Halkýmýzýn
ihtiyaçlarýna
yönlendirilmiþ
kapasite,
etkinlik ve
yarar,
devrimimizin
en önemli
amaçlarýdýr.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
TOPLU TAÞIMACILIKTIR.
XX. yy. baþlarýna kadar Venezuela raylar
üzerinde önemli bir toplu taþýmacýlýk
sistemine sahipti. Bu tarzdaki
taþýmacýlýðýn avantajlarý büyüktür, kirliliði
azdýr, kitleseldir, hýzlýdýr, daha güvenlidir,
daha rahattýr, daha ekonomiktir ve
randýmaný yüksektir.
Geçmiþte büyük þehirleri birbirine
baðlayan trenler vardý. Þüphesiz ki XX.
yy. ülkedeki demir yollarý aðýnýn
tamamýyla terk edildiði ve yok edildiði
yüzyýldýr.
Trenlerin ve tramvaylarýn ortadan
kalkmasý Venezuelanýn petrol rantýna
baðýmlý kalacaðýnýn net bir iþaretidir. XX. yy ikinci yarýsý
boyunca düþük benzin fiyatlarý ve kuzeyden gerçekleþen
dýþalýmlara baðýmlýlýk, Venezuelayý otomobiller, kamyonlar
ve otoyollar ülkesi haline getirmiþtir.
Zamanla taþýmacýlýk, altyapý eksikliðinden kaynaklanan büyük
bir sorun haline dönüþmüþtür. Durumun bilincinde olarak,
Bolivarcý hükümet 2000 yýlýndan bu yana toplu taþýmacýlýðý
geliþtirmek için bir plan baþlatmýþtýr.
Bu plan, þehir taþýmacýlýðý ve demiryollarýnýn kullanýma
açýlmasýný öngörmektedir. Demiryollarý planý baðlamýnda
Bolivarcý Hükümet, 4 bin kmlik demiryolu aðý ile ülkeyi
kuzeyden güneye doðudan batýya birleþtirmeyi planlamaktadýr.
Toplu þehir taþýmacýlýðýna gelindiðinde, Bolivarcý hükümetin
çalýþmalarýyla, ülkenin önemli þehirleri troleybüs ve metro
gibi modern sistemlere sahip olmuþlardýr.
Günümüze kadar milli hükümet aþaðýdakileri hizmete
geçirmiþtir:








Ezequiel Zamora Demiryolu Sistemi 1. yol
 Karakas-Cua (41 km)
Los Tequea metrosu Las Adjuntas-El Tambor yolu
(9,5 km)
Valencia metrosu
Marcaibo metrosu
Merida troleybüsü
Karakas metrosu 3. hat
Karakas metrosu 4. hat

XX. yy trenlerin ortadan kalktýðý yüzyýldý, XXI. yy ise Bolivarcý
Hükümetin giriþimleri sayesinde trenlerin geri döndüðü yüzyýl
olacaktýr.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
KÖPRÜLER ÝNÞA EDÝYOR.
Venezuela, kýtadaki diðer kardeþ ülkelerle
birlikte, XX yy. boyunca, Amerika Birleþik
Devletlerine ve Avrupaya baðlýmlý þekilde
varola gelmiþti. Ülkenin güneyi terk
edilmiþ ve bilinmeyen bir bölgeydi.
Orinico Nehri üzerine yapýlan ikinci köprü
Orinoquia, ülkenin güneyi ile kuzeyini
birbirine baðlayan ve 3 km uzunlukða
sahip, görkemli çelik bir bað gibidir.
Ayrýca bu köprü, Venezuelanýn kuzeyi
ile Brazilyayý; diðer MERCOSUR ülkelerini
baðlar.
Aðaç iþleri, turizm, endüstri ve petrol faaliyetlerini olumlu
yönde etkilemektedir. Ayrýca, karma bir sistem olmasýndan
ötürü, Brezilya ve kýtanýn güneyinde kalan ülkelerle ticari
alýþveriþ için bir demiryolunu da bünyesinde barýndýrmaktadýr.
Yapýnýn önemli bilgileri:
 Toplam yatýrým: 383 bin milyon dolar (Venezuela
ve Brezilya Semayesi)
 Uzunluk: 3,156 metre
 Toplam alan geniþliði: 24,70 metre
 Su seviyesiden serbest yükseklik: 40 metre
 4 þeritli yol ve bir demiryolu
 Betonarme: 179 bin m³
 Çelik takviyesi: 34,5 bin m³
 Çelik iþçiliði: 25 bin ton
2007 yýlýnýn sonlarýna doðru tamamlanacak olan diðer bir
çalýþma, Karakas ile La Guaira limanýný baðlayacak olan otoyol
viyadüðüdür. Köprü 803 metredir ve yapým çalýþmalarýný
yüksek bir hýza ulaþtýran mühendislik çalýþmalarý sonucunda
rekor bir sürede tamalanmasý öngörülmektedir.
Yapým çalýþmalarý 2006 yýlý Þubat ayýnda baþlayan bu köprünün
%60ý tamamlanmýþtýr.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
GÖRSEL SAÐLIKTIR.
Milagro Görevi, Venezuela Bolivar
Cumhuriyetine, görme sorunu olan
binlerce insaný tedavi etmek için Kübalý
bir delegasyon tarafýndan getirilmiþtir.
Milagro Görevinin temelleri, 2004 yýlý
ortalarýnda Venezuela ve Küba arasýnda,
tüm Latin Amerika topraklarýnda görme
problemi olan kiþilere yardým etmek
a ma cý y l a

i m z al an an  S an d i n o 

anlaþmasýna dayanmaktadýr.
Bolivarcý Hükümetin üstlendiði görevler
büyük önem ve sosyal anlam arz etmektedir. Ancak, Milagro
Görevinin uluslararasý bir boyutu da vardýr. Latin Amerika
halklarý bütünleþme sürecinde büyük bir adýmdýr. 2006 yýlý
Ekim ayýnda Milagro Görevi, Ekvator, El Salvador, Kolombiya,
Brezilya, Guatemala, Peru ve Arjantinde milyonlarca kiþiye
hizmet vermiþtir.
Hastane aðlarý, Kübalý ve Venezuelalý profesyonel saðlýk
çalýþanlarý ve ayný þekilde birçok ülkenin sosyal hizmet
kuruluþlarý, bu görevi amacýna ulaþtýrmak için hazýrdýrlar: 10
yýl içerisinde altý milyon Latin Amerikalýyý iyileþtirmek.
Venezuela Bolirvar hükümeti olanca çabasýyla ve etik anlayýþýyla,
uluslararasý politikasýný tamalamak için çalýþmaktadýr. Bunu
yaparken halklar arasýndaki dayanýþma, iþbirliði ve bütünleþme
ilkelerini takip etmektedir. Milagro Görevi, Venezuela halkýnýn
ve hükümetinin dünya için gerçekleþtirmekte olduðu bir
kardeþlik tavrýdýr.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
ÇEVRENÝN KORUNMASIDIR.
Kapitalizm, tüm gücüyle çevreyi
sömürmektedir. Bu ekonomik model
insanoðlunu doðaya zarar veren bir
varlýða hatta ve hatta doðanýn baþlýca
düþmaný haline getirmiþtir. Öyle ki, dünya
üzerinde yaþayanlarýn %20si en zengin
kesindir ve çevreye karþý yapýlan yýkýmlarýn
%80inden onlar sorumludur.
Kapitalizmin hayata karþý göstermekte
olduðu tehdit karþýsýnda Bolivarcý
Sosyalizm, Venezuela için ekolojik
anlamda tek alternatiftir. Venezuela
Bolivar Cumhuriyeti hükümeti, Çevre Bakanlýðý aracýlýðýyla
tarýmý, hayvan ve bitkisel hayatý koruma, çöplere karþý tutum
ve hidrografik havzalarýn temizliði ve bakýmý gibi birçok projeyi
hayata geçirmiþtir.
Birçoklarý arasýndan, sosyalist ekolojik politikanýn örnekleri.



Arrau kaplumbaðalarýný koruma programlarý
Ülkenin birçok kesiminde hayata geçirilmiþ olan
katý atýklarýn bütünsel kullaným faaliyetleri.



Guaire ve Tuy Nehirleri ile Valencia ve
Maracaibo Göllerini temizleme projeleri



Þehir bölgelerindeki derelerin temizlenmesi



Aðaç Görevi; günümüze kadar milli topraklar üzerinde
milyonlarca aðaç dikilmiþtir.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
EÐÝTÝM ÝÇÝN ALTYAPIDIR.
1999 yýlýnda Venezuela Bolivar
Cumhuriyeti Devlet Baþkaný Hugo Chavez
Frias halktan ülkeyi yönetme
sorumluluðunu aldýðýnda, eðitim için
ayrýlan bütçe %3,6 idi. Bugün ise %8den
fazladýr. Gayri safi milli hasýla eðitime
yönlendirilmiþtir. Bolivarcý hükümet ilk
dakikadan itibaren yeni eðitim sistemini
geliþtirmek adýna sorumluluðu
üstlenmiþtir.
Bolivarcý Eðitim Sistemi bütünleyici bir
sürenin sonucudur. Demokratik,
uygulanýlabilir ve yenilikçidir; yegane
amacý çeþitli düþünce akýmlarýna saygý göstererek insanýn
bütünsel geliþimini geliþtirmektir.
Tüm Venezuelalýlara eðitim imkaný saðlamak ana meta
olmuþtur. Bu sebeple Robinson I ve II, Ribas ve Sucre gibi
Bolivarcý Görevler doðmuþtur. Baþarýlar oldukça fazla olmuþtur.
Günden güne meyveleri toplamaya devam etmek için daha
fazla azimle çalýþýlmaktadýr.
28 Ekim 2005, UNESCOnun beyannamesiyle Venezuela Bolivar
Cumhuriyeti, okuma  yazma bilmeyenin olmadýðý topraklar
olarak ilan edilmiþtir. 1,5 milyon insana Robinson görevi ve
Eðer Yapabilirsem adlý Küba metoduyla okuma yazma
öðretilmiþtir.
Eðitimsel görevler tüm Venezuela Bolivar Cumhuriyetinde
çalýþmalarýna devam etmektedirler. Universite Kamplarý, Spor
Üniversitesi, Bolivarcý Üniversite, Robinson Teknik Okullarý,
Bolivarcý Okullar, Simoncitolar ve Tarým Ve Balýkçýlýk Teknik
Okullarý birer gerçekleþtiler.
Yeni eðitim sistemi aþaðýdakileri bünyesinde barýndýrýr:






Ön eðitime iþtirak eden 14.857 dernek
5332 adet Bolivarcý okul
1269 adet Bolivarcý lise
255 adet Rosbinson teknik okulu
26 milyon nüfusun 13 milyonu eðitim sistemine
dahil edilmiþtir.

Bolivarcý Eðitim Sistemi bir özgürleþme projesidir. Hayatý,
barýþý ve özgürlüðü öðrenme yoludur.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
ELEKTRÝK ENERJÝSÝ ÜRETÝMÝDÝR.
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti,
sürekli, kaliteli ve devamlý akýþý saðlayacak
ve ülkeye daha ucuz fiyata elektrik
hizmeti verme amacý Milli Enerji Planýný
Ekonomik Planýn baþlýca bölümü
uygulamaya geçirmiþtir.
Venezuela nüfusunun %94üne elektrik
hizmeti saðlanmaktadýr. Venezuela, Latin
Amerika ülkeleri arasýnda en geniþ elektrik
aðýna sahip olan ülkelerden birisidir. Bunu
sebebi elektrik üretiminde kullanýlan gas,
hidrolik kaynaklar ve petrol gibi doðal
zenginliklere sahip olmasýdýr.
Bu avantajlý durumdan ötürü hükümet, hidroelektrik santralleri,
termoelektrik üniteleri, iletim hatlarý y alt istasyonlar gibi
üretim ve iletim konularýnda var olan altyapýyý iyileþtirmek
amacýndadýr.
Günümüzde Milli Hükümet, güvenilir ve basit tarzda, daha
az maliyetli elektrik üretebilen modern termik santraller
kurmuþtur. Bu termik santrallere örnek olarak:




Rafael Urdaneta Termoelektrik Santrali: Zulia
Eyaletinde (Ülkenin petrol bölgesi) bulunan
33 bin konut için elektrik üretecektir.
Pedro Camejo Termoelektrik Santrali: Carabobo,
Aragua, Yaracuy, Codejes ve Lara Eyaletlerinde
yaþayan 2,5 milyon insana hizmet verecektir.
(Merkez Bölge)

Þu anda Caroni Nehri havzasýnda üç adet hidroelektrik santrali
mevcuttur: Macagua I, Macagua II ve Guri. Bu santraller
sadece ülkenin büyük bir kýsmý için deðil ayný zamanda Brezilya
içinde enerji üretmektedirler. Kýsa zaman önce Milli Hükümet
yeni bir üretici santrali hayata geçirmiþtir:


Caruachi Hidroelektrik Santrali General Francisco
de Miranda: Ülkenin elektrik ihtiyacýný %12sini
karþýlayacak olan bu tesis, kirilik üretmeden, doðal
yaþamý dikkate alarak dünyadaki en geniþ
potansiyele sahip hidroelektrik havzasýna hýz
verecektir.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
KALÝTELÝ EÐÝTÝMDÝR.
Venezuelada göreve gelmiþ neoliberal
kapitalist hükümetlerin en dramatik
eylemlerin birisi de halkýn eðitimden uzak
tutulmasý ve eðitim sisteminin tahribata
uðratýlmasýdýr. O yýllar süresince hükümet
politikalarý parasýz eðitimi ortadan
kaldýrma amacýna kilitlenmiþti.
Halkýn cehalet içinde olmasý kapitalistlerin
iþine geliyordu. Böylece, Amerika Birleþik
Devletleri

Ýmparatorluðunun

uygulamakta olduðu hakimiyet ve
sömürü karþýsýnda pasif bir tutum ve
boyun eðme garanti edilmiþ olacaktý.
Milyonlarca okuma-yazma bilmeyen yetiþkinin - ki bunlarýn
çoðu, çocuk yaþta eðitimlerini yarýda kesmiþlerdir  üniversiteye
gitmemiþ olmasý kapitalist yöneticilerin amaçlarýna ulaþmýþ
olduklarýný kanýtlamaktadýr.
Bolivarcý Hükümet, kendilerine okuma imkaný verilmemiþ bu
insanlara olanak tanýmak amacýyla Eðitim Görevleri fikrini
ortaya çýkarmýþtýr:


Robinson I Görevi: Yetiþkinlere okuma-yazma
öðretme amacý taþýr.



Robinson II Görevi: Baþlangýç eðitimi
sürecidir.



Ribas Görevi: Üniversite eðitimi almaya
y e t e c e k d i p l o m a y a s a h i p o l m a s ü r e c i d i r.



Sucre Görevi: Üniversite derecesi alma sürecidir.

Günümüze kadar yapýlmýþ olan çalýþmalarý göstermiþtir ki, 8
yýl içinde ülkenin tamanýnda okur-yazarlýk hedefine ulaþýlacaktýr.
Yapýlmýþ olan çalýþmalar okuma ümidini yitirmiþ 2,5 milyon
insanýn faydasýna olmuþtur.

BOLÝVARCI SOSYALÝZM
PARASIZ SAÐLIKTIR.
Venezuelada 8 yýl öncesine kadar saðlýk
merkezlerinden yararlanmak sadece bazý
sýnýflarýn ayrýcalýðýydý. Az sayýda mevcut
olan hastaneler kriz içerisindeydi ve Devlet
bu sektöre çok az önem vermekmekteydi.
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti,
saðlýk alanýný iyileþtirmek adýna sadece
muayne deðil, ilaç ve hasta takibinin de
yapýldýðý, tamamýyla parasýz yeni bir saðlýk
modeli fikrini ortaya koymuþtur. Ayrýca,
Venezuela halkýný katýlýmý ile ortaya konan
bu modelin en önemli parçalarýndan biri
de Saðlýk Komitelerinin oluþturulmasýdýr.
Mahalle 1, 2, 3 Görevleri ve Milagro
Görevi, Venezuela Halk Saðlýk Sisteminin,
saðlýðýn sosyalleþtirilmesi yönünde yapmýþ olduðu atýlýmý
anlatmak için yeterli örneklerdir.


Mahalle 1: Ýlk bakýmýn yapýldýðý noktadýr.



Mahalle 2: Saðlýk alanýnda gerçekleþtirilen ilerlemedir;
ileri teknoloji ve çalýþmalar içermektedir. Bu görev
Bütünleyici Diyagnostik Merkezler, Bütünleyici
Rehabilitasyon Salonlarý ve Yüksek Teknoloji
Merkezleri aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir.



Mahalle 3: Kanser gibi kronik hastalýklarýn tedavisi
için geliþtirilen programlarý kapsamaktadýr. Bugüne
kadar 216 Diyagnostik Merkez, 250 Bütünleyici
Rehabilitasyon Salonu ve 6 Yüksek Teknoloji Merkezi
kurulmuþtur.



Milagro Görevi: Görme problemi yaþan kiþilere kalýcý
çözümler bulmayý amaçlar. Diðer hükümetlerle
yapýlan anlaþmalar sayesinde, bu hizmet kardeþ
halklara da ulaþmaktadýr.

Halk klinikleri ve çocuk kardiografi kliniði Dr. Giberto
Rodriguez Ochoa, Bolivar Hükümetinin diðer yapýtlarýdýr.
Kardioloji kliniði en yüksek teknoloji ile donatýlmýþtýr ve
pediatrik alanda engin tecrübelere sahip birçok uzman görev
yapmaktadýr.
Bu saðlýk merkezi, kýtada bir ilk oluþturmaktadýr. Þu anda 10
halk kliniði ülkenin belirli statejik noktalarýnda görevlerine
devam etmektedirler.
Halk saðlýðý, Bolivar Hükümeti için zaruret teþkil etmektedir.
Bu sebeple yeni milli saðlýk sistemine, hayat ve sevgi adýna
her geçen gün daha fazla yatýrým kaynaðý açýlmaktadýr.

