάδοχος του πρώην προέδρου
Αλβάρο Ουρίμπε – άλλος ένας δυσάρεστος ακροδεξιός, μπλεγμένος
σε σκάνδαλα.
Η καμπάνια του Ντούκε στηρίχθηκε στον φόβο: φόβος για τη
Βενεζουέλα, τους περιθωριοποιημένους και την Αριστερά. Κέρδισε
την υποστήριξη των πλέον συντηρητικών και αντιδραστικών
στοιχείων μιας κοινωνίας έκθετης σε συνεχή προπαγάνδα κατά της
Βενεζουέλας και της Αριστεράς.
Απ’ όταν ανέλαβε την εξουσία, είναι ένας εριστικός νταής που
επιτίθεται στη Βενεζουέλα (την ίδια εβδομάδα που συνέβη το
περιστατικό με το κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας τον
Φεβρουάριο, η κυβέρνηση της Κολομβίας αρνήθηκε ανθρωπιστική
βοήθεια στους αφρο-κολομβιανούς που επλήγησαν από πλημμύρες
στην φτωχή επαρχία Σοκό). Διέκοψε μονομερώς τις ειρηνευτικές
συνομιλίες με τον ELN, το δεύτερο μεγαλύτερο αντάρτικο κίνημα
στην Κολομβία και υπονομεύει συστηματικά την συνθήκη ειρήνης
με τους πρώην αντάρτες του FARC-EP.
Ο Ντούκε επανέφερε τις ένοπλες συρράξεις μέσω στρατιωτικών
επιχειρήσεων εναντίων ανταρτών με καταστροφικές συνέπειες για
τους κατοίκους – είναι υπεύθυνος για τις δολοφονίες παιδιών,
καθώς παρείχε οικονομικά κίνητρα για την εξόντωση ανταρτών .
αυτές του οι αποφάσεις οδήγησαν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας σε
παραίτηση. Επιπλέον, αναβίωσε την παλιά τακτική αντιμετώπισης
των cocaleros (καλλιεργητές κοκαΐνης) σαν εγκληματίες, παρά
τις –ανεκπλήρωτες– υποσχέσεις για διαχείριση με άλλο τρόπο του
ζητήματος των παράνομων φυτειών, όπως αυτές είχαν

συμπεριληφθεί στην συνθήκη ειρήνης του 2016.
Όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω υψηλού ποσοστού ανεργίας,
κατακόρυφης αύξησης του κόστους ζωής και δολοφονιών μελών της
αντιπολίτευσης και βετεράνων ανταρτών. Μετά από μόλις έναν
χρόνο, τα πεπραγμένα του Ντούκε, που δεν ήταν παρά
σοκαριστικά, φυσιολογικά εξάντλησαν τις αντοχές του κόσμου.
21 Νοεμβρίου: Οργή και Καταπίεση
Στις 21 Νοεμβρίου καλέστηκε Γενική Πολιτική Απεργία (paro
cívico) σε ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι σε κάποιες προτάσεις
του Ντούκε, όπως οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της
εργασίας που θα μείωναν το ήδη ανεπαρκές ελάχιστο εισόδημα και
θα ιδιωτικοποιούσαν το ασφαλιστικό σύστημα. Η πολιτική απεργία
αποτελεί μία μορφή διαμαρτυρίας σε μία χώρα όπου η πλειοψηφία
του πληθυσμού δεν εργάζεται επίσημα και συνεπώς δεν μπορεί να
συμμετάσχει σε συλλογικές διαδικασίες σε χώρους εργασίας. Όλοι
βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν με όποιον τρόπο
μπορούν: οι εργάτες απεργούν, οι μαθητές και φοιτητές απέχουν
από τα μαθήματα, οι άνθρωποι των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων
κλείνουν τους δρόμους κλπ.
Η Εθνική Επιτροπή για την Πολιτική Απεργία (Comité Nacional de
Paro), μία οργάνωση ομπρέλα για τις οργανώσεις των Ιθαγενών,
των αγροτών, των πολιτών και των εργατών, κάλεσε τον Οκτώβριο
σε διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, του κόστους ζωής και των
εισοδηματικών πολιτικών . με ευρεία κοινωνική υποστήριξη,
κάλεσαν για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην κοινωνική
διαμαρτυρία και για το τέλος της καταπίεσης και
στρατιωτικοποίησης, αλλά και σε μέτρα κατά της ανεργίας που
έφτανε το 11%, χωρίς να συνυπολογίζεται η υποαπασχόληση και η
μαύρη εργασία που εμπλέκουν το 50% της εργατικής δύναμης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα περισσότερα κόμματα της
Αριστεράς, συμπεριλαμβανομένου του FARC, έχουν διατηρήσει μία
χλιαρή στάση απέναντι στην απεργία. Πιθανότατα όντες
απασχολημένοι με τις προηγούμενες εκλογές του Οκτωβρίου,

απέτυχαν να αντιληφθούν την σημασία αυτού του (μετεκλογικού)
κινήματος που γεννάται στους δρόμους.
Πριν καν ξεκινήσει η απεργία, οι αρχές εισέβαλαν σε σπίτια
διοργανωτών και πραγματοποίησαν συλλήψεις. Ανίδεος για το
βάθος της λαϊκής οργής και αγανάκτησης, ο Ντούκε βρήκε τον
μπαμπούλα που αναζητούσε, κατηγορώντας «ξένους αναρχικούς» για
τις διαδηλώσεις, και συγκεκριμένα το São Paulo Forum. Ένας
απόστρατος αντάρτης του FARC-EP εξήγησε στο ROAR:
Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά φτάσει στα όριά τους: οι
φοιτητές και οι εργάτες δεν μπορούν να αντέξουν άλλο, αλλά η
κυβέρνηση δεν μπορεί να πει κάτι άλλο, παρά πως αντάρτες και
μέλη ναρκομαφιών διεισδύουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
Φοβούνται, οπότε επινοούν τον δικό τους μπαμπούλα για να
καταπιέσουν, δυσφημίσουν και αγνοήσουν τους διαδηλωτές.
Η κυβέρνηση έκλεισε τα σύνορα, στρατιωτικοποίησε τις πόλεις
και απείλησε τους διοργανωτές. Απαγόρευσε ακόμη κι ένα
φυλλάδιο που εξέδωσε μία φοιτητική συλλογικότητα που έδινε
συμβουλές για την αντιμετώπιση αυθαιρεσιών από την ESMAD, τα
αντίστοιχα ΜΑΤ της Κολομβίας.
Πολύ σύντομα, ο πρόεδρος αναγνώρισε αδέξια πως οι διαδηλωτές
είχαν ένα ή δύο δίκαια αιτήματα. Πολύ λίγα, πολύ αργά: από
τότε, το μείγμα από μέτρα καταπίεσης και αλαζονείας είχε ήδη
εξαγριώσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ο Ντούκε άρχισε, τότε,
να ψεύδεται ξεδιάντροπα, αρνούμενος πως σχεδίαζε μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού συστήματος ή μείωση του κατώτερου μισθού.
Σε αυτό το στάδιο, ωστόσο, ο κύβος έχει ριφθεί. Παρά τις
τρομοκρατικές μεθόδους που η κυβέρνηση χρησιμοποιεί και το
κλίμα φόβου που αυτές δημιουργούν, εκατοντάδες χιλιάδες αν όχι
εκατομμύρια, από όλη την χώρα βγαίνουν στους δρόμους για να
διαδηλώσουν, όχι μόνο με συγκεκριμένα αιτήματα, αλλά ακόμη
περισσότερο επειδή έχουν αγανακτήσει με το νεοφιλελεύθερο
καπιταλιστικό σύστημα και την άρχουσα τάξη της Κολομβίας που

επωφελείται από αυτό.
Αντίθετα με τις διαδηλώσεις της προηγούμενης δεκαετίας, που
κυριαρχούνταν από την αναστάτωση στον αγροτικό χώρο, η
πολιτική εθνική απεργία ήταν κατά βάση αστικό φαινόμενο, αν
και υπάρχει συμμετοχή και αγροτικών συλλογικοτήτων.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η καταστολή ήρθε άμεσα. Η συνδυασμένη
δράση της ESMAD και του στρατού άφησε τρεις νεκρούς στην
κοιλάδα Καούκα στις 21 Νοέμβρη, συν εκατοντάδες συλλήψεις και
τραυματισμούς σε όλη τη χώρα. Οι συγκρούσεις στην στην πόλη
Κάλι ήταν ιδιαίτερα σφοδρές. Σε απάντηση, στις γειτονιές La
Macarena και Candelaria στην Μπογκοτά έγιναν αυθόρμητες
cacerolazos (διαμαρτυρίες με κατσαρόλες, ιδιαίτερα
συνηθισμένες στην Λατινική Αμερική), που εξαπλώθηκαν σε όλη
την πόλη και την υπόλοιπη χώρα.
Την

επόμενη

μέρα,

οι

διαδηλώσεις

και

τα

οδοφράγματα

συνεχίστηκαν και η ESMAD συγκρούστηκε με διαδηλωτές στις
εργατικές συνοικίες των σημαντικότερων πόλεων. Υποστηρικτές
της κυβέρνησης ξεκίνησαν μία καμπάνια στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης με σκοπό να προκαλέσουν πανικό, υποστηρίζοντας πως
βάνδαλοι επιτίθενται σε σπίτια, για να αποθαρρύνουν τον κόσμο
από το να κατέβει στις πορείες, ενώ παράλληλα σημάδευαν σπίτια
διαδηλωτών σαν αυτόκλητοι προστάτες του νόμου.
Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η πλήρης κινητοποίηση του
στρατού στην πρωτεύουσα – άρματα μάχης και 4.000 στρατιώτες
περιπολούσαν στους δρόμους της Μπογκοτά, επιβάλλοντας
απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21.00 έως τις 6.00 το πρωί της
Παρασκευής.
Οι άνθρωποι αγνόησαν την απαγόρευση en masse και
πραγματοποίησαν το βράδυ cacerolazos, ενώ έστησαν χορούς στους
δρόμους. Ωστόσο η καταστολή συνεχίστηκε, ιδιαίτερα στις
εργατικές συνοικίες. Όμως, όπως εξήγησε στο ROAR ο Ζιλμπέρτο
Μαρτίνεζ, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του CUT Colombia
(Central Unitaria de Trabajadores, το μεγαλύτερο εργατικό

συνδικάτο της χώρας): «Οι άνθρωποι δεν φοβούνται πια, γι’ αυτό
αντιμετώπισαν και απάντησαν στην επίθεση, οι άνθρωποι
αντιμετώπισαν την ESMAD, συγκεντρώνονται στους δρόμους».
Η κλιμάκωση των αγροτικών διαμαρτυριών
Από την μία πλευρά υπάρχει μία τάση –ορθά– να εξετάζονται τα
πρόσφατα γεγονότα στην Κολομβία στο πλαίσιο των παγκόσμιων
αγώνων ενάντια στο κόστος ζωής, τη διαφθορά και τη
νεοφιλελεύθερη λιτότητα της τελευταίας δεκαετίας· αυτοί οι
αγώνες, όμως, είναι επίσης μέρος ενός εσωτερικού κύκλου αγώνων
που άρχισαν στην Κολομβία το 2008.
Εκείνη τη χρονιά, εργάτες γης σε καλλιέργειες ζαχαρότευτλων
στην νοτιοδυτική Κολομβία απήργησαν για τρεις μήνες, ενώ
ακολούθησε μαζική κινητοποίηση των κοινοτήτων των Ιθαγενών,
γνωστές ως minga («συλλογική προσπάθεια» σε διάφορες γλώσσες
ιθαγενών). Από τότε, αυξήθηκαν οι διαμαρτυρίες και οι λαϊκές
κινητοποιήσεις, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Οι αστικές
διαμαρτυρίες περιορίστηκαν σε γιγαντιαίες διαδηλώσεις των
φοιτητών το 2011 και κάποιους ηρωικούς αλλά απομονωμένους
αγώνες συνδικάτων, οι οποίοι συχνά χτυπήθηκαν από μπράβους και
«αποσπάσματα θανάτου» (death squads), με αποτέλεσμα η Κολομβία
να έχει την παγκόσμια πρωτιά στις δολοφονίες συνδικαλιστών.
Με τα αγροτικά σωματεία και τις κοινότητες Ιθαγενών στην πρώτη
γραμμή, η ύπαιθρος γνώρισε μία περίοδο μαζικών κινητοποιήσεων
που αντιστάθηκαν στη στρατιωτικοποίηση της υπαίθρου,
αντιτιθέμενες –ανεπιτυχώς– σε διάφορες εμπορικές συμφωνίες με
τις ΗΠΑ και την ΕΕ και, κυρίως, αντιπαρατέθηκαν με την
πραγματοποίηση γιγαντιαίων πρότζεκτ στον αγροτικό και τον
εξορυκτικό τομέα.
Ήταν αυτή η αντίσταση, την οποία μπορεί κανείς να δει με τον
καλύτερο τρόπο στους αγώνες των κοινοτήτων Tolima, ενάντια
στην εταιρεία-γίγαντα των εξορύξεων χρυσού, την Anglo Gold
Ashanti, που ένωσε τους αγρότες με τις μάζες των πόλεων μέσω
οικολογικών κινημάτων.

Η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, μαζί με τις όλο και
πιο αποτελεσματικές επιθέσεις ανταρτών εναντίον του στρατού,
ειδικά του FARC-EP, δημιούργησαν το υπόβαθρο για την έναρξη
ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στο επαναστατικό κίνημα και
την κυβέρνηση της Κολομβίας στα τέλη του 2012. Δυστυχώς, οι
δυνατότητες μετασχηματισμού διαλύθηκαν εξαιτίας της απομόνωσης
του πληθυσμού από τις διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στην
Κούβα, της μη επιμονής στην ευρύτερη δυνατή λαϊκή συμμετοχή
καθώς και εξαιτίας της έμφασης που δόθηκε σε αιτήματα που
συμπεριελάμβανε το Σύνταγμα ούτως ή άλλως, εφόσον η εμμονή της
Κυβέρνησης να μην θιχτεί το οικονομικό μοντέλο έγινε ανεκτή
από την διαπραγματευτική ομάδα του FARC-EP.
Τελικά, η διστακτικότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει την
οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή, σε συνδυασμό με ένα αντάρτικο
κίνημα που έβλεπε οποιαδήποτε μαζική συμμετοχή στις
διαπραγματεύσεις σαν απειλή στην «κυριότητα» της διαδικασίας,
κατέληξε σε μία περιορισμένη, μη μεταρρυθμιστική, συνθήκη
ειρήνης το 2016.
Το 2013, μία σειρά αγροτικών διαδηλώσεων –που ξεκίνησαν από
καλλιεργητές καφέ τον Μάρτιο και ακολουθήθηκαν από
κινητοποιήσεις καλλιεργητών κοκαΐνης στις παραμεθόριες
περιοχές με την Βενεζουέλα– οδήγησαν σε μαζική αγροτική
απεργία ενάντια στην συνθήκη ελεύθερου εμπορίου που είχαν
υπογραφεί με τις ΗΠΑ το προηγούμενο έτος. Αυτή η αγροτική
διαμαρτυρία έβγαλε εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους και
συγκέντρωσε μία δίχως προηγούμενο υποστήριξη στα αστικά
κέντρα. Αφού 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες
τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν, η κυβέρνηση συμφώνησε να
διαπραγματευτεί με τα αγροτικά συνδικάτα ξεχωριστά, αναλόγως
τον κλάδο και την περιοχή.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, η συλλογική δύναμη που είχε συσσωρευθεί
μέσα σε ένα μήνα διαδηλώσεων, κατακερματίστηκε και
περιορίστηκε επιτυχημένα. Η παραδοσιακή αριστερά και τα
κινήματα της, θορυβημένη πιθανώς από την ανεξαρτησία του
κινήματος, επέλεξε να απέχει από τις διαδηλώσεις,
δυσφημίζοντας την άμεση δράση ως «υπονομευτική» για την
κυβέρνηση Σάντος και συνεπώς για την ειρηνευτική διαδικασία.
Αντιθέτως, επικεντρώθηκαν σε μία μάταιη εκλογική στρατηγική,
που απέφερε τα φτωχότερα αποτελέσματα την επόμενη χρονιά. Δεν
κατάλαβαν ότι η οργή στους δρόμους σπάνια διοχετεύεται μέσα
από τις κάλπες.
Σε έναν βαθμό, η ειρηνευτική διαδικασία –η οποία είχε
περιγραφεί ως προσπάθεια «κατευνασμού» από αριστερούς
επικριτές– μαζί με την εκλογοκεντρική στρατηγική της Αριστεράς
έκαμψε την τάση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων την περίοδο
2008-2013. Αλλά αυτή η κατάσταση ήταν προσωρινή.
Και τώρα; Μαθαίνοντας από τα διδάγματα ενός πολύχρονου αγώνα

Οι σημερινές διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες από τον
Σεπτέμβριο του 1977, όταν μία πολιτική απεργία ενάντια στο
υψηλό κόστος ζωής, την καταστολή, την καταπίεση και τους
χαμηλούς μισθός, καταπνίγηκε βίαια από το κράτος. Το Διάταγμα
περί Ασφάλειας του 1978 έδωσε σημαντικές εξουσίες στον στρατό
και τα στρατοδικεία, για να αντιμετωπίσουν κάθε αντίδραση.
Αργότερα, παρακρατικοί μηχανισμοί –βλ. «αποσπάσματα θανάτου»–
εξαπλώθηκαν, και η ειδεχθής πρακτική των απαγωγών–εξαφανίσεων
ξεκίνησε.
Ένα τμήμα της Αριστεράς πίστεψε πως ένα αντάρτικο πόλεων θα
αναδυόταν κατευθείαν μετά την εμφάνιση του αντάρτικου της
υπαίθρου – μία εκτίμηση που, αν και αποδείχθηκε λανθασμένη,
δεν ήταν τελείως αβάσιμη μετά τα γεγονότα στη Νικαράγουα.
Πυρήνες ενόπλων πολλαπλασιάζονταν όσο το Διάταγμα περί
Ασφάλειας και η ολομέτωπη καταπίεση που ακολούθησε την
πολιτική απεργία του 1977, οδήγησε πολλούς στρατευμένους
αριστερούς στον ένοπλο αγώνα, καθώς έβλεπαν πως τα περιθώρια
πολιτικής αντιπαράθεσης συρρικνώνονταν.
Είναι

γνωστό

το

μοτίβο

στην

Κολομβία,

πως

κάθε

λαϊκή

κινητοποίηση φέρνει κρατική καταπίεση και η καταπίεση οδηγεί
σε μεγέθυνση τα αντάρτικα κινήματα. Τα αστικά κέντρα
παρέμεναν, ωστόσο, κατά πολύ, απροσπέλαστα για τους αντάρτες.
Η παραδοσιακή Αριστερά έβλεπε τα γεγονότα σαν ευκαιρία για να
συγκεντρώσει ψήφους και ως σημάδι πως οι άνθρωποι στρέφονται
προς αυτή. Ωστόσο, θα δοκίμαζαν μεγάλη απογοήτευση με τα
εκλογικά τους αποτελέσματα το 1978.
Και τώρα; Καθώς ο αριθμός των ανταρτών που απορρίπτουν την
συμφωνία του FARC-EP με την κυβέρνηση αυξάνεται, είναι φανερό
πως υπό τις παρούσες συνθήκες και δεδομένης της απροθυμίας της
κυβέρνησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
συνθήκη, είναι ορατό το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του ένοπλου
αγώνα στην ύπαιθρο.
Ωστόσο, τα αστικά κέντρα έχουν εντελώς διαφορετική δυναμική
και η λογική του ένοπλου δεν φαίνεται πως μπορεί να φέρει τις

αλλαγές εκείνες στις οποίες προσβλέπει η πλειοψηφία του
πληθυσμού.
Παρομοίως, οι άνθρωποι στην Κολομβία δεν εκφράζουν αναγκαστικά
την οργή και την αγανάκτησή τους μέσω των εκλογών. Συνεπώς, τα
συμπεράσματα από το 1977, τόσο από την ένοπλη Αριστερά όσο και
από την παραδοσιακή, πιθανότατα δεν είναι εφαρμόσιμα στο
παρόν.
Αν και θα ήταν εξαιρετικά κοντόφθαλμο το να αγνοήσουμε την
δύναμη της ακροδεξιάς και του Ουριμπισμού (πολιτικό ρεύμα
αναφερόμενο στον πρόεδρο της Κολομβίας την περίοδο 2002-2010,
Αλβάρο Ουρίμπε), είναι ξεκάθαρο πως όποια νομιμοποίηση κι αν
είχε αυτή, εξατμίστηκε για τον περισσότερο κόσμο. Αλλά, αν μία
προοδευτική εναλλακτική δεν καλύψει το κενό, τότε ο δρόμος θα
ανοίξει για μία απολυταρχική επίλυση στην κρίση ηγεμονίας,
όπως ακριβώς έγινε το 1977-78. Όσον αφορά αυτό το ενδεχόμενο,
ο Μαρτίνεζ του CUT δηλώνει πως:
Προσπαθούμε να συνεχίσουμε με διαρκείς δράσεις […] η 21η (εν.
Νοέμβρη) ήταν μια εκπληκτική επίδειξη μαχητικού πνεύματος.
Έγιναν cacerolazos σε όλη τη χώρα […] Οπότε η καταστολή
πιθανότατα θα χειροτερέψει, γιατί έχουμε μία ακροδεξιά
κυβέρνηση. Αλλά οι άνθρωποι δεν αντέχουν άλλο, όμως χωρίς σαφή
κατεύθυνση οι άνθρωποι δεν ξέρουν προς τα που να βαδίσουν,
αυτό θα συμβεί και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
Δεδομένης της πρότερης εμπειρίας, θα ήταν επίσης ανόητο να
βασιζόμαστε στις κάλπες για μία αρμόζουσα απάντηση στην κρίση.
Το μαχητικό πνεύμα των ανθρώπων πρέπει να οργανωθεί
ανεξάρτητα, γύρω από τα πιο άμεσα αιτήματα τους: επιτροπές
συνταξιούχων, νεολαίων, γυναικών, για τα μυριάδες αιτήματα.
Πρέπει να οργανωθούν για να ασκήσουν πίεση και να εμπλακούν με
άμεση δράση – το διακύβευμα που τέθηκε στους δρόμους θα
κερδηθεί στους δρόμους. Θα πρέπει επίσης να δράσουν συλλογικά
και κανένας ιδιαίτερος τομέας δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε
ξεχωριστές διαπραγματεύσεις όπως έγινε το 2014. το κλειδί είναι

η ενότητα.
Το εργατικό κίνημα πρέπει να είναι δυνατό και να δώσει το
παράδειγμα. Σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης που
αντιμετωπίζει το πολιτικό κατεστημένο, υπάρχει η ανάγκη να
έρθει η δύναμη από τα κάτω. Μιλώντας στο ROAR, ένας ακτιβιστής
από τις εργατικές συνοικίες του Κάλι σημείωσε τα εξής:
Η κατάσταση είναι θερμή. Οι άνθρωποι τώρα πιστεύουν ότι η
κατάσταση μπορεί όντως να αλλάξει. Αλλά χρειάζεται να είμαστε
σταθεροί και να απαιτήσουμε την άμεση παραίτηση του Ντούκε.
Δεν μπαίνουμε σε καμία διαπραγμάτευση μαζί του. Και γιατί να
μπούμε; Δεν τηρεί ποτέ τις υποσχέσεις του. Θα αξιοποιήσει τις
διαπραγματεύσεις μόνο σαν αντιπερισπασμό, ώστε οι άνθρωποι να
συναινέσουν με κάποια συμφωνία που δεν πρόκειται να τηρήσει.
Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει.
Αυτή η προειδοποίηση γίνεται όλο και πιο επίκαιρη τώρα που η
κυβέρνηση καλεί σε εθνικό διάλογο, πιθανότατα για να φθείρει
το κίνημα. Ένας αγρότης ακτιβιστής από το Πουτουμάγιο εξηγεί:
Πάντα υποστηρίζαμε πως είναι ένα κράτος–μαφία, αλλά όποτε μας
καλούν να κάτσουμε μαζί τους για καφέ, τρέχουμε να
παρουσιαστούμε και με αυτό τον τρόπο το νομιμοποιούμε.
Χρειάζεται να είμαστε πιο συνεκτικοί.
Ο Μαρτίνεζ από το CUT επίσης τονίζει:
Την Τρίτη 26 [Νοεμβρίου], η Εκτελεστική Επιτροπή της πολιτικής
απεργίας θα αποφασίσει σχετικά με την πρόταση. Η κυβέρνηση
μιλάει για εθνική συμφωνία με τους δημαγωγούς, όχι με τις
λαϊκές οργανώσεις στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε άλλες
υποσχέσεις. Ξέρουν τα αιτήματα μας: κοινωνική πρόνοια,
εργατικά δικαιώματα. Ο διάλογος για την κυβέρνηση είναι ένας
τρόπος να επιβάλλουν τις θέσεις τους, δεν πρέπει να είμαστε
αφελείς ως προς αυτό.
Η τελευταία αυτή κρίση στην Κολομβία απέχει πολύ από το να
επιλυθεί. Η πρόκληση για τις λαϊκές κινητοποιήσεις συνίσταται

στη διατήρηση του μομέντουμ, στη μετατροπή της οργής σε
οργάνωση, των σλόγκαν σε προτάσεις που θα πρέπει να κερδηθούν
στον δρόμο, την ίδια στιγμή που πρέπει το κίνημα να παραμείνει
ενωμένο και να αποφύγει τον κίνδυνο του κατακερματισμού.
Την ίδια ώρα, άσκοπες διαπραγματεύσεις, εν είδη μεταμέλειας
πρέπει να αποφευχθούν, καθώς και οι προβοκάτσιες που μπορεί να
στρέψουν μερίδες των διαδηλωτών να συγκρουστούν μεταξύ τους.
Ένα κύμα αγροτικών ταραχών ετοιμάζεται για το επόμενο έτος,
όταν θα ενωθεί με μία νέα γενιά εξεγερμένων των πόλεων, που
έμαθαν το μάθημά τους με τον σκληρό τρόπο. Τότε θα υπάρξει η
ευκαιρία να δοθεί το τελειωτικό χτύπημα στην ακροδεξιά. Αν οι
ολιγάρχες της Κολομβίας πιστεύουν όντως πως αυτή είναι μία
περαστική κατάσταση που θα συντριβεί μέσω παραπλάνησης και
καταπίεσης, θα τα βρουν μπροστά τους.

