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9PHAM BINH

Az Occupy mozgalom és  
a szocialisták feladatai

A Occupy mozgalom olyan esélyt teremtett egyrészt a szocialista és a 
munkásmozgalom újraegyesítésére, másrészt egy széles bázisú, élet-
képes radikális párt megteremtésére, amilyen egy élet során egyszer 
adódik. Két olyan perspektíváról beszélünk, amelyek egyike sem léte-
zett reális lehetőségként a késő 60-as, illetve a korai 70-es évek óta. A 
szocialista baloldalon belül még nem kezdődött el az Occupy mozgalom 
eme szélesebb távlatú implikációinak átgondolása, és e baloldal egy-
előre taktikáját sem igazította azokhoz az új feladatokhoz, amelyeket a 
mozgalom kitörése teremtett a szocialisták számára. A szocialista bal-
oldal gyakorlatilag az Occupy mozgalom farvizén evez, ahelyett, hogy 
az Occupy követné a szocialista baloldalt mint vezető erőt. így aztán 
ahhoz is igyekeznünk kell, hogy lépést tudjunk tartani az Occupy gyors 
evolúciójával. 

Az Occupy Wall Street (OWS – „Elfoglalni a Wall Streetet”) négy hét 
alatt több munkást és elnyomottat mozgósított, mint amennyit a teljes 
szocialista baloldal négy évtized alatt. Hasznos lesz számunkra, ha meg-
értjük, hogyan és miért történhetett, hogy más politikai erők (nevezetesen 
az anarchisták) hajtották végre ezt a történelmi fegyvertényt.

Az alábbi írás kísérlet az Occupy megértésére, a szocialisták által adott 
válaszok áttekintésére, valamint néhány olyan gyakorlati következtetés 
levonására, amely segítheti a szocialistákat abban, hogy az Occupy 
általános mozgásirányát befolyásolni képes központi szereplőkké vál-
hassanak, kitörve a jelenlegi marginális pozícióból.

Az Occupy osztályjellege és vezetése

Az Occupy mozgalomnál több, forradalomnál kevesebb. Az Occupy-
felkelés, a lakosság 99%-ának mélységeiben felgyülemlett harag és 
reménykedés előre megjósolhatatlan kiáradása. Radikálisan különbözik 
az amerikai politikai életet az elmúlt időszak során megrengető tömeg-
mozgalmaktól: a bevándorlók jogaiért szerveződött mozgalomtól, amely 
2006 május elsején – 1886 óta első ízben – nemzeti méretű politikai 
sztrájkban kulminálódott, vagy az iraki háború elleni 2002–2003-as moz-
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0 galomtól, illetve az 1999-es seattle-i csatával kezdődött és a „9/11”-gyel 
[2001. szeptember 11.] lezárult alterglobalista mozgalomtól. Mindhárom 
előbb említett mozgalmat liberális nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) 
vezették. E szervezetek szponzorálták a felvonulásokat, szerezték meg 
az engedélyeket, és rostálták meg, hogy ki lehet és ki nem szónok a 
nagygyűléseken. A militáns, illegális direkt akciók inkább a kalandor Black 
Bloc-hoz kötődő elemekre vagy néhány nagyon elkötelezett aktivistára 
korlátozódtak.

E három mozgalmat az Occupy mozgalommal összevetve több 
szembetűnő különbséget fedezhetünk fel: az utóbbinál szélesebb 
körből verbuválódott az aktív résztvevők és a nyilvános támogatók 
köre, és ami a legfontosabb, az Occupy sokkal militánsabb és daco-
sabb. Tízezrek hajlandók vállalni a letartóztatás és a rendőri brutalitás 
kockázatát. A felkelést szándékosan úgy tervezték meg az anarchista 
kezdeményezők, hogy konkrét megfogalmazott végcél nélküli, mindent 
és mindenkit felölelő folyamat legyen; ilyen módon elkerülték a kudar-
cot vallott konvencionális, egycélú tiltakozás modelljének buktatóit. Az 
„emberi mikrofon”-módszer, amelyet azért találtak ki, hogy megkerüljék 
a New York-i rendőrség (NYPD) kihangosításra vonatkozó tiltását, azt 
jelentette, hogy bárki bármikor nagyszámú hallgatóság előtt hallathatta 
hangját.1 

Az egyik tényező, amely az Occupy-t felkeléssé, és nem csupán tö-
megmozgalommá teszi, a vezetőség állítólagos hiánya. Természetesen 
marxistaként jól tudjuk, hogy minden tömegharchoz szükséges a vezetés 
valamiféle formája, és ez alól az Occupy sem kivétel. Az Occupy-t azok 
vezetik, akik a táborokban a frontvonalba helyezik magukat, és mélyen 
belevonódnak a döntéshozatalnak abba a komplex, bizantikus folyama-
tába, amelyet „módosított konszenzus”-nak hívnak (UnaSpenser 2011). 
Azok a személyek a vezetők, akik olyan javaslatokat tesznek a tervezői 
összejöveteleken, a munkacsoportban és az Általános Gyűlésben (ÁGY), 
amelyek elegendő támogatást kapnak ahhoz, hogy megszabják a felke-
lés cselekvési irányát. 

Azokból lesznek a vezetők, akik a legnagyobb áldozatot hajlandóak 
hozni a mozgalomért.

Mivel az Occupy jellegét tekintve önszervező és a legelkötelezettebb 
résztvevői által (ön)vezetett, kudarcot fognak vallani azok az erőfeszíté-
sek, amelyek a döntéshozatali folyamat hozzáférhetőbbé tételét célozzák 
azok számára, akik nem hajlandók vagy képesek a hét minden napján, a 
nap huszonnégy órájában a mozgalomnak szentelni magukat. A „Foglald 
el a Wall Streetet minden nap, minden héten!” nem csupán jelszó, ez az 
Occupy mozgalom de facto vezetésének létezési módja. 

1 Ennek lényege, hogy a szónok beszédét mondatonként több hullámban a 
körülötte állók, majd az őkörülöttük állók stb. hangosan elismétlik. (A szerk.)
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1E realitás kihat a permanens táborozásban résztvevők osztálykarak-
terére – ezek javarészt vagy a Karl Marx által lumpenproletariátusnak 
nevezett csoportból kerültek ki (tartós munkanélküliek, férfiprostituáltak, 
drogfüggők és mások, akik keresztülhullottak a tőkés építmény repedése-
in), vagy pedig magasan képzett (fehér) egyetemisták, volt egyetemisták 
és posztgraduális hallgatók. Az előbbi csoporthoz tartozók nem csupán 
azért csatlakoztak a táborhoz, hogy viszonylagos biztonságban alud-
hassanak és ehessenek, hanem azért is, mert remélték, hogy a felkelés 
valóságos, jelentékeny változást fog hozni számukra. Főleg az utóbbi 
csoportból kikerülők uralják az Occupy bonyodalmas döntéshozatali 
processzusát, és az ő motivációjuk lényegében megegyezik a lumpen-
proletár elemekével: a remény, hogy az Occupy valóságos, jelentékeny 
változást hozhat. Sokukat hatalmas méretű adósság köt gúzsba, két 
vagy három részmunkaidős állásban dolgoznak, vagy képtelenek volt 
szakmájukban elhelyezkedni a drága, hosszú időn át tartó képzés el-
lenére. Mielőtt a 2008-as gazdasági válság óta tartó vergődés ellopta 
jövőjüket, és falnak állította őket, biztonságos kispolgári vagy jól fizetett 
fehérgalléros egzisztencia várt rájuk. Ez az anyagi valóság fűti az Occupy 
résztvevőinek elszántságát, hogy az ismételt letartóztatások, verések és 
vereségek ellenére visszatérjenek. Ebből a fajta elszántságból születnek 
a forradalmárok.

Az Occupy mozgalom struktúrájának és formájának előnye, hogy a 
Demokrata Párt, a liberális NGO-k és szakszervezeti vezetők képtele-
nek voltak kooptálni a felkelést, mielőtt az robbanásszerűen szétterjedt 
több mint 1000 amerikai kis- és nagyvárosban, és mielőtt a mozgalom 
Obama elnököt is célkeresztbe állította (Joannaeleon 2011). Hátránya 
viszont, hogy az Occupy mozgalmat földrajzilag azokra a területekre 
szűkíti, ahol a hatóságok eltűrik a táborokat, szociológiailag pedig a 
lakosság legkevésbé és leginkább privilegizált rétegeire korlátozza, 
azokra, akiknek nincs hova menniük a táborokon kívül, és azokra, akik 
megengedhetik maguknak, hogy egyhuzamban heteken át táboroz-
zanak.

Az illegális bevándorló, aki hetente 60 órát robotol, és a bérrabszolga, 
aki heti 40 órát, nehéznek fogja találni, hogy az Occupy döntéshozatali 
processzusát formáló tényezővé váljon. Azok a kísérletek, amelyek az 
Occupy mozgalom létező struktúráinak és formáinak felváltását célozzák 
valamivel, ami a nem teljes idős Occupy-sok számára is hozzáférhetőbb, 
két inherens kockázatot hordoznak: (1) megnyílik az út azok előtt, akik 
semmit sem szeretnének jobban, mint hogy a felkelés harcosait Obama 
2012-es kampányának talpasaivá lényegítsék át, és (2) csökkentik az 
Occupy legelkötelezettebb résztvevői által hordozott hatalmat. Azokon a 
helyeken, ahol az Occupy nem ölti permanens táborok formáját, a dön-
téshozatali folyamat még diffúzabbá válhat, tovább nehezítve a benne 
való részvételt.
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3Az OWS megszületése és a szocialista reagálás

Az amerikai szocialista baloldal nem követte nyomon napi rendszeresség-
gel az OWS-t egészen addig, amíg szeptember 24-ikén Anthony Bologna 
New York-i helyettes felügyelő gázspray-vel le nem fújt néhány sarokba 
szorított nőt az Union Square közelében. A SEP (Socialist Equality Party) 
szeptember 26-án kezdett folyamatosan tudósítani a wsws.org-on (Eng-
lish 2011). A PSL (Party for Socialism and Liberation) lapja, a Liberation 
News szeptember 27-ikén (Cartier 2011), az ISO (International Socialist 
Organization) első cikke szeptember 28-ikán jelent meg a Socialist 
Worker-ben (Singsen – Russel 2011), és a Solidarity október 3-adikától 
kezdte tárgyalni az eseményeket (Occupy Wall Street! 2011). 

Ez a hanyagság a szocialista baloldal mélyen meggyökerezett szkep-
szisét tükrözte (Sustar 2011) a konkrét követelések nélküli tiltakozással, 
az engedély nélküli demonstrációval szemben – például, ahogyan az 
OWS egy szabadtéri sátortáborban Manhattan pénzügyi negyedének 
közepén egy jövőbeli nem-kapitalista társadalom megelőlegezéséről 
beszélt (Singsen 2011) –, illetve a „vezető nélküli”, „horizontális” procesz-
szussal szemben. Az anarchista elemek túlsúlya, párosulva a szocialista 
baloldal teoretikus kifinomultságával és politikai prekoncepcióival, ahhoz 
vezetett, hogy a szocialista baloldal a „várjuk ki, mi lesz belőle” típusú 
megközelítést választotta, ami az élcsapat helyett az utóvéd pozíciójára 
kárhoztatott minket.

A felkelés nem állítólagos hiányosságai ellenére, hanem épp e hiá-
nyosságoknak köszönhetően vált sikeressé. A felülről jövő elnyomás az 
alulról jövő elszántsággal párosulva azt eredményezte, hogy az Occupy 
mozgalom a szeptember 24-ikét követő hetekben tömeges támogatott-
ságra tett szert. A szocialista baloldal szemében az OWS prioritássá vált, 
és támogatásuk túlment azon, hogy – a szakszervezetekhez hasonlóan 
– október elejétől kezdve tagokat küldtek az OWS szervezőbizottsági 
összejöveteleire. A MoveOn.org és más balliberális csoportok mozgó-
sítottak az október 5-i, több mint 20 ezer fős tiltakozó menetre, amely a 
New York-i rendőrség előző szombati akciója ellen tiltakozott – ez utóbbi 
során a tüntetőket a Brooklyn hídon csapdába csalták és tömegesen 
letartóztatták (Binh 2011a). 

Szocialisták anarchista terepen

Az Occupy mozgalom kétségtelenül kapcsolódik a „foglalj el mindent, 
s ne követelj semmit” trendhez (Teoan 2011), amely a felsőoktatási 
megszorítások elleni, 2009–2010-es diákmegmozdulások során bukkant 
fel. 

Amint arra David Graeber anarchista OWS-szervező – akitől a neveze-
tes „mi vagyunk a 99%” jelszó származik (Graeber 2011a) – rámutatott, 
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4 az anarchizmus hatása mutatkozik meg abban, ahogyan az Occupy 
elutasítja az állami és nagyvállalati tekintélyt; vagy abban, ahogyan a 
direkt akcióhoz, közvetlen demokráciához, nem-hierarchikus szervező-
déshez, konszenzushoz és a jövő társadalmi modelljét megelőlegező 
politizáláshoz ragaszkodik (Graeber 2011b). 

A szocialista baloldal feladata megérteni, hogy (1) hogyan is miért 
dominálják ezek a módszerek a felkelést, és (2) mi a teendő ezzel kap-
csolatban.

Az anarchista megoldások azért terjedtek el széleskörűen, mert a siker 
utánzásra ösztönöz. Ahogy az 1917-es orosz forradalom egy évszázaddal 
ezelőtt kommunista munkáspártokat fialt, amelyek több tízezres tagsága 
abban reménykedett, hogy sikerül saját országukban követni a bolsevik 
példát, úgy most emberek ezrei igyekeztek az OWS-t imitálni saját kis- 
és nagyvárosaikban, lemásolva azt, amivel a gyakorlatban sikerült több 
tízezer munkást és elnyomottat mozgásba hozni, a szocialista baloldal 
minden kritikája (D’Amato 2011) ellenére. A szeptember 17-ét követő 
hetekben az Occupy Wall Street facilitációs munkacsoportja, amelynek 
feladata a New York Városi Általános Gyűlés működtetése volt, ország-
szerte szervezőket képezett ki a módosított konszenzus elnevezésű 
döntéshozatali mechanizmusra, a livestream.com-on keresztül tucatjával 
sugárzott video-tananyagok révén – az OWS-résztvevők tucatjainak, 
talán százainak személyesen tartott tanfolyamokon felül. Az ily módon 
kiképzettek közül aztán sokan más városokba utaztak, vagy visszatértek 
saját városukba, hogy új foglalási akciókat indítsanak el. 

Az Occupy mozgalom a 99% élcsapata, és ezen belül az OWS az 
„élcsapat élcsapata”, hogy Lev Trockij kifejezését kölcsönözzük (Trotsky 
1939). Az OWS élcsapat-szerepe megmagyarázza, miért ennek módsze-
rei lettek az uralkodók a tradicionálisabb szervezetek (szakszervezetek, 
liberális NGO-k és szocialista csoportok) által preferált szerveződési 
módok helyett.

A szocialista baloldalnak meg kell tanulnia navigálni az Occupy anar-
chista terepén, ha formálni és vezetni szeretnénk a felkelést, ahelyett, 
hogy az formálna és vezetne minket. Ha az Általános Gyűlésen benyújtott 
javaslatokkal megpróbáljuk a jelenlegi gyakorlatot felváltani a Robert-
féle ügyrend2 szerinti többségi szavazással és formálisan megválasztott 
vezetőkkel, kudarcot fogunk vallani, mert az Occupy résztvevői nem 
tapasztalták meg gyakorlati példa alapján, hogy e módszerek magasabb 
rendűek.

Röviden, ami nincs elromolva, azt ne próbáljuk megjavítani, ha pedig 
elromlott, a gyakorlatban mutassuk be és bizonyítsuk, hogy hogyan fest 
a jobb modell.

2 A parlamenti vita legkidolgozottabb szabályrendszere. Az első változat 1876-ban 
keletkezett, szerzője Henry M. Robert amerikai tábornok volt. (A szerk.)
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5A valóság az, hogy a „horizontális” módosított konszenzus módsze-
re, az Általános Gyűlés és a Szóvivők Tanácsa mind nagymértékben 
diszfunkcionális (Binh 2011b), de nem végzetes mértékben (legalábbis a 
jelen fázisban). A tábor felszámolását megelőző időszak során3 az OWS 
sok munkacsoportja titokban elkezdte felhalmozni az utcai adományokat, 
amelyeket az Általános Gyűlés hivatalos pénzügyi munkacsoportjától 
(FWG) kapott, mivel, noha jelentős pénzeket adtak be az általános alap-
ba, komoly nehézségekkel tudtak csak pénzt kivenni onnan az égetően 
szükséges kiadásokra az OWS elhúzódó, bürokratikus döntéshozatali 
procedúrája miatt. Továbbá, mivel az FWG több mint 500 ezer dolláros 
internetadomány felett rendelkezik, sok munkacsoport nem látta be, miért 
kéne hozzájárulnia egy amúgy is jól eleresztett alaphoz, és nehezmé-
nyezte a jóformán egyirányú pénzáramlást. 

A pénzfelhalmozás részét képezte annak a szakadásnak, amely egy-
felől azon teljesidős Occupy-sok (akik kirekesztettnek érezték magukat, 
és végül bojkottálták az Általános Gyűlést), másfelől pedig a mozgalmár 
típusok között keletkezett (az utóbbiak közül sokan nem aludtak a Liberty 
parkban), akik úgy hitték, hogy a módosított konszenzus folyamata a 
felkelés abszolúte legfontosabb eleme. E szakadás földrajzilag is meg-
mutatkozott egy „gettó” és egy „dzsentrifikált” terület elkülönülésében 
(Shapiro, Lila 2011), amiről egy Daily Show-adás is tudósított (Occupy 
Wall Street Divided, 2011).

A New York-i Általános Gyűlés által jóváhagyott szóvivői struktúra, 
amely a frusztráló és nem demokratikus döntésképtelenség (Blissett 
2008) problémájának megoldását célozta, egyszerűen áttolta e problémá-
kat a Szóvivők Tanácsára, miközben nem javította érdemben az Általános 
Gyűlés döntéshozói procedúráját. Mindezen problémák súlyosabbá vál-
tak, miután New York polgármestere, Michael Bloomberg felszámoltatta 
az OWS-tábort a Liberty parkban, és az OWS nem próbált meg szembe-
szállni a kilakoltatással, megkísérelve a visszatérést4. A kilakoltatás olyan 
csapást mért a felkelésre, amely máig próbálja kiheverni azt.

Habár a szocialista baloldal tekinthet úgy ezekre a problémákra, mint 
a módosított konszenzus eljárással – és általában az Occupy döntésho-
zatali mechanizmusával – kapcsolatos lesújtó nézeteinek igazolására, a 
szocialistáknak nem az a dolguk, hogy igazolva legyenek, hanem hogy 
segítsék a felkelést az akadályok leküzdésében az Occupy résztvevőinek 
tapasztalataiból leszűrt gyakorlati megoldásokkal, amelyek hasznosítják 
a felkelés létező kereteit, infrastruktúráját és terminológiáját.

Ahelyett, hogy kapásból a módosított konszenzus eljárás elhagyását 
javasolnák az Általános Gyűlésben vagy a munkacsoportokban, gyümöl-

3 Az OWS táborát november 15-én számolták fel. (A szerk.)
4 A cikk megjelenése után, 2011. december 31-én történt egy sikertelen kísérlet 

a visszatérésre. (A szerk.)
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7csözőbb lenne csak azután kezdeményezni a procedurális reformokat, 
miután szoros kapcsolatokat sikerült kiépíteni az aktivistatársakkal a 
közös munka során. Amikor majd a többieket is frusztrálják a módo-
sított konszenzus hiányosságai (Blissett 2008), akkor válhat vonzóvá 
a javaslatok elfogadásához szükséges támogatottság alsó határának 
90%-ról kétharmadra, vagy 50% plusz egy szavazatra csökkentésének 
gondolata.

A próba és hiba nehéz, fájdalmas és elhúzódó folyamatát nem lehet 
átugorni. Még ha igazunk van is a módosított konszenzus eljárás hibáit il-
letően, kizárólag a közvetlen tapasztalat fogja ezt véglegesen igazolni.

A szocialisták és az Occupy munkacsoportjai

Az Occupy mozgalom mindenütt feladatok széles skálája köré szerve-
ződött munkacsoportokat hozott létre, illusztrálva Arun Gupta megfigye-
lését (Gupta 2011), mely szerint „minden foglalás lokális”. Az Occupy 
Wall Street más kihívásokkal szembesül, mint az Occupy Philadelphia, 
Portland, Mobile vagy Nashville. Az OWS-nek több mint 40 munkacso-
portja van – ezek némelyike átalakulásra kényszerült a kilakoltatás után 
(a köztisztasági csoport például a kilakoltatást követően a lakhatás kér-
désére koncentrált). A helyi Occupy mozgalmak az OWS modelljét saját 
helyi szükségleteikhez igazították, és mintegy tucatnyi munkacsoportot 
hoztak létre (pl. munkaügyi csoport, követelések, direkt akciók, közbiz-
tonság, egészségügy, élelmezés, komfort, internet, média és facilitációs 
munkacsoport).

A szocialista baloldal általában csak néhány munkacsoportra korlátozta 
részvételét, jobbára azokra, amelyeket Ross Wolfe a Platypus-csoportból 
(Wolfe 2011) helyesen szellemimunka-típusú csoportokként írt le – kö-
vetelések, kapcsolatteremtés a munkásosztállyal, direkt akciók –, és 
távol tartotta magát azoktól a fizikai jellegű vagy „alantas” feladatoktól, 
amiket a közbiztonsági csoport, a komfort, egészségügyi vagy élelme-
zési/konyhai munkacsoportok láttak el. Ez problematikus, mivel ezzel a 
szocialisták a munkacsoportok többségében átengedik a befolyást más 
politikai erőknek (anarchistáknak és liberálisoknak), akaratlanul „vörös 
gettókat” létesítve ezáltal.

A szellemi munkával fémjelzett munkacsoportoknak az előnyben része-
sítése a fizikai munkát ellátókkal szemben azon a téves megfontoláson 
alapul, hogy a konyha működtetése vagy a sátrak felügyelete kevésbé 
politikai vagy kevésbé fontos feladat, mint a követelések vagy az ideo-
lógiai kérdések megvitatása. Amikor Genora Dollinger a Flint üzemében 
az ülősztrájkot vezette 1936-ban, a sztrájkolók meleg étellel való ellátása 
éppolyan létfontosságú feltétel volt a General Motors legyőzéséhez, mint 
a sztrájkolók sorfala (Rosenthal 1995). Az egyik nélkül a másik nem lett 
volna lehetséges. A kilakoltatás utáni OWS példája is jól illusztrálja ezt. 
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8 A felkelés fejlődésének jelenlegi pontján a tömegmozgósításnak és a 
politikai vitáknak nincs bázisuk vagy szervezési központjuk fizikai foglalás 
nélkül, és egy tér fizikai elfoglalása rengeteg „kulimunkát” igényel.

A szocialista baloldalnak az Occupy mozgalom összes aspektusában 
részt kell vennie, és el kell nyernie a legelkötelezettebb, legkomolyabb, 
leghatékonyabb harcosok reputációját. Csak ezen a bázison leszünk 
képesek komoly befolyást gyakorolni az emberekre és a felkelés me-
netére.

Anarchisták és a Black Bloc

Az Occupy mozgalom és az alterglobalista mozgalom közti egyik éles 
különbséget a Black Bloc (BB) szerepe, illetőleg a BB-re adott szélesebb 
anarchista reakció jelenti. A BB (nem mint szervezett csoport, hanem mint 
taktika) először november másodikán az oaklandi általános sztrájk idején 
jelent meg – a sztrájkot az a rendőrségi rajtaütés váltotta ki, amelynek 
nyomán Scott Olsen iraki veterán a kórházban kötött ki komoly agysérü-
léssel (könnygázgránát találta el az arcát) (Cherkis 2011a).

Az első emlékezetes BB-esemény a Whole Foods és több nagyobb 
bank vandalizálása volt a november másodikai tüntetések idején (Winston 
2011). A következő incidensre ugyanazon az estén, csak később került 
sor, amikor a BB eredménytelenül próbálta megszállni a Traveler’s Aid 
Society (TAS) épületét, miután az általános sztrájk sikeresen megbéní-
totta Oakland kikötőjét egy tízezer fős tömeggel (Hieronymous 2011). 
Habár ezek az incidensek nem voltak függetlenek egymástól, nem is 
vehetők egy kalap alá, miután eltérő kérdéseket vetnek fel, és eltérő 
volt a dinamikájuk.

A rombolás a Whole Foodsnál hasonlatos volt a Starbucks kiraka-
tainak hírhedt szétveréséhez 1999-ben, amely aztán (igazságtalanul) 
az egész alterglobalista mozgalom szimbólumává vált. Ezúttal viszont 
másképpen alakultak a dolgok; miután a BB akciója dulakodást provokált 
a demonstrálók között, az emberek rákiabáltak a BB tagjaira, és végül 
különféle tárgyakat vágtak hozzájuk, miután azok nem voltak hajlandóak 
felhagyni a tiltakozó menet útjába eső Whole Foods és más óriásválla-
latok tulajdonának rongálásával. A BB azért cselekedhetett büntetlenül 
az alterglobalista mozgalomban, mert ott felülkerekedett az „eltérő tak-
tikák” mantrája, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy senkinek sincs 
joga megmondani bárki másnak, hogy mit tehet vagy nem tehet meg, 
még hogyha akcióik rombolóan hatnak is a mozgalomra mint egészre. 
E gyerekes attitűdöt felváltotta az Occupy-résztvevők komolyabb hozzá-
állása, akik erősen sajátjukénak érzik a felkelést és nem engedik, hogy 
kalandorok zátonyra futtassák.

A Whole Foods incidens a BB-akcióknak az Occupy mozgalom egé-
szének kontextusát szem előtt tartó, gondolatgazdag bírálatához vezetett 
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9(zerzan 2011) más anarchisták részéről (Lynx 2011). Ez jelentős forduló-
pont az amerikai anarchista mozgalom érési folyamatában. A szocialista 
baloldalnak figyelembe kell vennie e realitást az Occupy mozgalommal 
kapcsolatos stratégiájában.

Ugyanezen az estén, valamivel később, a BB vezetésével 150 ember 
elfoglalta a TAS-t – egy üres épületet, amely az utóbbi idők költségvetési 
megszorításai nyomán vált elhagyatottá. Miután kihúztak egy transz-
parenst a könnyű épületfoglalás megünnepléseképpen, a házfoglalók 
száma nagyjából 700 fősre duzzadt (Ford 2011). Barikádokat emeltek 
a két legközelebbi kereszteződésben, és meggyújtották őket, mikor 
megjelent az oaklandi rohamrendőrség több száz fős különítménye (a 
rendőrök a háttérben maradtak az egész nap folyamán). A tüzek és az 
utcákat eltorlaszoló kis barikádok nem tudták meggátolni, hogy a rend-
őrök a TAS-hoz vonuljanak (Dave Id 2011), és letartóztassák azokat, akik 
ott maradtak, hogy megvédjék azt (a BB-ből sokan elmenekültek, hogy 
elkerüljék a letartóztatást). 

Az anarchista tábornak a TAS-nál történt fiaskóra adott reakciója 
még hevesebb volt, mint a Whole Foods incidens esetében. Egy helyi 
önkéntes ápoló (An Open Letter to the Black Bloc... 2011) lehordta a 
BB-tagokat, amiért elmenekültek a konfliktus elől, amelynek létrejötté-
ben közreműködtek; a San Francisco Indymedia honlapján közölt poszt 
(Statement on... 2011), amely védelmébe vette az akciót, intenzív kritikai 
össztűz alá került. A kritikusok lesújtó bírálatnak vetették alá a rövid ideig 
tartó épületfoglalás során elkövetett politikai és taktikai hibákat. Kim 
Lehmkhul odáig ment, hogy a barikádok felgyújtóit álanarchistáknak, 
provokátoroknak titulálta (Lehmkuhl 2011).

Ezzel szemben a szocialista baloldalnak a TAS elfoglalásával kapcsola-
tos kritikája inkább a procedúrára, mint a tartalomra összpontosult. Todd 
Chretien Socialist Worker-be írt cikkében azt írta, hogy az akció szervezői 
nemhogy elnyerték volna az oaklandi Általános Gyűlés támogatását, de 
még csak részt sem vettek azon, továbbá alábecsülték a rendőrséget, és 
„a tömeg egységének erejét egy elit állítólagos heroizmusával próbálták 
helyettesíteni” (Chretien 2011).

Ám a TAS elfoglalásának kudarcát illetően ezek a hibák irrelevánsak. 
Ez a fajta érvelés is csak azt jelzi, hogy talán a szocialista baloldal nem 
értette meg teljesen az Occupy mozgalom működési módját.

Az Occupy által elindított akciók, és különösen a direkt akciók döntő 
többségét nem az Általános Gyűlés hagyja jóvá. Autonóm csoportok 
(amelyeket hol hivatalosan elismert a helyi ÁGY, hol nem) kezdemé-
nyezik az akciókat, és a mozgalom résztvevői döntenek arról, hogy 
csatlakoznak-e, vagy sem. Ha minden csoportnak, amelynek van egy 
akcióval kapcsolatos ötlete, meg kellene szerezni az ÁGY jóváhagyását, 
a szóban forgó akció sohasem valósulna meg a nagy létszámú gyűlések 
által alkalmazott módosított konszenzus eljárás bürokratikus jellege 
miatt. Teljesen irreális azt elvárni, hogy anarchisták, különösen pedig 
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0 a BB, az Általános Gyűléshez folyamodjon hozzájárulásért – egy ilyen 
követelmény nem lenne életképes stratégia az Occupy mozgalmon belül 
fellelhető kalandor tendenciák amúgy nagyon is valós problémájának 
a kezelésére. Továbbá, a TAS elfoglalása – szemben a Whole Foods 
incidenssel – nem egy ultrabaloldali kisebbségnek a deklaráltan erő-
szakmentes demonstráció kisajátítására vagy megzavarására irányuló 
kísérlete volt.

Maga az OWS is „az elit heroizmusával” vette kezdetét, azzal a 
száz-kétszáz emberrel, aki megkockáztatta a letartóztatást azzal, hogy 
állásfoglalásképpen szeptember 17-től kezdve a Liberty Parkban aludt. 
Az ő heroikus akciójuk nélkül az Occupy mozgalom „tömegegysége” 
sose jött volna létre.

A TAS elfoglalása azért fulladt kudarcba, mert
1. a házfoglalók nem surrantak be az épületbe, és kezdtek szép 

csendben barikádokat építeni az épületen belül annak érdekében, hogy 
meg is tarthassák. Ehelyett harsogó táncszenével ünnepelték meg a 
foglalást, kilógattak egy jókora transzparenst az épület oldalára, és az 
emeletről százával dobálták a szórólapot. Ez odavonzotta a helyi sajtót, 
és ráébresztette az oaklandi rendőrséget a kialakult helyzetre, ami időt 
adott nekik, hogy összpontosítsák erőiket egy általuk kiválasztott időpont-
ban végrehajtott támadáshoz.

2. A siker nyilvános megünneplését követően a TAS elfoglalói hatásta-
lan, apró (alig egy méter magas) barikádokat emeltek a két legközelebbi 
kereszteződésben. E barikádok egyikéhez sem állítottak elegendő számú 
házfoglalót ahhoz, hogy e pozíciókat tartani lehessen.

3. E mini barikádokat felgyújtották, de nem védelmezték fizikailag a 
lassú, módszeres rendőri előrenyomulással szemben.

A Black Blocon kívül is százakat ragadt magával ez az izgalmas 
akció, amelyet rosszul gondoltak ki, csapnivalóan hajtottak végre, és 
amely elkerülhetetlenül kudarcra volt ítélve, sokkal inkább a szervezők 
tapasztalatlansága miatt (kétségtelenül ez volt az első kísérletük, hogy 
emberek százaival elfoglaljanak egy épületet), nem pedig valamiféle 
rettentő elitista ultrabalos politikai elhajlás miatt. A barikádok állítása 
szükséges volt, de ezeknek az épületen kívül, fél háztömbnyire helyezése 
pár tucat védővel (akik aztán felgyújtották azokat) egyáltalán nem segített 
abban, hogy a házfoglalók az épületet meg is tarthassák. Ha 150–700 
ember feltűnés nélkül elbarikádozta volna magát az épületen belül, és 
kitartott volna a következő napig, a TAS nagy diadal lehetett volna, és 
új fejezetet nyithatott volna a felkelés történetében, hiszen a felkelés a 
tömeggyűlések szervezéséhez mindmáig nyitott területek elfoglalására 
és megtartására van utalva.

Az anarchistákkal kapcsolatos feladatunk kettős:
1. együtt kell működni velük a kalandorok és az ultrabalosok sem-

legesítésében, mikor azok akciói az Occupy mozgalmat mint egészt 
fenyegetik; és 
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2 2. túl kell szárnyalni őket merészség, vakmerőség, kreativitás, impro-
vizáció és forradalmi elán tekintetében a lehető legbarátibb, legegyütt-
működőbb és legelvtársibb módon.

Csak ha mindkét feladatot illetően sikeresek vagyunk, akkor leszünk 
ténylegesen versenyben az Occupy felkelés vezetéséért, és mint szoci-
alisták csak akkor teljesítjük kötelességünket.

Vörösök és kékek

A szocialista baloldal egyik legállhatatosabban hangoztatott kritikája 
az Occupy mozgalomnak a rendőrséghez való viszonyulásával kap-
csolatos. A PSL lapja, a Liberation News cikket közölt azzal a címmel, 
hogy „A rendőri erők a 99%-hoz tartoznak, vagy az 1% eszközei?”. Az 
Internationalist Group a fehérek túlsúlyát az OWS-ben a mozgalom 
rendőrséggel kapcsolatos „irányvonalának” tulajdonítja (Occupy Wall 
Street: A Marxist Analysis 2011). „A fő ok, amely miatt viszonylag kevés 
a fekete és a latin résztvevő az Occupy Wall Street-ben, nem más, mint 
a rendőrség irányában tanúsított pozitív attitűd, amely pedig nap mint nap 
zaklatja, gyötri az elnyomottakat.” A Socialist Worker publicistája, Danny 
Lucia „A biztos úr kicsit sem barátságos” című cikkében (Lucia 2011a) a 
következőképpen vonja le a következtetést: „Ugyanazt a kérdést teszem 
fel ezennel mindazoknak, akik azt skandálják és azt hirdetik blogjaikban, 
hogy a rendőrség a 99% része. Amikor azt skandáljátok és azt írjátok 
a blogokban, hogy támogatjátok a zsarukat, amikor nyilvánosan arról 
spekuláltok, hogy talán mélyen legbelül a zsaru igazából szeret titeket, 
milyen képet közvetít ez rólatok azon sötétebb bőrszínű társaitok felé, 
akiknek szemernyi kétségük sincs afelől, hogy a rendőrség milyen érzé-
seket táplál az ő irányukban?”

Az ISO New York-i szervezete még nyilvános megbeszélést is szer-
vezett a következő témakörben: „Kékbe öltözött ellenségeink: miért nem 
része a rendőrség a 99%-nak?” (Our Enemies... 2011)

A szocialisták kötelesek fellépni minden olyan politika, stratégia, taktika 
és jelszó ellen, amelyről úgy hiszik, hogy károsan vagy gátlóan hat az 
elnyomottak és kizsákmányoltak mozgalmára. Ebben nem lehet vita. 

Ám a szocialista baloldalnak az ebben a kérdésben támasztott ellen-
vetései nem a felkelés szükségleteiben gyökereznek, hanem abban a 
vágyban, hogy az Occupy mozgalmat marxista ortodoxiára „tanítsák”. A 
szocialista baloldal szerint az OWS folyamatosan túlzottan barátságos 
a rendőrséggel szemben, holott a valóságban az OWS az ellenkező 
problémától szenvedett: a rendőrséggel szembeni ellenségesség oly erős 
volt, hogy a szexuális zaklatás és erőszak eseteit heteken keresztül nem 
jelentették (Shapiro, Julie 2011). Ez csak akkor változott meg, amikor 
az incidensek eszkalálódtak, és az Occupy-sok ráébredtek, hogy nem 
képesek e problémát „házon belül” kezelni (Fasick – Giove 2011).
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3Mikor végül megtörténtek a bejelentések, a New York-i rendőrség rög-
tön az áldozatokat hibáztatta (DiGioia 2011), amivel lehetőséget terem-
tett az OWS számára, hogy rákapcsolódjon a SlutWalk-ra.5 (Pilkington 
2011)

A szocialista kiadványok egyike sem ismerte el, vagy mutatta jelét, 
hogy egyáltalában tudomása lenne e fejleményekről, és nem is kínáltak 
semmilyen gyakorlati útmutatást a tekintetben, hogy mit is kezdjen a 
mozgalom a szexuális támadásokkal, amelyek országszerte komoly 
tehertételt jelentettek az Occupy-táborok számára (Newcomb 2011).

A szocialista baloldal ellenzi, hogy a rendőri állomány alsóbb szintjeit 
beleszámítsák abba, amit az Occupy mozgalom „a 99%”-nak hív – ezzel 
az elnevezéssel a felkelés mindenkire utal, aki kívül van a leggazdagabb 
1%-on, amely lerombolta a gazdaságot, jól kifizette saját magát, és meg-
cinkelte a politikai rendszert. A szocialista baloldalnak ez az ellenérzése 
egy olyan problematikus gondolati keretbe ágyazódik, amely több kérdést 
összemos, következésképpen az Occupy mozgalom rendőrséggel szem-
ben tanúsított, a mindennapos elnyomás ellenére is „barátságos” attitűdjét 
a szocialista baloldal merő ostobaságnak, őrültségnek, vagy mindkettőnek 
érzékeli. így például Lucia a következőt írta a már idézett cikkében:

„Talán a Scott Olsen iraki veterán – és az Occupy Oakland többi részt-
vevője – elleni szörnyűséges [rendőri – P. B.] támadás végre csattanósan 
lezárja a mozgalmon belüli vitát arról, hogy a rendőrség a mi oldalunkon 
áll-e, vagy sem. Mostanáig némely tüntetők eltökélten igyekeztek együtt-
érzéssel viseltetni a zsarukkal szemben, sok táborhely szinte folyamatos 
zaklatása ellenére.”

Semmilyen rendőri erőszak nem fogja „végre csattanósan lezárni a 
vitát” arról, hogy a rendőrség a 99% része-e, vagy sem, mivel erről nincs 
is vita, legalábbis az Occupy mozgalmon belül. A közrendőri állomány 
része a 99%-nak. Mégpedig a 99% azon része, amely féken tartja a 99% 
többi részét az 1% érdekeinek megfelelően. A közrendőrök nem mások, 
mint hivatásos osztályárulók. Azt kiabálni, hogy „ti is a 99% vagytok” 
hamarabb megérteti ezt velük, mint az, ha „disznóknak” vagy „kékbe 
öltözött ellenségeinknek” titulálják őket. A PSL által felállított ellentétpár: 
„A rendőri erők a 99%-hoz tartoznak, vagy az 1% eszközei?” hamis, mivel 
mindkét állítás igaz. Ez nem a vagy-vagy esete. 

Az az érv, hogy a rendőrök „nem részei a 99%-nak” azt implikálná, 
hogy valamiképpen az 1% részét képezik, ami radikálisan és kimutat-
hatóan hamis elképzelés. Ez megmagyarázza, miért volt zéró hatása a 
szocialista baloldal idevágó érvelésének, minden verés, letartóztatás, 
túlkapás és brutalitás ellenére. 

5 SlutWalk: tiltakozó menetek, amelyeket egy rendőri nyilatkozat váltott ki, amely 
implicit módon az áldozatokat hibáztatta a nemi erőszakért (ti. hogy „nem kel-
lene úgy öltözködniük, mint a ribancoknak” [angolul: slut]). (A szerk.)
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4

Az a kérdés, hogy a közrendőri állomány hogyan illik bele a 99% 
versus 1% dichotómiába, különbözik az olyasfajta kérdésektől, hogy 
vajon helyes-e, ha az Occupy mozgalom felvonul a rendőri nyugdíjak 
védelmében, vagy ha azt kiabálja a rendőrségnek, hogy „ti is a 99% 
vagytok!”, vagy hogy „csatlakozzatok hozzánk”. Ezek azok a valós, 
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5az Occupy mozgalmat foglalkoztató kérdések, amelyeket a szocialista 
baloldalnak meg kellene vitatnia, és amelyekkel kapcsolatban politikai 
iránymutatással kellene szolgálnia, ahelyett, hogy azt kritizálná, kivel 
„szimpatizálnak” az Occupy-sok.

Az Occupy mozgalomnak teljesen igaza van abban, hogy nyitott a 
közállomány irányában az 1% ellen folytatott harcában. E döntés helyes 
volta több ízben a gyakorlatban is bebizonyosodott. Albanyban a rendőr-
ség ellenállt a demokrata párti kormányzó, Anthony Cuomo nyomásának, 
hogy söpörjék el és tartoztassák le az Occupy-sokat (Lyons 2011). Ray 
Lewis nyugalmazott philadelphiai rendőrkapitány csatlakozott az OWS-
hez, és teljes egyenruhában tartóztatták le a november 17-i akciónapon, 
kezében egy táblával, amelyen ez állt: „NYPD, ne légy a Wall Street 
fizetett pribékje” (An Open Letter to the Citizens 2011).

Épp mivel a felkelők azt mondják, hogy „biztos úr, ön is a 99% tagja”, 
ezért írt e-mailt Christopher Rorey, a DeKalb megyei rendőrség tagja az 
Occupy Atlantának, hogy segítsenek a családi otthonából való igazság-
talan kilakoltatás elleni harcában (Jilani 2011). Az Occupy Atlanta egy 
tucat aktivistát küldött, átmenetileg (Woodson 2011) feltartva ezzel a 
kilakoltatási procedúrát. Most a bank (az állami tulajdonú Fannie Mae) 
jogi eljárást kezdeményezett Rorey ellen, hogy rákényszerítse őt az 
Occupy Atlantával folytatott teljes levelezésének átadására (Cherkis 
2011b), mintha a kilakoltatás nem lenne elég.

Ha a szocialista baloldal rendőrséggel kapcsolatos „irányvonala” felül-
kerekedett volna az Occupy mozgalomban, és a felkelés „az ellenséget” 
látta volna a közállományú rendőrökben, a fentiek közül semmi sem 
valósult volna meg. Ha Rorey rendőr nem része a 99%-nak, akkor az 
Occupy Atlanta bűnös, ügyünk elárulásában, miután „kékbe öltözött ellen-
ségeink” oldalára állt. Egyetlen szocialista kiadvány sem említette Rorey 
ügyét egyetlen olyan cikkében sem, amely az Occupy és a rendőrség 
viszonyáról szólt, mivel ha említették volna, szembe kellett volna nézniük 
a legalapvetőbb politikai kérdések egyikével: melyik oldalon is álltok ti?

Az Occupy Atlanta nem félt Rorey oldalára állni, és nekünk sem kéne 
félnünk ettől. Mint szocialistáknak mindent meg kell tennünk az olyan 
akciók érdekében, amelyek az osztályhatárok mentén szakadást idéz-
nek elő a rendőrség soraiban, és fegyelmi problémákhoz vezetnek. A 
Rorey-éhoz hasonló ügyek szolgáltatják erre a legideálisabb alkalmat. 
Megteremtik számunkra azt a rendkívül ritka lehetőséget, hogy konfliktust 
szítsunk a rendőri állományon belül, a közállomány és a főnökség között, 
a rendőrség és ama 1% között, amelynek dolgoznak. A rendőrök és 
politikus főnökeik közti feszültség nyilvánvalóvá vált, miután az oaklandi 
rendőrszakszervezet élesen rendreutasította Oakland demokrata párti 
polgármesterét, Jean Quant, mivel az először az Occupy Oakland ki-
söprésére utasította őket, majd pedig megpróbálta elhatárolni magát a 
rajtaütéstől, amelynek során kis híján megölték Scott Olsen iraki vete-
ránt, és az akció általános sztrájkot provokált ki (An Open Letter to the 
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6 Citizens... 2011). Képzeljük csak el, milyen nehézségek merültek volna 
fel az atlantai rendőrségen belül, ha arra utasították volna őket, hogy 
tisztítsák meg a házat rendőrtársuktól, annak családjától, és a „rendőr-
párti” Occupy-soktól.

Ezek azok a stratégiai okok, amelyek miatt Malik Rhaasan, az Occupy 
the Hood6 alapítója pozitívan nyilatkozott annak lehetőségéről, hogy a 
NYPD központja elé vonuljanak a rendőrnyugdíjak védelmében. Egy 
ilyen akció abba a kényelmetlen helyzetbe hozná a NYPD-t, hogy esetleg 
„rendőrpárti” tüntetőket kell megszórniuk gázspray-vel és letartóztat-
niuk. Rhaasan állásfoglalása egyben figyelmeztetésül is szolgálhatna 
a túlnyomórészt fehér szocialista csoportoknak, hogy ne használják a 
rendőri elnyomástól szenvedő népek sérelmeit arra, hogy az Occupy és 
a rendőrség viszonyával kapcsolatban álérveket faragjanak.

A szocialistáknak nem az a feladatuk, hogy „megtanítsák” az Occupy 
résztvevőit arra, hogy a rendőrök „a mi kékbe öltözött ellenségeink”. 
A mi feladatunk az, hogy legyőzzük a rendőrséget mint elnyomó erőt, 
hogy semlegesítsük azt, ahogy Shamar Thomas amerikai tengerész-
gyalogos és iraki veterán tette, mikor egy masszív Times Square-i 
OWS-demonstráció során megállított harminc rendőrt, akik békés 
tüntetők letartóztatására készültek. Thomas rájuk pirított, mondván, 
hogy gyávák, és hogy „nincs bennük becsület”, hiszen épp azokat az 
embereket brutalizálják, akiket meg kellene védeniük. Kihasználta azt az 
ellentmondást, amely a rendőrség deklarált célja és tényleges célja között 
feszül, annak érdekében, hogy megakadályozza a valódi ellenségünk, 
az uralkodó osztály érdekében végrehajtott rendőri akciót.

A demokrata veszély

Miután a szocialista baloldal felismerte az Occupy mozgalom jelen-
tőségét, és csatlakozott hozzá, elkezdett figyelmeztetni a Demokrata 
Párt általi kooptálás veszélyére. Tipikus példa erre Dan La Botz cikke: 
„Foglaljuk el a demokrata pártot? Még csak az kéne!”, amely friss és 
történelmi példákat egyaránt felhasznált arra, hogy nagyon erélyesen 
érveljen a demokraták ellen (Botz 2011), de ugyanakkor semmiféle gya-
korlati iránymutatással nem szolgált arra nézve, hogy hogyan kerüljék el 
a demokraták általi megszállást (már azt leszámítva, hogy egyszerűen 
mondjunk nemet a Demokrata Párt nevű kábítószerre).

Ez az Occupy mozgalomnak adott negatív, „ne tedd a következőt”, 
vagy „hiba lenne, ha” típusú tanács közkeletű a szocialista kiadványok-

6 Az Occupy-ból kiinduló autonóm mozgalom, amely a színesbőrűek problé-
máinak és törekvéseinek a megjelenítésére és képviseletére összpontosít. (A 
szerk.)
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7ban. Danny Lucia cikke a Socialist Worker-ben (Lucia 2011b) részletesen 
beszámol arról, hogyan szegte meg a Szolgáltatóipari Dolgozók Nem-
zetközi Szakszervezete (Service Employes International Union – SEIU) 
az OWS-szervezőknek a közös tanácskozásokon tett ígéreteit, amikor 
egyoldalúan magához ragadta a november 17-ei tüntetés irányítását 
a Brooklyn-hídnál annak érdekében, hogy a menet ne akadályozza a 
forgalmat, és hogy ne legyenek „emberi mikrofonok” által „kihangosított” 
beszédek a záró nagygyűlésen. (Tekintettel a SEIU szakszervezet-rom-
boló tevékenységére a nyugati parti egészségiparban [Horowitz 2009], 
ez az árulás senkit sem kellene, hogy meglepjen.) Lucia amellett érvel, 
hogy a SEIU viselkedése szerves részét képezi annak a stratégiának, 
amely a demokrata szavazók számának maximalizálását, és az Occupy 
mozgalom militáns jellegének minimalizálását célozza.

Ám Lucia ebből azt a gyakorlati következtetést vonja le, hogy „nem sza-
bad elfordulni a szervezett munkától, amelynek részvétele az OWS-ben, 
New York Cityben a mozgalom egyik legfőbb erőssége”. így folytatja: „Az 
OWS új életet lehelt a munkásmozgalomba, amely évtizedek óta vissza-
vonulóban volt. Az egyszerű résztvevők szintjén az Occupy mozgalom 
világító fáklyaként szolgált sokaknak, akik a cselekvés módját keresték [...] 
A munkásmozgalommal való kapcsolatteremtés folytatása fontos lesz az 
Occupy mozgalom jövőjét tekintve. És a szakszervezeteken belül ellen-
súlyként fog szolgálni azokkal a szakszervezeti tisztségviselőkkel szem-
ben, akik szeretnék, hogy a munkásszervezetek térjenek vissza ahhoz 
a gyakorlathoz, hogy csak a választások idejére mozgósítanak, ahelyett, 
hogy olyan tiltakozó megmozdulásokat szerveznek, amelyek országszerte 
az 1% elleni, rég esedékes harcra galvanizálják az embereket.”

Mindezek az érvek egy bizonyos pontig rendben is vannak, de nem 
mennek elég messzire. Ezek nem konkrét, gyakorlati következtetések. 
Természetes, hogy az Occupy mozgalomnak nem szabad félbehagyni 
a szakszervezetekkel való együttműködést (ilyet senki nem is mond az 
OWS-en belül) de általánosságban nem faképnél hagyni a szakszerve-
zeteket nem jelent semmi specifikusat arra nézve, hogyan akadályozzuk 
meg a SEIU-t a jövőbeli demonstrációk kisajátításában. Szervezzen-e 
az OWS bármilyen jövőbeli akciót a SEIU-val közösen azután, hogy az 
bebizonyította magáról, hogy nem lehet megbízni benne – különös te-
kintettel arra, hogy közelednek a 2012-es választások? Kell-e engedni a 
SEIU képviselőinek, hogy jelen legyenek az OWS logisztikai megbeszé-
lésein? Ha a SEIU ismét megpróbál ellenőrzése alá vonni egy akciót, mit 
tegyen az OWS? Vonuljon valahol máshol? Tartson ad hoc közgyűlést a 
lehetséges válaszlépések megvitatására?

A cikk egyetlen szót sem szól ezekről az égető kérdésekről.
A szocialista baloldalnak nem egyszerűen az a feladata, hogy figyel-

meztesse az Occupy mozgalmat a Demokrata Párt általi kooptáció 
veszélyeire (e veszélyt a résztvevők jelentős része a bőrén érzi, bele-
értve a liberális résztvevőket is), hanem hogy javasoljon, szervezzen és 
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8 vezessen Occupy akciókat egyes konkrét demokrata párti politikusok, 
valamint a párt mint egész ellen, ezáltal olyan kész helyzetet teremtve, 
amely a kooptációt megnehezíti vagy lehetetlenné teszi.

így például, miután Charlie Wrangel kongresszusi képviselő ellátogatott 
az OWS-hez, hogy „jelezze támogatását”, az OWS Wrangel hivatala elé 
vonult (Haley 2011), mivel az a Dél-Koreával kötött szabadkereskedelmi 
egyezmény mellett szavazott. New Hampshire-ben (demokrata többségű 
állam) a közönség soraiból félbeszakították Obama beszédét, amiért az 
nem emelt szót az Occupy mozgalommal szembeni rendőri brutalitás 
ellen, és mert nem volt hajlandó tenni bármit azért, hogy a bankárok ne 
folytathassák az amerikai gazdaság tönkretételét. Jesse La Greca – aki 
arról híres, hogy egy adásba nem került (de az interneten villámgyorsan 
népszerűvé vált) interjú során leiskolázta a Fox News riporterét (http://
www.youtube.com/watch?v=vhO3dTdp6ek) – felhívást intézett a „mi-
haszna Blue Dog”7 demokraták, mint pl. Ben Nelson vagy Max Baucus 
szenátorok hivatalainak elfoglalására (Heather’s blog 2011). Az OWS 
tüntetett Obama egyik pénzgyűjtő rendezvénye ellen (Malone 2011), és 
valószínűleg a 2012-es Demokrata Nemzeti Konvenció is az Occupy ke-
reszttüzébe kerül majd; a konvenciónak otthont adó város máris igyekszik 
betiltani az Occupy-akciókat (Rothman 2011).

Ezek az akciók azt a tényt tükrözik, hogy az Occupy mozgalom a 
demokraták és a republikánusok által négy évtizede folytatólagosan 
űzött politika elleni lázadás, hogy az Occupy-táborok elleni rajtaütéseket 
többnyire demokrata polgármesterek rendelték el (Petersen-Smith 2011), 
és hogy a felkelés egy olyan demokrata elnök kormányzása idején tört ki, 
akire Occupy-résztvevők milliói szavaztak, annak a reményében, hogy 
másképp fog kormányozni, mint elődei. Ezért aztán a felkelés nem tesz 
éles különbséget a két párt között, szemben a 2002-2003-as háborúel-
lenes mozgalommal.

Ezzel nem azt akarjuk sugallni, hogy a kooptáció veszélye nem létezik, 
csak rámutatunk arra, hogy az Occupy önszerveződő, önmagát vezető 
jellege megnehezíti a mozgalomnak azt a fajta ellaposítását, amely 
Wisconsinban végbement8 (Lucker 2011). Wisconsinban a szocialista 
baloldal nem teremtett olyan népi testületeket, mint az Általános Gyűlés, 
amely autoritatív ellensúlyt képezett volna a szakszervezeti vezetőkkel 
szemben, és amely bázisul szolgált az oaklandi mintájú általános sztrájk-
hoz. Ahogy az Occupy új és váratlan szervezeti formákat teremtett, úgy 
fog a Demokrata Párt felől érkező intervenció is új és váratlan formákat 
ölteni.

7 Konzervatív demokrata képviselők 1995-től létező koalíciója. (A szerk.)
8 2011 februárjában tömeges tiltakozás robbant ki Wisconsin államban a közszol-

gálati dolgozók kollektív érdekvédelmi jogosítványait jelentősen szűkítő állami 
törvénytervezet ellen. (A szerk.)
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9Mindent el kell követnünk azért, hogy e fenyegetés ne váljon valóra. A 
tettek, nem pedig a szavak, az agitáció, nem pedig a propaganda most 
a döntő.

Az Occupy mozgalom folyékony természetét tekintve a szocialista 
baloldalnak óvakodnia kellene attól, hogy bármilyen cselekvési irányt 
eleve kizárjon. Egy arra tett kísérlet, hogy „foglaljuk el a Demokrata 
Pártot”, nem okvetlenül téríti el az aktivistákat a militáns küzdelemtől, és 
taszigálja a szavazófülke irányába. Például az Occupy aktivisták dönthet-
nek úgy, hogy követik a Mississipi Freedom Democratic Party példáját, 
amely integrált előválasztást tartott (fehér és fekete résztvevőkkel), majd 
az így megválasztott delegáció a demokrata párt 1964-es konvencióján 
megpróbálta magának követelni a hivatalos (szegregált előválasztáson 
megválasztott, szegregációpárti) delegáció helyét. Ez arra tett kísérlet 
volt, hogy az emberjogi küzdelmeket bevigyék a Demokrata Pártba, nem 
pedig annak a kísérlete, hogy az emberjogi küzdelmet csapdába ejtsék 
és zsákutcába vezessék. Talán láthatunk majd az Occupy mozgalom 
részéről arra irányuló erőfeszítéseket, hogy megszervezzék „a 99% 
előválasztásait”, amelyek megtiltják a nagyvállalatok és lobbisták hoz-
zájárulásait, és hogy ezeken olyan küldötteket válasszanak a 2012-es 
konvencióra, akik kihívást intéznek a demokrata párt hivatalos küldöttjei 
felé. Egy ilyen akció valószínűleg a Demokrata Pártból kifelé vezető 
utat jelentene, mivel ezrek számára bizonyítaná a gyakorlatban, hogy a 
Demokrata Párt tokkal-vonóval az 1% tulajdonát képezi.

Mindez csupán hipotézis, de az Occupy eddig is sok olyan kreatív 
és eredeti akcióval rukkolt elő, amelyet a szocialista baloldal nem látott 
előre, de utóbb lelkesen támogatott. Eleve a nyitott gondolkodás hiánya 
miatt kullogtunk az események mögött az Occupy felemelkedésének 
periódusában.

Néhány következtetés

A szocialisták előtt álló legalapvetőbb feladat, hogy egyesüljünk az 
Occupy mozgalommal, és belülről váljunk vezető erővé. Azokat a szo-
cialista csoportokat, amelyek mindenáron szeretnének „beleavatkozni” 
a felkelésbe, kívülállóknak fogják tekinteni, akik a gyakorlatban kevéssé 
képesek hozzájárulni az Occupy valóságos gyakorlati problémáinak meg-
oldásához, mivel arra koncentrálnak, hogy vitákban kerekedjenek felül, és 
ideológiai győzelmeket arassanak, ahelyett, hogy aktívan odafigyelnének, 
egyesülnének és váll-váll mellett együtt harcolnának a 99% élcsapatával 
a közös gyakorlati és politikai nehézségek leküzdése érdekében.

Ennek az elemi és fundamentális célnak a megvalósítását nehezíti a 
sorainkban mutatkozó megosztottság, amely a gyakorlatban gyengíti az 
Occupy mozgalmon belüli szocialista befolyást, következésképpen erősíti 
az anarchisták befolyását. Nekik van Black Blocjuk, de hol van a mi Red 
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0 Blocunk? Hol vannak a szocialista jelszavak, amelyek formálhatnák és 
irányíthatnák a felkelés politikai fejlődését?

A borsspray-felhők és a rohamrendőrök falanxai közepette forradal-
márok új generációja nevelődik ki, és szégyenletes lenne, ha ennek a 
generációnak a Peter Camejói, Max Elbaumjai, Angela Davisei, Dave 
Cline-jai és Huey Newtonjai végül ugyanúgy elkülönült, „versengő” 
szocialista csoportokban kötnének ki, mint ahogy ez az 1960-as évek-
ben történt. Eljött az idő, hogy komolyan megkezdődjenek a viták az 
újraegyesülés, a múltból örökölt, elavult választóvonalak lebontása 
esélyéről, hogy megtaláljuk a módját a közös célok érdekében történő 
szoros együttműködésnek.

Mindenekelőtt pedig itt az ideje, hogy gyakorlati lépéseket tegyünk egy 
széles bázisú radikális párt megteremtése irányába – egy ilyen pártnak a 
mai környezetben könnyedén több ezer aktív tagja és még több támoga-
tója lehetne. A Socialist Viewpoint felhívása egy közös forradalmi szoci-
alista szervezőbizottság felállítására a San Franciscó-i öböl térségében 
(Weinstein 2011) egy lépés a helyes irányba. Mihamarabb szükség van 
további hasonló lépésekre. Ezen múlik, hogy sikerül-e élnünk a lehető-
séggel, hogy ismét olyan erővé tegyük a szocialista mozgalmat ebben 
az országban, amellyel számolni kell.
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