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Kia SAT en nia moderna mondo?
Post legado de la diskutoj “Ĉu SAT estas ligita
al maldekstraj partioj?”1, “Pri klasbatalo”2 kaj “Ĉu
SAT estas komunisttendenca asocio?”3 – iniciatitaj
respektive de Gerardo Lieblang, Jakvo Schram kaj mi
mem en SAT-rondo de Ipernity – kaj diskutpropono
de Ĝemilo Kessous titolita “Ĉu SAT kapablas denove
kreski?”, indus pritrakti la demandon, kiun ofte
faras personoj interesiĝantaj pri Sennacieca Asocio
Tutmonda: “Ĉu SAT estas komunisttendenca asocio?”
Tio evidente estas prijuĝo erara.
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Se oni legas la statuton de SAT oni trovas
ekzemple la esprimojn kiel “... por la klasaj celoj de
la laboristaro...” aŭ “... la diversaj klasbatalaj partioj
kaj sindikatmovadoj ...”. La vorto klasbatalo devenas
de Marx kaj la Komunista Manifesto (kvankam ne
nur komunistoj uzas ĝin). Gerardo difinas tion, kion
oni komprenu per la vorto laboristo, kaj donas al ĝi
signifon tre larĝan, kaj Jakvo konstatas ke klasbatalo
ekzistas, kvankam la tiel nomataj klasbatalaj partioj
kaj sindikatmovadoj nuntempe perdis multe de sia
iama signifo kompare kun la tempo (1922) kiam la
statuto de SAT estis adoptita.
Okazas regule diskutoj, ĉu oni ŝanĝu ĉi tiun
vorton klasbatalo en la statuto. Iuj indiferentas pri
tiu esprimo, dum kelkaj komunistoj deklaras ke
ili forlasus la asocion se oni ekzemple parolus pri
“batalo por sociala justeco” aŭ io simila kaj ne pri
“klasbatalo”. La plimulto en SAT estas tolerema kaj...
konservema, kaj ne volas ŝanĝi ion ajn en la statuto.
Kompreneble statuto estas necesa por la funkciado de
asocio, sed aliflanke ĝi tutcerte ne estas la sola kaŭzo
de la stagnado de SAT. Similaj asocioj same stagnas
kaj la maldekstro entute malfortiĝis kaj penas trovi
adekvatajn respondojn al nuntempaj problemoj en la
tutmondigita socio. La sento de solidareco interne de
la salajrula klaso malfortiĝis kaj la ĝenerala tendenco
evoluis al individuismo. Oni ankaŭ devas konsideri
ke la socio en la 21-a jarcento komplikiĝis kaj la
vivkondiĉoj de laboristoj povas esti ege malsamaj laŭ
tutmonda komparo.

tre kritikan rilate la ekonomian liberalismon kaj
la kapitalisman tutmondiĝon, sed eble tamen iom
adaptitan al la nuntempo.
Mi konsentas kun Gerardo Lieblang, kiam li
diras, ke oni devus kompari la programojn kaj
statutojn de la diverslandaj maldekstraj partioj kaj
sindikatmovadoj, kiuj havas similajn celojn kiel SAT.
Poste oni verŝajne vidos ke la vorto klasbatalo ne plu
aperas en granda parto de tiuj movadoj. Ekzemple
la socialdemokratoj en Germanio forlasis tiun
marksisman esprimon jam en la 1950-aj jaroj.
En 1922, kiam la statuto de SAT estis fiksita,
ĝi estis ia kompromiso inter la tiamaj tendencoj
de anarkiistoj, komunistoj kaj socialdemokratoj,
tamen kun “avantaĝo” al la sovetiaj kamaradoj tiam
havantaj
internacian
prestiĝon
en la
laboristaro
pro la rusa
revolucio
kaj la ekesto
de la “reale
ekzistanta
socialismo”.
Intertempe
okazis
la dua
mondmilito kaj la implodo de Sovetio. Se oni parolas
pri klasbatalo, niaj kontraŭuloj ŝatas fiksi nin je la
periodo de la socialismaj ŝtatoj en Orienteŭropo antaŭ
1989 aŭ al nuntempa reĝimo en Norda Koreio. Tio
evidente estas eraro, sed ĉu ni ne devus adapti nian
lingvaĵon al la nuntempo cele al pli ĝusta percepto de
eksteruloj kaj eventualaj simpatiantoj? Des pli ke nia
asocio ne estas politika, sed kultura.
Rikardo Schneller 31227
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Se oni observas la politikan vivon, oni konstatas ke
komunistaj partioj perdis multe de sia antaŭa influo
post la disfalo de Sovetio (ekzemple en Francio).
En multaj landoj ili eĉ ne plu nomiĝas komunistaj
partioj, sed alprenis aliajn nomojn (ekzemple en
Italio). Ĉu SAT ne devus ankaŭ konsideri tion?
Certe ĝi devus daŭre havi maldekstran vidpunkton

