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EDITORIAAL

Tien jaar geleden, zou ‘wereldrevolutie’
een heel abstract begrip zijn. Het zou geassocieerd worden met naïeve dromers,
die niet wilden inzien dat na de val van de
Berlijnse Muur, het kapitalisme en de ‘liberale democratie’ de enige mogelijkheden
voor de mensheid zouden zijn. De enige
bejubelde ‘revoluties’ die we zagen, waren
de ‘kleurenrevoluties’ in Oekraïne, Georgië
en Kirgizië. Dit waren opstanden die geleid
werden door studenten en ngo’s, gesponsord door Amerikaanse instituties zoals
USAID, NED en IRI. Pro-Russische regeringen werden in dit proces vervangen door
pro-Amerikaanse regeringen die hun land
openstelden voor investeringen en privatiseringen doorvoerden.
Toch vond er in die tijd ook een echte revolutionaire ontwikkeling plaats op het
Latijns-Amerikaanse continent. Rond de
eeuwwisseling zagen we volksopstanden
in Ecuador, Bolivia en Argentinië. Dit leidde
tot een verschuiving naar links op het continent. De Venezolaanse president Hugo
Chávez voerde vele progressieve hervormingen door, in een revolutionair proces
dat door de massa’s gedreven werd. Elke
keer dat deze ‘Bolivariaanse revolutie’ van
Chávez in gevaar was, waren het de mas-

Wereldrevolutie
sa’s die haar redden van de contrarevolutie. In mindere mate zagen we gelijksoortige processen in Bolivia en Ecuador.

In 2011 sloeg de vlam over naar de Arabische wereld. De zelfverbranding van de
Tunesiër Mohamed Bouazizi leidde tot revoluties in Tunesië en Egypte, en revolutionaire ontwikkelingen in de rest van de Arabische wereld. De mythe van de ‘domme
massa’ die dictaturen nodig heeft, was aan
diggelen geslagen.
In dezelfde periode zag men in Spanje de
pleinen bezet worden door de indignados,
en in Griekenland was er de ene na de
andere algemene staking tegen de draconische bezuinigingsmaatregelen. In de
herfst van 2011 werd in New York Zucotti
Park bezet door de beweging Occupy Wallstreet, die zich vervolgens over alle delen
van de aardbol verspreidde.
De meest recente ontwikkelingen zijn de
protesten in Turkije tegen de sloop van het
Gezi-park, welke zich ontwikkelden tot een
groot protest tegen het autoritaire beleid
van president Erdogan, de protesten in
Brazilië tegen de verspilling van publieke
gelden voor het WK voetbal, de protesten

in Bulgarije tegen corruptie en bezuinigingen, en de ‘tweede revolutie’ in Egypte. De
regering van Morsi zag de grootste demonstratie in de geschiedenis van de mensheid tegen zich, met miljoenen Egyptenaren die de straat opgingen om zijn aftreden
te eisen. Hoewel de media over een coup
schrijven, omdat het leger ingreep, waren
het de miljoenen gewone Egyptenaren die
zijn autoritaire conservatieve regering tot
aftreden dwong. Dit is een definitief antwoord op alle commentatoren die over een
‘Arabische winter’ spreken.
Wat de commentatoren nooit durven te
stellen is dat al deze protesten en revoluties in feite met elkaar verbonden zijn, als
uitingen van onvrede met een systeem
dat in een diepe crisis zit. Jeugdwerkloosheid, hoge voedselprijzen, bezuinigingen
en corruptie zijn allemaal symptomen van
een diepe crisis in een systeem dat geen
bestaansrecht meer heeft, het kapitalisme.
De wereldrevolutie zal daarom heel concreet blijven, en zal zich uiteindelijk ook
naar landen als Nederland uitbreiden. De
taak van socialisten is om hierop voorbereid te zijn, en een alternatief te bieden aan
de werkende klasse die de bezuinigingen
en lastenverzwaringen zat zijn.
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Een uniek boek over de relatie tussen
MARXISTISCHE FILOSOFIE en
MODERNE WETENSCHAP
De moderne wetenschap vertoont interessante parallellen met de filosofie van het
marxisme. Wetenschappers begrijpen de
werkelijkheid steeds vaker als een dialectische wisselwerking waarbij periodes van
stabiliteit onderbroken worden door discontinuïteiten en revolutionaire sprongen.
De rede in opstand volgt het revolutionaire
wereldbeeld in de moderne wetenschap
door verschillende disciplines heen, waaronder de biologie, de natuurkunde, de ge-

ologie en de menswetenschappen. Onderweg staan de auteurs stil bij het mysticisme
in de theoretische natuurkunde en bij de
wetenschappelijke theorieën die worden
aangevoerd om de bestaande kapitalistische orde te legitimeren, zoals het idee dat
egoïsme onvermijdelijk zou zijn en criminaliteit genetisch bepaald zou zijn. Steeds
meer wetenschappers plaatsen echter
vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo
komt de wetenschap stilaan zelf op een
kruispunt te staan.

449 bladzijden / € 20, verzending inbegrepen
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Jongeren en de crisis
De crisis van het kapitalisme raakt jongeren extra hard, ook in Nederland. In 2008
schreven vele economen dat de crisis iets tijdelijks zou zijn, dat het enkel de financiële sector was die getroffen was. Met een paar jaar zouden we weer in ons oude
groeipatroon zitten, terwijl er door meer controlemechanismen over de financiële
sector gezorgd ging worden dat een herhaling uitgesloten was. Voor veel jongeren
die in 2008 afstudeerden leidde dit tot het besluit om nog een paar jaar langer door
te studeren.
Nu is het echter voor veel jongeren duidelijk geworden dat de crisis geen tijdelijk
verschijnsel is. Terwijl het werkloosheidspercentage in Nederland meer dan 8%
bedraagt, is het percentage voor jongeren
rond de 15%. Dit is het officiële percentage, in de zin dat er veel verborgen jeugdwerkloosheid is. Dit zijn bovengenoemde
studenten die besluiten hun studie te verlengen, jongeren die (opnieuw) thuis wonen en zich niet als werkloos registreren,
jongeren die een jaartje gaan reizen (voor
zover daar financieel de mogelijkheid toe
bestaat) en jongeren die onbetaald of met
zeer lage vergoeding een stage volgen om
zo maar ervaring te krijgen. Het werkelijke
percentage ligt dus nog veel hoger.

werkloosheid. Vooral in Zuid-Europa is de
jeugdwerkloosheid extreem hoog. In Spanje is deze 57%, in Griekenland 62%. Het is
duidelijk dat er iets fundamenteel onjuist is
aan een systeem waarin een gehele generatie opgroeit met slechtere vooruitzichten
dan hun ouders.

Deze generatie jongeren wordt dubbel getroffen, nu tegelijk het studeren duurder
wordt gemaakt. De basisbeurs dreigt vervangen te worden door een leenstelsel en
de ov-studentenkaart dreigt afgeschaft te
worden. Het wordt zo voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens steeds duurder om te studeren. De afschaffing van de
ov-studentenkaart betekent dat kostenbesparing in de vorm van thuis blijven wonen,
geen optie meer zal zijn. De al bestaande
woningnood zal groter worden, en gecombineerd met de stijging van de huren, zal dit
een extra last zijn voor veel studenten.

Helaas heeft de LSVb een afwachtende
houding toe naar de politiek en verwacht
zij te veel van overeenkomsten tussen de
politieke partijen. Tijdens eerdere protesten
tegen de langstudeerboete waren het juist
partijen als D66, Groenlinks en PvdA die
voor de studenten beloofden op te komen.
Nadat deze was ingetrokken, steunden
deze partijen opeens allemaal het nieuwe
plan van het leenstelsel (hoewel D66 en
Groenlinks dit voorwaardelijk steunen). In
plaats van nu steun te zoeken bij Groenlinks in de Eerste Kamer, zou het beter zijn
als de LSVb bondgenoten op andere plaatsen gaat zoeken, zoals lokale strijdbare
studentencomités, ROOD, en ook de vakbonden. Door de strijd van de studenten
te verbinden met die van de werknemers,

Dit is geen exclusief Nederlands fenomeen.
Overal in Europa ziet men de combinatie
van onderwijsbezuinigingen en jeugd-

Nu het steeds duidelijker wordt dat een
hele generatie de dupe gaat worden van
de crisis van het kapitalisme, is er extra
behoefte aan om jongeren te betrekken bij
een strijd voor een betere toekomst, in de
eerste plaats voor het behoud van goede
studiemogelijkheden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de landelijke
studentenvakbond (LSVb).

wordt er een veel sterker verbond gesloten
tegen de bezuinigingen. Daarnaast hebben
de vakbonden ook een rol om jonge werknemers en werklozen te organiseren. Niet
om de vakbondstop te verjongen, maar om
de bonden te versterken en jonge mensen
meer bewustzijn in te brengen over sociale
strijd, als tegenwicht tegen het individualisme.
De strijd tegen deze bezuinigingen staat
echter niet los van de strijd voor een socialistische samenleving. Zolang de economie afhankelijk is van de beslissingen
van grote multinationals, banken en verzekeringsmaatschappij, die wegens overproductie weigeren te investeren in werk,
blijft het vooruitzicht op herstel mager. Door
deze grote bedrijven te nationaliseren onder arbeiderscontrole en -zelfbestuur, met
minimale compensatie voor de aandeelhouders, is het mogelijk te investeren in
werk voor iedereen en een einde aan de
schandalige werkloosheid onder jongeren
te maken.
Lenin zei ooit “wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst”. Vandaag de dag zien we groepen als G500 en andere vertegenwoordigers van het ‘jongerenbelang’, die beweren
dat het de oudere generatie is die hebzuchtig is en haar verworvenheden (ontslagrecht, pensioenen) niet wil opgeven. De
ellendige situatie van jongeren wordt zo
gebruikt als middel om verdere versoberingen door te voeren. Het is de taak van socialisten om te vechten voor de eenheid van
de arbeidersklasse, en aan jongeren uit te
leggen dat het niet de oudere generatie,
maar het kapitalistische systeem is dat een
betere toekomst in de weg staat.
Jordan Smits

SOCIALISTISCHE STUDIES
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Drie procent = drie procent?
In mei keken de heren trots in de lens van de vele aanwezige camera’s. Onder anderen Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Bernard Wientjes en Ton Heerts hadden na
wekenlang overleg eindelijk een akkoord gesloten dat Nederland uit de crisis zou
helpen. Het akkoord zat vol ‘geruststellende’ maatregelen: geen gerommel aan de
WW, geen versoepeling van het ontslagrecht en geen bezuinigingen ter waarde van
4 miljard euro. De bedoeling is duidelijk. Het Nederlandse volk moet weer vertrouwen krijgen en daardoor meer geld uitgeven. Rutte en Asscher waren ver gegaan
om het benodigde draagvlak voor hun kabinet te krijgen. Om de vakbonden en de
werkgevers aan boord te krijgen, waren ze zelfs bereid geweest om de heilige drie
procent los te laten. In tegenspraak van hetgeen ze bij de presentatie van het kabinet Rutte II hadden aangekondigd, hoefde het begrotingstekort nog niet onder de
drie procent te liggen in 2013. Dat zou dan wel weer in 2014 gebeuren. Eerst maar
eens het consumentenvertrouwen herstellen, was de gedachte. Mark Rutte zelf riep
Nederland op om op te houden met somberen en weer lekker geld uit te geven.
Tegelijk met deze geruststellende tekenen,
werd er ook een kritische kanttekening gemaakt. Mocht heel Nederland niet massaal
de portemonnee trekken deze zomer, dan
zou er in augustus weer gekeken worden of
er niet alsnog bezuinigd moest worden. De
kans dat de consumenten weer veel geld
zouden gaan uitgeven, is vanaf het begin
zeer klein geweest. De werkloosheid, en
het daarmee gepaard gaande koopkrachtverlies, neemt immers ongeremd toe. In
plaats van dat de mensen dus meer geld
kunnen besteden, moeten ze zelf ook bezuinigen en zullen ze wel twee keer nadenken voordat ze überhaupt de portemonnee
trekken. In dit licht is de oproep van Rutte
zeer absurdistisch te noemen. Voor ieder
weldenkend mens was het dus duidelijk
dat dit sociaal akkoord slechts uitstel van
executie was. Vroeg of laat zou er alsnog
bezuinigd worden.
Achteraf blijkt dat het eerder vroeg dan laat
is. De inkt waarmee het sociaal akkoord
geschreven is, was nog niet droog of vanuit Brussel kwam het ‘advies’ al binnen dat
Nederland op korte termijn zes miljard euro

moet bezuinigen wil het in 2014 het begrotingstekort terug brengen naar de heilige
drie procent. Het is opvallend te noemen
hoe gemakkelijk de heren politici overgaan
tot de orde van de dag: het samenstellen
van bezuinigingspakketten. Het werk van
de politici in Den Haag kan sinds het uitbreken van de economische crisis namelijk
tot deze activiteit worden teruggebracht.
Zonder dat het sociaal akkoord zelfs maar
de tijd had gekregen om effect te hebben
op het gedrag van de consument, kon het
al naar de prullenbak worden verwezen.
Geen enkele politieke partij maakte hier
melding van. De enige kritische geluiden
die er al te horen waren in de Tweede Kamer, hadden betrekking op welke bezuinigingsvoorstellen wel of niet geaccepteerd
werden door het kabinet. D66 en GroenLinks zijn inmiddels afgehaakt en weigeren
het kabinet steun. Niet omdat zij niet willen
bezuinigen, maar omdat zij ergens anders
op willen bezuinigen dan Rutte en Asscher.
De manier waarop iemand het politieke
landschap kan inrichten, heeft niets meer
te maken met ‘links’ of ‘rechts’, maar met
de voorkeur van bezuinigingen.

De grootste splijtzwam in dit politieke
landschap is zonder twijfel de Europese
eis om het begrotingstekort niet groter te
laten worden dan drie procent. Sinds het
uitbreken van de eurocrisis, hangt deze eis
als een zwaard van Damocles boven het
hoofd van minister-president Rutte. Deze
druk heeft echter niet kunnen voorkomen
dat Rutte zeer opportunistisch omgaat met
deze eis. Al na gelang de situatie, stelt hij
zich strenger of juist toegeeflijker op. Tijdens zijn eerste kabinet, een minderheidskabinet met de gedoogsteun van de PVV,
was Rutte niet te vermurwen: drie procent
= drie procent. Zijn pogingen om vast te
houden aan deze doelstelling, zorgden er
zelfs voor dat het kabinet ten val kwam.
PVV-leider Geert Wilders vond dat er wel
wat soepeler omgegaan mocht worden met
deze Brusselse eis en trok na enkele weken vruchteloos onderhandelen de stekker
uit het kabinet. In de daaropvolgende verkiezingen bleef Rutte vasthouden aan de
eis van drie procent. Hij noemde dit tijdens
de debatten op televisie tot vervelens toe
‘verantwoordelijkheid nemen’. Iedere politieke partij die het niet zo nauw nam met de
drie procent regel, werd dan ook ‘onverantwoordelijk’ genoemd. Tijdens de onderhandelingen met de PvdA voor het vormen van
een tweede kabinet onder leiding van Rutte, bleek het nemen van deze verantwoordelijkheid toch niet zo belangrijk was voor
Rutte. In 2013 mocht het begrotingstekort
nog boven de drie procent stijgen, zolang
het huishoudboekje in 2014 maar op orde
was, om een populaire VVD-uitdrukking
te gebruiken. Deze plotseling zo soepele
houding legde de basis voor het sociaal akkoord, dat inderdaad als uitgangspunt had
dat de drie procent nog niet bereikt hoefde
te worden in 2013.
Na het sluiten van het sociaal akkoord,
ging het vizier van Rutte weer op 2014 en
het bereiken van die drie procent. De invulling van een bezuinigingspakket met een
waarde van zes miljard euro was vlak voor
het begin van het zomerreces het gesprek
in Den Haag en zal dat ook zijn wanneer de
politici terugkeren van vakantie. Deze onderhandelingen geven het sociaal akkoord
geen enkel kans van slagen, omdat het op
geen enkele wijze bijdraagt aan het herstellen van het consumentenvertrouwen.

Voorman Bernard Wientjes van VNO-NCW, premier Mark Rutte,
minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en FNV-voorzitter Ton Heerts. Foto: ANP
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De splijtzwam van drie procent verdeelt de
politiek in twee kampen. Het ene kamp benadrukt dat de economie vooral niet kapot
bezuinigd moet worden. Volgens deze visie
moet het kabinet niet vergeten ook te investeren, zodat mensen weer gestimuleerd
worden om geld uit te geven. Wat de uitdragers van deze visie vaak over het hoofd
zien, is dat deze investeringen alleen gedaan kunnen worden als het kabinet meer
geld leent. En dit geld moet dan vroeg of
laat worden terugbetaald. Met rente. Voor
de korte termijn is het dan ook een oplos-
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Afghanistan en Pakistan

De situatie in Afghanistan lijkt uitzichtloos. Bijna 12 jaar na de
inval van de NAVO-troepen is er weinig veranderd. De jarenlange bezetting van het land door Westerse troepen heeft de
macht van de Taliban niet doen afnemen. De Taliban hebben
inmiddels een kantoor geopend in Doha om onderhandelingen te voeren met de Amerikanen. Dit heeft de spanningen
verhoogd tussen de regeringen van Obama en karzai. De situatie voor de Afghaanse bevolking is niet verbeterd, en in
sommige opzichten zelfs achteruit gegaan.

In 1987 keerde hij terug naar Pakistan voor politieke activiteiten.
Hij is nu internationaal secretaris van de ‘Pakistani Trade Union
Defence Campaign’ en redacteur van ‘Asian Marxist Review’.
Daarnaast schrijft hij columns voor de Daily Times.

Intussen heeft de oorlog in Afghanistan buurland Pakistan gedestabiliseerd. Amerikaanse drone-aanvallen op onschuldige burgers,
fundamentalisten die bomaanslagen plegen en moordpartijen op
minderheden maken de situatie ondraaglijk. Dit alles in een tijd dat
door de economische crisis de levensstandaard afneemt, terwijl
de Pakistaanse regering enkel geld besteedt aan het leger en de
afbetaling van haar buitenlandse schuld.
Voor de meeste mensen in het Westen lijkt het alsof er in deze landen enkel islamitisch fundamentalisme en terreur bestaan. Toch is
er een andere kant van het verhaal, die van de sociale strijd van
de massa’s voor hun emancipatie. Naast het fundamentalisme bestaat er in deze landen een progressieve en socialistische traditie.
Kom 4 augustus in Amsterdam luisteren naar de Pakistaanse marxist Lal Khan over de oorlog in Afghanistan, de rol van het Westen
en Pakistan in de oorlog, de oorsprong en rol van het islamitisch
fundamentalisme, de klassenstrijd, en de mogelijkheid van een socialistisch alternatief voor het barbarisme in de regio.Lal Khan
Lal Khan is auteur van 28 boeken in verschillende talen. Zijn bekendste titels zijn ‘Partition, Can it be Undone’ en ‘Pakistan’s Other
Story: the Revolution of 1968’. Als activist tegen de dictatuur van
Zia ul-Haq werd hij in 1980 ter door veroordeeld. Hij vluchtte naar
Amsterdam en richtte daar het marxistische blad ‘the Struggle’ op.
Hij studeerde in Amsterdam ook medicijnen aan de VU.



sing, maar net als het sociaal akkoord, zou
dit ook slechts uitstel van executie zijn. Het
andere kamp houdt juist rigoureus vast
aan de eis van drie procent en heeft er alles voor over om dit doel te bereiken, wat
in de praktijk neerkomt op bezuinigingen.
Het gevolg dan al deze bezuinigingen is
echter dat de werkloosheid toeneemt, de
koopkracht afneemt en dat het einde van
de economische crisis alleen maar verder
uit zicht raakt. Om de zaak nog onoverzichtelijker te maken, wisselt het lidmaatschap
van beide kampen sterk. Zo kan het zijn
dat Rutte eerst vast wil houden aan de drie
procent en deze daarna wil loslaten om
vervolgens weer terug te keren naar zijn
oorspronkelijke positie.

Waar beide kampen echter aan voorbijgaan, is dat deze economische crisis niet
opgelost kan worden door extra investeringen en/of extra bezuinigingen. Het wordt
steeds duidelijker dat de huidige crisis, zoals de marxisten al vanaf het begin stelden,
een crisis van het systeem is. De oplossing
moet dan ook buiten het (kapitalistische)
systeem worden gezocht. Het enige realistische alternatief dat dan over blijft is het socialisme. Met democratische controle over
de sleutelsectoren van de economie houdt
het socialisme in dat het wel of niet behalen
van de drie procent elke relevantie verliest.
Nationalisering van de winstgevende sectoren leidt tot extra inkomsten die nu weggestopt worden in belastingparadijzen. Dit

zorgt ervoor dat er genoeg mogelijkheden
zijn om te investeren in nuttig werk voor iedereen.
Zoals D66-leider Alexander Pechtold zelf
ook al toegaf in de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 6 juli, is politiek Den Haag
de grootste rem op het herstel van de economie. Wat Pechtold niet wil toegeven, is
dat dit komt door de tunnelvisie van de politici en het blijvende geloof in het kapitalisme om een crisis van datzelfde kapitalisme
op te lossen. De enige weg naar het einde
van de economische crisis is echter de weg
van het socialisme.
Thomas Roode
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Wat is Vonk?
Vonk is meer dan een tijdschrift. Het is
de naam van een groep actieve socialisten binnen de linkse partijen en de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op
maatschappijverandering. De marxistische
analyse en methode gelden als onze leidraad voor een alternatief op de huidige
asociale politiek. Daarbij baseren we ons
op de behoeften van de meerderheid van
de bevolking, niet de belangen van grote
aandeelhouders, multinationals, de financiële wereld, het IMF enzovoort. Daarom
gaan onze voorstellen dikwijls in tegen de
stroom van ideeën die de media willen aanpraten.
Ons alternatief is het socialisme, een nieuwe maatschappijvorm waarbij de opbrengst
van de economie via nationalisatie van de
sleutelsectoren gebruikt kan worden voor
allerhande sociale doeleinden. Vandaag
wordt een groot deel van de economische
opbrengst daarentegen aan de samenleving onttrokken via privé-winsten van de
grote aandeelhouders. In de huidige economische (wan)orde heeft iemand die in
loondienst werkt geen zeggenschap in het
bedrijf. Wij willen dit ondemocratische systeem vervangen door een systeem van
werknemerscontrole en -management.
Het kapitalisme laat de maatschappij regelen door ‘specialisten’ en de rest wordt behandeld als een domme massa die hoogstens om de paar jaar eens mag stemmen
en verder vooral dag in dag uit moet werken. Volgens ons zit er veel meer in de
gewone mensen. Wij geloven dat de meerderheid van werkende mensen via zelfor-

ganisatie en zelfbeheer kan komen tot een
rechtvaardige maatschappij. In het socialisme zouden mensen de samenleving organiseren via raden in hun werkplaatsen,
wijken, scholen enzovoort.
De huidige staat zal zich met alle middelen hiertegen verzetten. De burgerlijke
instanties zijn immers vervlochten met de
belangen van het kapitaal. Zij spreken in
naam van de hele bevolking maar houden
veel meer rekening met de wensen van de
superrijken dan met die van de doorsnee
sterveling. Al sinds de slavenmaatschappij
gebruikt de heersende klasse alle middelen
die ze tot haar beschikking heeft om ons
een rad voor de ogen te draaien. Ze willen
ons laten geloven dat het huidige systeem
- waarin zij stinkend rijk worden - normaal
is en dat we niet naar een rechtvaardigere
wereld moeten streven.
Nochtans kunnen we met de huidige technologische kennis en het gemiddelde opleidingsniveau een maatschappij bouwen
waarin uitbuiting, milieuvervuiling, verkeersoverlast, werkloosheid, armoede, racisme en alle andere kwalen van het kapitalisme tot het verleden behoren. Wanneer
we al de meerwaarde die elke dag aan
onze arbeid wordt onttrokken, zouden kunnen herinvesteren in maatschappelijk nuttige projecten, dan zou de wereld er heel
anders uit zien.
Tegenstanders van die socialistische visie
blijven tegen wil en dank beweren dat de
‘vrije’ markt het enige zaligmakende is.
Zij sparen kracht noch moeite om steeds

opnieuw het volgende artikel, boek, doctoraatsthesis of welk ‘bewijs’ dan ook te leveren dat het marxisme onzin is. Keer op
keer wordt het marxisme dood verklaard,
al meer dan honderd jaar. Maar als het
marxisme dood is, waarom er dan steeds
opnieuw over praten? Omdat de ideeën
van het marxisme meer actualiteitswaarde
hebben dan ooit! Een blik op het journaal
en de wereldwijde wanorde vertelt daarover genoeg.
Tegen de onophoudelijke stroom van eenheidsdenken in ontstaat steeds weer die
vonk die overslaat en die mensen aanzet
om samen te breken met de ‘oude vormen
en gedachten’. De zo wonderbaarlijke vrije
markt verdoemt miljoenen mensen tot fysieke en mentale ellende, zowel in het
Westen als in de ex-koloniale wereld en de
ex-stalinistische landen. Daardoor voelen
mensen zich keer op keer gedwongen om
hun lot in eigen handen te nemen.
Om te slagen dient deze beweging van onderuit zich te wapenen met de lessen van
het verleden. Het marxisme is eigenlijk dit
collectieve geheugen van de werkende
klasse. Met ons blad en onze website willen wij die ideeën en methodes aan de
wereld kenbaar maken. Wij doen dit over
heel de wereld met de International Marxist Tendency rond de website www.marxist.com. Zoals Marx stelde: “De filosofen
hebben de wereld tot nu toe op verschillende manieren geïnterpreteerd, maar het
komt erop aan hem te veranderen.” Wil je
de wereld veranderen? Neem dan contact
met ons op.
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Tayyip intifa!
Weg met Erdogan!

Al sinds 31 mei vinden er in Turkije ononderbroken massale anti-systeemprotesten plaats. Aangezien de gebeurtenissen sinds het opkomen van de revolutionaire
beweging in Turkije zich opstapelen, zal dit artikeltje zich toespitsen op de belangrijkste gebeurtenissen van de voorbije maand, de krachtlijnen van de beweging en
vooral haar perspectieven. Na de impasse waarin nagenoeg alle Arabische Revoluties zich bevinden, zouden de gebeurtenissen in Turkije het revolutionaire proces
rond de Middellandse Zee wel eens nieuwe kracht kunnen geven.
De directe aanleiding voor de protesten in
de Turkse hoofdstad Istanboel is inmiddels
geschiedenis en zal nog lange tijd in het
collectief geheugen van jongeren blijven
leven. Op dinsdag 28 mei trachtten een
vijftigtal studenten het slopen van het Geziparkje te verhinderen. Het stukje groen in
Istanboel moest immers plaatsmaken voor
het 96ste (!) megalomane winkelcentrum
in de stad. De activisten werden echter
onmiddellijk brutaal aangepakt door de
politie. Mensen werden met matrakken,
pepperspray, traangas en gepantserde
waterkanonnen manu militari uit het park
verjaagd.
Toch bleven de actievoerders deze keer
steeds opnieuw terugkomen, om de menselijke muur in stand te houden die de bulldozers belette hun slopend werk verder te
zetten. Het nieuws van de harde politierepressie tegenover de ongewapende manifestanten ging snel rond in de studentenen jongerenwijk Beshiktas. De rangen van
het aanvankelijk kleine groepje groeiden
met de uren aan. De politie verloor haar
greep op de situatie volledig wanneer haar
repressieve methoden een averechts effect bleken te hebben. Een onstuitbare
dynamiek van spontaan massaprotest was
in gang gezet. Vooral de Istanboelse jeugd
nam tijdens de eerste uren het voortouw en
heeft door haar spontaneïteit de beweging
de kracht gegeven die ze nu heeft.
Nadat de berichten van de harde politierepressie mede door de snelle communicatie
via sociale netwerksites razend snel het
land rondgingen, zijn de massale protesten
op 31 mei echt op gang gekomen. In Istanboel kwamen honderdduizenden mensen
op straat om tegen het repressieve regime
van Tayyip Erdogan en zijn islamistische
en neoliberale AK-partij te protesteren. Het
Taksimplein werd door de mensenmassa
bezet. Ook breidden de protesten zich uit
naar een honderdtal steden over het hele
land.
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Het werd al snel duidelijk dat de protesten
om veel meer gingen dan het behoud van
het parkje en een strijd om het behoud van
de publieke ruimte in de stad. Zo schreef
Mehmet Ali Alabora, een bekende acteur

op 30 mei via Twitter naar een vriend: “Heb
je nog niet door dat het om veel meer gaat
dan Gezi-park alleen?”.
Onze media trachten steeds een eenduidige verklaring te geven voor wat er in Turkije
aan de hand is. De ene dag zijn het protesten tegen de repressie, andere dagen
vertelt de Radio1-nieuwslezer dat het islamisme van Erdogans regering het doelwit
is van de manifestanten... Consequent is
het allerminst, ophelderend al zeker niet.
De protesten zijn wel degelijk anti-systeemprotesten. Toch mogen we ons op
deze onmiddellijke eisen niet miskijken. De
protesten keren zich tegen elk aspect van
Erdogans beleid. Zowel de staatsrepressie
tegen elke vorm van contestatie en de arbeidersbeweging, de verregaande censuur
(zo hebben de Turkse media het na bevel
van hogerhand vertikt om over de protesten te rapporteren), als de islamiseringspolitiek worden op de korrel genomen. Sinds
de beweging op 5 en 6 juni door een algemene staking van de openbare diensten
vergezeld is geworden, komen de sociaaleconomische eisen ook steeds meer op de
voorgrond.

Ondanks de vele lovende woorden waarmee het “Turkse” model omwille van haar
hoge groeicijfers (zo’n 7,5% per jaar) werd
geprezen, heeft het kapitalistische regime
afgedaan. De werkloosheid is gedurende
de laatste tien jaar rond de 9% stabiel gebleven en maar liefst 16% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens. De toename
van de koopkracht voor een deel van de bevolking heeft slechts kunnen plaatsvinden
door het aangaan van schulden. Duidelijk
niet iedereen heeft kunnen meegenieten
van de groei. De rijkste 20% van de bevolking beschikt nu over de helft van de nationale rijkdom terwijl het armste vijfde het
moet doen met 6% van de rijkdom. Het is
niet voor niets dat de liberale Hurriyet-krant
kopte: “Proficiat kinderen! We dachten dat
jullie de vruchten van het kapitalisme waren, maar jullie hebben al onze vooroordelen tenietgedaan.”
De grote sterkte van de beweging hiertoe
is dat ze niet gerecupereerd is kunnen worden. De massale politisering van de Turkse
jeugd weerspiegelt zich in de debatten en
vormingen die in het Occupy Gezi-kamp
worden gehouden. Er is zelfs een bibliotheek in het kamp aanwezig.
Toch heeft de nationalistische Kemalistische oppositiepartij (CHP) dat geprobeerd.
Maar deze poging werd snel als opportunistisch ontmaskerd. De trotse verklaring van een bezetter in het Gezi park is
veelzeggend: “We hebben de laatste tien
dagen meer oppositie gevoerd dan alle op-

GRIEKENLAND: strijd tegen sluiting staatsomroep
slaat om in massabeweging tegen regering
De griekse regering besloot dinsdag 11
juli, zonder voorafgaande discussie in
het parlement, letterlijk de stekker uit
de openbare omroep ERT te trekken. In
een klap verliezen 2.700 technici, medewerkers en journalisten hun job. Het
doel is volgens de regering een reorganisatie van de omroep naar een kleinere
en compactere staats-tv en -radio met
1.000 medewerkers.

de sluiting van ERT kinderspel zou zijn.
De journalisten en technischi van de ERT
namen echter zes uur na de uitvaardiging
van het dekreet zelf het roer in handen en
startten met het digitaal uitzenden van hun
eigen militante programmatie.

Twee dagen later zit Griekenland, voor de
derde keer dit jaar, midden in een algemene 24-uren staking. De actie omvat overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en
het openbaar vervoer. De metro naar de
belangrijkste luchthaven van Athene ligt
stil en de luchtcontrole leiders houden een
werkonderbreking van twee uren. Ondertussen hebben ERT journalisten de gebouwen van de openbare omroep in Athene en
Thessaloniki ingenomen.

De regering wil de bevolking doen geloven
dat ze een verlieslatende onderneming
gesloten hebben. De cijfers van de afgelopen jaren bewijzen echter dat ERT, zelfs
na aftrek van allerhande belastingen, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s winst boekt.
Sinds november 2012 hebben de werknemers van ERT echter geen loon meer ontvangen. In dezelfde periode heeft het management 36 “speciale adviseurs” in dienst
genomen die evenveel opstrijken als 300
ERT journalisten samen. De echte reden
is dat de regering geld nodig heeft om de
speculanten waarbij ze in het rood staan op
tijd te betalen.

De sluiting van de staats-tv en -radio stations is in Griekenland ervaren als een
enorme schok. Het gaat dan ook over vijf
tv kanalen ( ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ERT WORLD
en ΕRΤ HD), zeven radio stations in Athene (waaronder een internationale zender),
drie radio stations in Thessaloniki, 19 radio
stations in de rest van het land, het nationaal symfonisch orkest, het orkest voor
moderne muziek en het ERT koor, een
tv-magazine, de ERT-website, het digitale
archief en 2.700 jobs.

De strijd kan op veel bewuste steun rekenen want iedereen beseft dat wanneer de
sluiting realiteit wordt de deur wagenwijd
openstaat voor de sluiting van scholen,
universiteiten, ziekenhuizen, gemeentediensten en sociale verzekeringsfondsen.
Daarom zijn er rond de ERT gebouwen
in Athene spontane massaoptochten ontstaan die zich over het hele land verspreiden en het karakter aannemen van een politieke beweging tegen de coalitieregering
van Samaris.

De aankondiging heeft het massaprotest
weer doen oplaaien. De tijdelijke terugval
van de arbeidersbeweging die volgde op de
nederlagen van de afgelopen jaren zorgde
ervoor dat de coalitie steeds arroganter
werd. De regering van Samaris geloofde
haar eigen leugens over aanvaarding van
haar beleid door de bevolking en dacht dat

De provocerende aanval van de regering
heeft de regering in een ernstige crisis gebracht. Twee van de coalitiepartners, Democratisch Links en PASOK verklaarden
tegen de sluiting van ERT gekant te zijn.
Ondertussen verliet Democratisch Links de
regering waardoor de twee overblijvende
partijen nog enkel een zeer nipte meerder-

 positiepartijen samen de voorbije tien jaar”

Louter het vervangen van Erdogans islamistische kapitalisme door een seculiere
variant biedt geen structurele oplossing
voor de problemen waartegen de Turkse
bevolking op straat komt.

(Al Jazeera, 9 juni).

Alhoewel het spontane karakter van de
beweging – zeker in de beginfase – haar
grote kracht was, is er nood aan een politieke leiding die richting geeft aan de beweging. Erdogan is bereid om tot het uiterste
te gaan. Hij probeert het protest te breken
door het politiegeweld nog op te voeren,
zoals bij de ontruiming van Gezi-park duidelijk werd. Daarom is het nu een kwestie
van leven en dood voor de beweging om
duidelijke eisen naar voor te schuiven, die
de symboliek van het park weten te overstijgen.
We zijn het ermee eens dat het nodig is om
voor elke democratische eis te vechten. Maar
de revolutionaire beweging zal noodzakelijk
voorbij de formele democratische eisen gaan.

Er is met andere woorden nood aan een
socialistisch programma en een revoluti-

heid behouden. De hele situatie doet bij
duizenden activisten in de arbeidersbeweging de hoop op nieuwe verkiezingen herleven.
Wat nu nog ontbreekt is een duidelijke oproep vanuit de leiding van de GSEE (belangrijkste confederatie van vakbonden
in de privé-sector), ADEDY (belangrijkste
confederatie van vakbonden in de openbare sector) SYRIZA en de KKE. Ze slagen er
niet in te erkennen dat het om een politieke
beweging gericht tegen de regering gaat.
Ze roepen nogmaals op tot een algemene
24-uren staking en eisen de heropening
van ERT, geen ontslagen, de verdediging
van de democratie, vrijheid van expressie
en het recht op informatie. Een verassende
oproep, die dicht aansluit bij het standpunt
van de Griekse marxisten, komt echter van
Nikos Fotopoulos, de voorzitter van GENOP-DEH (de vakbond van elektriciens).
Zijn vakbond brak recent met PASOK en
blijkt veel meer in tune met de spontaan
ontstane beweging tegen de regering. Hij
veroordeelde de GSEE leiding voor hun
jaren van ineffectieve 24-uren algemene
stakingen. Hij stelt dat er een oproep moet
komen voor een totale algemene staking
met als doel de regering te doen vallen.
Verder stelt hij dat 24 op 24 een pikket van
alle vakbonden voor de ERT gebouwen
moet staan, dat dagelijks aan het eind van
de werkdag vergaderd moet worden bij de
ERT en een campagne van twintig dagen
nodig is om de algemene staking in alle
werkplaatsen degelijk voor te bereiden. Indien zulk een plan zou worden uitgevoerd,
zouden de laatste dagen van de Griekse
regering wel eens dichtbij kunnen zijn.
Filip Staes
26/06/2013
onaire leiding. Enkel in een democratisch
socialisme kan er een oplossing gevonden
worden tegen repressie, autoritarisme,
ethisch conservatisme en de materiële
ontberingen van de bevolking, die door de
Turkse staat in stand worden gehouden!
kyle Michiels, 15/06/2013

TAYYIP (ERDOgAN) INTIFA! TAYYIP (ERDOgAN),
NEEM ONTSLAg!
VORM ACTIECOMITÉS TER VOORBEREIDINg
VAN EEN VOLLEDIgE ALgEMENE STAkINg
OM DE REgERINg NEER TE HALEN!
LANg LEVE
DE SOCIALISTISCHE REVOLuTIE!
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Links voetbal

Op 31 maart wordt de Italiaanse oud-voetballer Paolo Di Canio aangesteld als de
nieuwe trainer van Sunderland, een Engelse club uit de Premier League. Dit zorgt
voor veel ophef onder de fans en leidt tot het vertrek van vicevoorzitter David Miliband, tevens een parlementslid voor de Labour Party. Waar werd deze onrust door
veroorzaakt?
Di Canio heeft tijdens zijn loopbaan meerdere keren publiekelijk toegegeven een
fascist te zijn. In zijn periode als speler bij
Lazio Roma (2004-2006) liet hij regelmatig
een Hitlergroet zien na het scoren van een
doelpunt. Eén van de wedstrijden waar Di
Canio dit deed was uitgerekend tijdens een
competitieduel op 11 december 2005 tegen
Livorno, een club met een zeer linkse aanhang. Dit leidde tot grote spanningen tussen de ultrarechtse supporters van Lazio
en de linkse fans van Livorno.
Livorno
A.S. Livorno Calcio werd in 1915 opgericht
in de Toscaanse havenstad Livorno, de geboorteplaats van de Partito Communista
Italiano – de Italiaanse Communistische
Partij. Tegenwoordig komt de club uit in de
Serie B. De supporters van Livorno staan
er bekend om dat zij hun politieke voorkeur
trots laten zien tijdens de wedstrijden van
hun club. Op de tribunes zwaaien vele supporters met vlaggen met de afbeelding van
Che Guevara of de hamer en sikkel erop.
Deze politieke voorkeur gaat hand in hand
met een verregaande betrokkenheid bij
hun club. Op 24 januari 2010 neemt de bij
de fans zeer populaire trainer Serse Cosmi
ontslag na een ruzie met voorzitter Aldo Spinelli. De fans reageerden direct door een
grootschalige actie op touw te zetten waarmee ze Spinelli onder zware druk zetten.
Twee dagen na zijn ontslag, stond Cosmi
weer voor de spelersgroep. Deze prestatie
is een bron van grote trots onder de supporters, omdat de arbeiders op de tribune
daadwerkelijk invloed hebben gehad op de
bourgeoisie in de bestuurskamer.
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Een andere bron van trots is cultheld Cristiano Lucarelli. Deze spits, geboren en getogen in Livorno, kwam pas in 2003 naar de
club uit zijn geboorteplaats maar was ruim
voor die tijd een held bij de supporters. In
1997 scoorde de toen 22-jarige Lucarelli
voor Jong Italië en tijdens het juichen liet hij
zien dat hij onder zijn voetbalshirt een t-shirt
droeg met de beeltenis van Che Guevara.
In de overwegend rechtse voetbalwereld
van Italië was dit ongehoord en het duurde
tot 2005 voordat Lucarelli weer werd opgeroepen voor het nationale elftal van Italië.
Het spreekt dan ook voor zich dat de komst
van Lucarelli in 2003 met luid gejuich werd
ontvangen op de tribunes van Livorno. Hij
is in alle opzichten de tegenhanger van Paolo Di Canio. Hij laat trots weten dat hij een
communist is en draagt het rugnummer 99,
als eerbetoon aan de ultralinkse supportersgroep Brigate Autonome Livornesi, die
in 1999 werd opgericht. Tot zijn vertrek in

2007, na een ruzie met voorzitter Spinelli,
speelde hij 146 wedstrijden voor de club
waarin hij 92 keer scoorde. In het seizoen
2009-2010 speelde hij nog eenmaal op
huurbasis voor zijn thuisclub. Inmiddels is
Lucarelli gestopt met voetballen.
Over de grens
Echte communisten zijn in hun hart en nieren internationalisten. Dit geldt ook voor de
fans van Livorno. Zij onderhouden al enige
jaren zeer nauwe banden met de eveneens
linkse supportersgroeperingen van Olympique Marseille en AEK Athene. Samen
vormen de fanclubs Commando Ultras 84
(Olympique Marseille), Brigate Autonome
Livornesi en Original 21 (AEK Athene)
een “broederschapsdriehoek”. De leden
van deze groepen laten regelmatig spandoeken en vlaggen zien met de logo’s van
de bevriende clubs. Een andere niet-Italiaanse club waar de supporters van Livorno
nauwe banden mee hebben, is Adana Demirspor uit Turkije. Voor een vriendschappelijke wedstrijd in september 2009 hielden
de linkse Turkse en de Italiaanse fans een
demonstratie in het centrum van de ZuidTurkse stad Adana. Dit zorgde voor veel
verraste reacties in het door reactionaire
krachten geregeerde Turkije.
Datzelfde Turkije is de laatste weken ook
het toneel van een interessant schouwspel.
Supporters van de Istanbulse aartsrivalen
Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray lopen naast elkaar in hun demonstraties
tegen de regering van premier Erdogan.

Waar deze fans in normale tijden het liefst
elkaar de hersens in slaan, staan zij nu
broederlijk tegenover de ME en trotseren
ze samen het traangas. Door hun ervaring
met straatgeweld vormen ze ervaringsdeskundigen voor de overige Turkse demonstranten die nu blootgesteld worden aan
het meest wrede politiegeweld.
St. Pauli
Naast Livorno, is FC Sankt Pauli een andere club die in de voetbalwereld vooral
bekend is vanwege haar socialistische
aanhang. FC Sankt Pauli is een Hamburgse voetbalclub die werd opgericht in 1910
in de volkswijk Sankt Pauli. De ontwikkeling van een normale voetbalclub naar een
linkse cultclub begon in de jaren tachtig
met het ontstaan van een alternatieve supportersscène, vooral gebaseerd op linkse
politiek, sociaal activisme en een antifascistische opstelling. St. Pauli werd de eerste voetbalclub in Duitsland die een verbod
instelde op alle ultrarechtse acties in en
rond het stadion. Dit was, zeker in die tijd,
een unicum in de voetbalwereld, die werd
geplaagd door ultrarechtse hooligans.
Hun denkbeelden op het gebied van racisme, fascisme en homoseksualiteit zijn
vastgelegd in het supportersmanifest van
de club en vormen het hart van de supportersgroeperingen. In tegenstelling tot de
fans van Livorno, zijn de supporters van St.
Pauli ook buiten het stadion politiek actief.
Fans van de club zijn betrokken geweest bij
het kraken van leegstaande panden en bij
demonstraties voor het behoud van sociale
woonvoorzieningen. De supporters beseffen dat de wijk waar het stadion van de club
staat deel uitmaakt van de identiteit van de
club en dat zij een sociale verantwoordelijkheid hebben jegens de wijk Sankt Pauli.

Waar de andere voetbalclubs op alle mogelijke manieren proberen meer geld binnen
te slepen en op deze wijze meer succes
willen bereiken, zijn de fans van St. Pauli
bereid sportief succes in te ruilen voor het
unieke karakter van de club. Een bestaan
in de Tweede Bundesliga is voor de meeste
fans een kleine prijs om te betalen voor het
behoud van de identiteit van hun club. In de
door geld gedomineerde voetbalwereld is
dit een bijzonder verfrissend geluid.
Politiek en voetbal
In Nederland hebben politiek en voetbal
weinig met elkaar te maken. Natuurlijk is
er af en toe een analyse te lezen over de
rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax, die te
maken zou hebben met de arbeiders uit
Rotterdam tegenover de kooplieden uit
Amsterdam, maar een echte politieke dimensie ontbreekt. De meeste rivaliteiten
hebben een sportieve of regionale basis.
Dit neemt niet weg dat de verhoudingen
binnen de maatschappij in een voetbalstadion pijnlijk worden blootgelegd. Veel
stadions hebben skyboxen, die alleen voor
grote bedrijven betaalbaar zijn. In deze
comfortabele ruimtes ver verheven boven
de normale tribunes kan de bourgeoisie
elkaar vermaken onder het genot van een
bitterbal, een wijntje en een potje voetbal.
Iets verder naar beneden staan vele rijen
zachte stoelen (soms met stoelverwarming) waar de middenklasse plaats kan
nemen. Weer verder zitten de arbeiders.

Volgepropt als vee in een vak zitten ze kort
op elkaar op plastic klapstoeltjes en hebben ze bijna een verrekijker nodig om hun
spelers op het veld vele meters naar beneden te kunnen aanschouwen.
Zo vormt het voetbalstadion een perfecte
afspiegeling voor de klassenverhoudingen
in de samenleving. Het verschil in luxe leidt
ook in de voetbaltempels tot spanning. Vaak
keren de supportersgroepen zich tegen de
heren in de skyboxen die in hun ogen de

voetbalclub verpesten door commercie
boven het voetbal te stellen. Waar voor de
zakenlieden de voetbalclub een leuk platform is om reclame te maken voor hun bedrijven, is de voetbalclub voor de gewone
supporters in de straat hun liefde en hun
leven. Deze verschillende visies botsen en
zijn onverenigbaar, net als de visie van de
bourgeoisie en de arbeidersklasse.
Thomas Roode
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Brazilië

prijsstijging aanleiding tot massaal protest
Meer dan 1 miljoen jonge Brazilianen die in 80 steden op straat komen in de maand
juni; neen, dit is geen late uitloper van het carnaval… Het gaat om een massale jongerenrevolte in het kielzog van de Arabische Lente, de opkomst van de Indignados
in Spanje, de Gereçao Rasca in Portugal, de Occupy-beweging in de ‘States’ en de
bezetters van het Taksimplein in Turkije. Dit zijn de grootste betogingen in twintig
jaar.
De onmiddellijke aanleiding tot het protest was de verhoging van de prijs van het
openbaar vervoer met 0,20 cent (Braziliaanse Real of BRL) in een aantal grootsteden. Zoals in andere landen was dit de
legendarische druppel die de emmer boordevol sociale frustraties deed overlopen. In
steden zoals Sao Paulo (het economische
hart van het land) werd het protest opgezet door de beweging voor gratis openbaar
vervoer (Movimento Passe Livre). Snel
kreeg het navolging. Het openbaar vervoer is immers in vele steden erbarmelijk,
duur en soms gewoon onbestaande. Het
verkeer in de grote steden is dicht geslibd
over de jaren. Veel mensen doen er 3 à 4
uur per dag over om naar het werk te gaan
en terug naar huis. De huurprijzen zijn de
laatste 3 jaar met 150 procent gestegen en
de armere gezinnen worden naar de rand
gedwongen waar de wijken gespeend zijn
van infrastructuur. Het onderwijs en de gezondheidsinstellingen kreunen ook onder
een chronische onderinvestering.

rubberen kogels. Ook journalisten kregen
er van langs.
Het nieuws en de beelden van deze repressie circuleerden zeer snel via de sociale media in het hele land. Dit veroorzaakte
verontwaardiging alom en stak het vuur
aan de lont van het grootschalige protest
dat we nu kennen.
De burgemeester van Sao Paulo en de
gouverneur van de deelstaat trokken de
prijsverhogingen dan snel in. Dit stopte de
beweging niet. De rechterzijde en de media die tot nu toe de protesten hadden afgeschilderd als marginaal kozen voor een
nieuwe tactiek. Ze willen het protest gebruiken voor hun eigen politieke agenda tegen
de regering van de PT. Uiterst rechtse elementen vielen hand in hand met politie in
burger op veel plaatsen de linkse militanten en organisaties aan in de marsen. Op

sommige plaatsen werden linkse groepen
zelfs uit de betoging geslagen. Ze maken
hier handig gebruik van het ‘apolitisme’ van
veel jongeren die in de praktijk geen verschil zien tussen linkse en rechtse partijen.
Het beleid van de PT en van de rechterzijde verschilt op vele vlakken nauwelijks van
mekaar. Zo zijn de burgemeester van Sao
Paulo (PT) en de gouverneur (van de rechtse PSDB) allebei verantwoordelijk voor de
prijsstijgingen van het openbaar transport
en voor de repressie tegen de actievoerders. De jarenlange samenwerking tussen
de PT en de rechterzijde in de regeringen
zorgt voor een terechte verwerping van
jongeren van het beleid van de PT. Maar
dit moet nu een linkse uitdrukking krijgen.
Linkse organisaties slaan nu op verschillende plaatsen de handen in elkaar om de
vrijheid van meningsuiting op de betogingen te verzekeren. Anderzijds is het nu ook
aan de grote massabewegingen van de
arbeidersklasse en de landloze boeren om
in de dans te springen. Een eerste belangrijke stap is gezet met de oproep voor een
algemene staking op 11 juli op initiatief van
de vijf grootste vakbonden.
Erik Demeester, 27/06/2013

De inflatie van meer dan 6 procent en een
economie die buiten adem geraakt (0,9
procent groei verleden jaar, na jaren van
grote groei) knagen aan de vooruitzichten
van vele gezinnen. Maar wat deze cocktail
helemaal explosief heeft gemaakt zijn de
obscene uitgaven voor de bouw van ‘witte
olifanten’ ter voorbereiding van het Wereldkampioenschap voetbal in 2014. Zo wordt
er 1,4 miljard BRL besteed aan een voetbalstadion in Brasilia terwijl er geen openbaar vervoer is in de stad. De mega-uitgaven voor de voetbal infrastructuur zijn in
scherp contrast met de schamele uitgaven
voor onderwijs of gezondheid. Zo zagen
we een betoger rond lopen met een affiche
waarop geschreven stond: ‘Ben je ziek?
Laat je dan verzorgen in het voetbalstadion!’ Tien jaar economische groei en beperkte hervormingen van de regering van
de Arbeiderspartij (PT) van Lula hebben
een gedeelte van de armoede weggewerkt.
Maar de grote ongelijkheid tussen arm en
rijk maakt van het land nog steeds een van
de meest ongelijke in de wereld.
Het keerpunt in het protest kwam er toen
de Militaire Politie (!) de vierde betoging in
een rij in Sao Paolo brutaal uit elkaar heeft
geslagen, gebruikmakend van traangas en
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