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Praga, Warszawa, 22 października 2014 r.
WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE ZAMORDOWANIA ROBERTA SERRY I JEGO TOWARZYSZKI
1 października 2014 roku został zasztyletowany w swoim mieszkaniu w Caracas przez nieznanych
sprawców młody przedstawiciel Zjednoczonej Partii Socjalistycznej Wenezueli (PSUV) i poseł do
parlamentu Wenezueli Robert Serra i jego towarzyszka życia Maria Herrera. To kolejny już przypadek
bestialskiego skrytobójstwa dokonanego na przedstawicielu rządzącej Boliwariańską Republiką
Wenezueli partii socjalistycznej PSUV.
Niżej podpisane organizacje oceniają te wydarzenie jako kolejną próbę zastraszenia klasy
robotniczej Wenezueli, jej przedstawicieli i politycznych rzeczników (w tym prezydenta Nicholasa
Madurę), na drodze prób budowania ustroju władzy ludowej i społeczeństwa sprawiedliwości społecznej.
Są one kolejnym sygnałem, który dają wenezuelscy oligarchowie, kapitaliści i ich rzecznicy, że będą
wszelkimi środkami – w tym morderstwami – bronić stosunków społecznych opartych na wyzysku
ekonomicznym klasy robotniczej i warstw ludowych Wenezueli oraz geopolitycznej zależności Wenezueli
od państw próbujących zachować hegemonię na kontynencie.
Ten brutalny, faszystowski czyn pokazuje niezbicie, że nie ma możliwości kompromisu między
kapitalistami a drogą rozwoju wskazaną przez socjalizm.
Niżej podpisane organizacje wyrażają poparcie dla rządu władzy ludowej Boliwariańskej
Republiki Wenezueli oraz dla klasy robotniczej Wenezueli w walce przeciwko medialnej, ekonomicznej i
politycznej wojnie wywołanej przez oligarchów, zdrajców i imperialistów.
•
•

•

Niżej podpisane organizacje domagają się:
szybkiego wyjaśnienia sprawy zabójstwa, ujęcia jego sprawców i sprawiedliwego ich ukarania,
zwiększania uczestnictwa najszerszych rzesz klasy robotniczej i warstw ludowych Wenezueli w
codziennym sprawowaniu władzy, jako najlepszego środka do pełnej identyfikacji z prowadzoną
przez rząd Wenezueli polityką i własnym, ludowym krajem,
zaprzestania ingerencji w wewnętrzne sprawy Wenezueli przez Stany Zjednoczone Ameryki,
międzynarodowy kapitał i inne siły imperialistyczne.
Cześć Robertowi Serrze i Marii Herrer!
Niech żyje wenezuelska klasa robotnicza i rewolucja Boliwariańska!
Precz z terroryzmem, precz z oligarchią!
Precz z faszyzmem i imperializmem – narzędziami kapitalizmu!
Tak dla wolności społeczeństw!
/-/ Stowarzyszenie Młodych Komunistów Czechosłowacji (SMKČ)
/-/ Związek Zawodowy Czech, Moraw i Śląska (OS ČMS)
/-/ Stowarzyszenie Przyjaźni z Ameryką Południową i Karaibami
/-/ Polska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU PL)
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Praha, Varšava, 22. října 2014.
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
K ZAVRAŽDĚNÍ ROBERTA SERRY A JEHO PARTNERKY
1. října 2014 byl ve svém bytě v Caracasu nalezen mrtvý představitel Sjednocené socialistické
strany Venezuely (PSUV) a poslanec parlamentu Venezuely Robert Serra s partnerkou Marií
Herrerovou.Jedná se o další případ bestiálního atentátu na představitele vládnoucí Sjednocené
socialistické strany Venezuely PSUV.
Níže podepsané organizace hodnotí tento čin jako další z mnoha pokusů o zastrašení pracujících
tříd Venezuely, jejich představitelů a politických zastánců vlády prezidenta Nicholase Madura, na cestě
budování lidové republiky a sociálně spravedlivější společnosti. Tímto signálem dali kapitalisté,
oligarchové a jejich přisluhovači najevo, že budou všemi dostupnými prostředky - vraždy nevyjímaje hájit starý řád opírající se ekonomicky o vykořisťování pracujících tříd a lidových vrstev Venezuely. S tím
je také spojena touha kapitalistů po změně geopolitické orientace.
Brutální, fašistický čin obnažuje společenské rozpory kapitalismu a jasně říká, že mezi kapitalisty
a rozvojem socialistické společnosti nemůže být žádného kompromisu.
Níže podepsané organizace vyjadřují podporu vládě Bolívarovské republice Venezuela a jejích
pracujících tříd v boji proti mediální, ekonomické a politické válce vyvolané oligarchy, zrádci a
imperialisty.
•
•

•

Níže podepsané organizace požadují:
rychlé objasnění vraždy, dopadení strůjců tohoto činu a jejich spravedlivého potrestání.
zvýšení účasti nejširších mas pracujících tříd i lidových vrstev Venezuely na každodenní správě
věcí veřejných, prostřednictvím vlády Venezuely, jakožto nejlepšího prostředku k osobní, ale i
národní identifikaci v lidovém státě.
zamezení Spojeným státům americkým, mezinárodnímu kapitálu a jiným imperialistickým silám
ve vměšování se do vnitřních záležitostí Venezuely.
Čest památce Roberta Serry a Marie Herrerové!
Ať žijí pracující třídy a bolivarovská revoluce!
Pryč s terorismem, pryč s oligarchií!
Pryč s fašismem a imperialismem - nástroji kapitalismu!
ANO svobodě národů!
/-/ Svaz mladých komunistů Československa (SMKČ)
/-/ Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS)
/-/ Svaz přátel Latinské Ameriky i Karibiku.
/-/ Polská koordinační skupina Světové odborové federace (WFTU PL)

