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REDAcTIoNEEL

Is 2014 het jaar van herstel
voor de NEDERLANDSE ECONOMIE?

Sinds het cbS heeft vastgesteld dat
er weer een lichte stijging van de Nederlandse economie plaatsvindt, willen verschillende politici en economen
ons door de media doen geloven dat
de crisis voor Nederland over is, en dat
we weer teruggaan naar de situatie van
voor 2008.
In plaats van een gedegen analyse hoe het
zou komen dat de crisis over is, gebruikt
men enkel de statistieken als bewijs. Oftewel, het gaat beter omdat het gewoon beter
gaat. Dit is niet serieus te nemen. De waarheid is dat men de vingers gekruist houdt
en hoopt dat de crisis vanzelf zal overwaaien, zonder veel ervan te begrijpen. Door
de consumenten vertrouwen aan te praten,
zullen zij meer consumeren en zal alles
weer beter gaan, is het idee. Hoewel er
een wisselwerking is tussen vertrouwen en
de werkelijke staat van de economie, heeft
vertrouwen in de laatste instantie echter altijd een materiële basis nodig. Zolang mensen er niet op vooruit gaan in de portemonnee, of geen nieuwe baan kunnen vinden,
zal het aangeprate ‘vertrouwen’ snel over
zijn.
De groei van de jaren 1990 en 2000 was
gebaseerd op een samenspel van enkele
factoren. Ten eerste was het de uitbreiding
van de wereldmarkt die voor groei heeft
gezorgd. Nederland werd steeds meer afhankelijk van de export. In 1988 stond de
export van goederen en diensten gelijk aan
53,7% van het BBP; twintig jaar later, in
2008, was dit 76,3%.
Ten tweede is de relatieve uitbuiting verhoogd. Terwijl de productiviteit van de arbeid is blijven stijgen, is er sinds het Akkoord van Wassenaar een trend geweest
tot loonmatiging. Daar is sinds de jaren
1990 een steeds verdergaande flexibilisering van de arbeid bij gekomen. Loonmatiging en flexibilisering betekenden groei op
basis van harder werken met minder zekerheid, terwijl de werkgevers goed zaten met
hun winsten.
De laatste factor was de groei van krediet.
In Nederland voltrok zich dit door middel
van een hypothekenzeepbel. Met lage rentes, stijgende huizenprijzen, en geholpen
door de hypotheekrenteaftrek, konden de

middenklasse en de beter betaalde lagen
van de arbeidersklasse zich allemaal een
huis veroorloven, terwijl zij langzaam rijker
werden. Net als andere vormen van krediet, zorgde dit ervoor dat de consumptie
toe kon nemen, en compenseerde het zo
voor de loonmatiging en flexibilisering.
Het jaar 2008 betekende het einde van
de groei op deze basis. Het einde van de
kredietzeepbel en de daaropvolgende bankenreddingen betekenden een enorm toegenomen publieke en private schuldenlast.
De afgenomen consumptie, die nog meer
kromp door de bezuinigingen en lastenverzwaringen van de kabinetten-Rutte, betekende verdere economische stagnatie.
De lonen in 2013 zijn gemiddeld 6% zijn
gedaald ten opzichte van 2012. Intussen
is de flexibilisering verder doorgezet en is
één op de vier banen ‘flexibel’.
Het systeem ondermijnt nu zichzelf. De
toegenomen flexibilisering en lagere reële
lonen zorgen ervoor dat het aandeel van
de nieuwe generatie in de ‘huizenbezittende middenklasse’ kleiner zal zijn. Het opnieuw opblazen van de huizenzeepbel (bijvoorbeeld door startersleningen) zal geen
oplossing bieden; enkel meer schulden bij
een nieuwe instorting. Met minder binnenlandse consumptie wordt het Nederlandse
kapitalisme nog meer afhankelijk van de
export. In 2012 was de export van goederen en diensten alweer verder gestegen,
naar 88% van het BBP.
Deze verder toegenomen afhankelijkheid
van de export vindt nu net plaats op het
moment dat de globalisering op z’n retour
is, met een toename van protectionisme

en strijd tussen regionale handelsblokken.
De sanctieoorlog tussen de EU en Rusland
laat zien wat dit voor gevolgen kan hebben
voor de export.
De meerderheid van de export gaat naar
andere EU-landen. Dit is geen stabiele
markt. Grootste handelspartner Duitsland
probeert zich net als Nederland uit de crisis te exporteren, maar wist in het tweede
kwartaal van 2014 geen groei te realiseren.
De Franse economie stagneerde, terwijl
Italië voor de derde keer sinds 2008 in recessie raakte. Intussen is er dreiging van
deflatie, die de ECB probeert te bestrijden
door de absurditeit van negatieve rentes.
De EU dreigt in hetzelfde scenario terecht
te komen als Japan in de jaren 1990. Hoewel Nederland nu positieve cijfers heeft,
kan dat gezien de internationale situatie
weer snel over zijn.
De belangrijkste drijvende kracht van het
kapitalisme, zoals Marx uitlegde, zijn productieve investeringen. Volgens het CBS
zijn investeringen nu nog steeds 20% lager
dan in 2008. De reden dat er geen grootschalige investeringen plaatsvinden, is dat
er overproductie is. Lange tijd kon de crisis
van overproductie vermeden worden door
globalisering en kredietverstrekking, maar
deze uitwegen zijn nu geblokkeerd. We bevinden ons nu in een tijdperk van stagnatie
van het kapitalisme. Er zullen kleine oplevingen plaatsvinden, gevolgd door nieuwe
recessies. Dit is enkel onvermijdelijk, zolang het kapitalistische systeem zelf niet
aangepakt wordt, en vervangen wordt door
een socialistisch alternatief.
zowi Milanovi
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Klassenstrijd en
de Nederlandse vakbonden
In het land van de polderpolitiek lijkt de term klassenstrijd
geen plaats te hebben. In plaats van de confrontatie te zoeken, proberen we in dit land via compromissen en het zoeken naar gedeelde belangen een oplossing te vinden voor de
problemen. De samenwerking tussen de VVD en de PvdA in
het tweede kabinet onder leiding van minister-president Mark
Rutte is hier een uitstekend voorbeeld van. Twee schijnbare
tegenpolen die door voldoende polderen elkaar hebben gevonden in een gezamenlijk kabinetsbeleid.
Polderen is geen vervanging
van de klassenstrijd, maar een
onderdeel ervan. Het is een
middel van de heersende klasse om aan de macht te blijven
en elke onvrede van de arbeiders te kanaliseren door hun het
idee te geven dat ze meehelpen
het beleid te vormen. Dit doen
ze door de vakbonden bij hun
beleid te betrekken. De aanwezigheid van de vakbondsleiders
vormt echter geen garantie op
een voor de arbeiders positieve
deal. Ondanks de aanwezigheid van alle grote vakbonden
besloot men in 1982 bij het
‘Akkoord van Wassenaar’ dat
de lonen gematigd werden om
de bedrijven in staat te stellen
winst te maken. Het poldermodel is in Nederland een masker
van de bourgeoisie om bezuinigingen, uitbuiting van de arbeiders en het vergroten van
de macht van de werkgever
door te voeren. Dat dit plaatsvindt onder het toeziend oog
van de vakbonden leert ons
dat er geen vertrouwen mag
worden gesteld in de huidige
leiders van de arbeidersbeweging. Een goed voorbeeld van
de haast corrupte manier van
handelen is Wim Kok. In 1982
was hij als voorzitter van de
FNV een van de machtigste
mannen van het land. Maar hij
gebruikte die macht niet om
meer gedaan te krijgen voor
de arbeiders. Integendeel. Zijn
invloed zorgde ervoor dat het
Akkoord van Wassenaar (een
akkoord gericht tegen de arbeidersklasse) gesloten kon worden. Later zag hij als premier
toe op de grootschalige privatisering van vele staatsbedrijven
en tegenwoordig verdient hij
tonnen met enkele commissariaten. De huidige leiders van
de arbeidersbeweging vormen
net zo goed een onderdeel van
de heersende klasse, dat old
boys network dat elkaar maar
baantjes blijft toeschuiven, als

de werkgevers.
Dit kan enkel rampzalige gevolgen hebben voor de arbeidersklasse. Al jaren worden
de verworvenheden uitgekleed
die met bloed, zweet en tranen
door de arbeiders zijn bemachtigd. De meest recente slachtoffers zijn het ontslagrecht en
de WW. Ondanks de aanwezigheid van de PvdA in het kabinet,
heeft de regering besloten om
met ingang van 1 juli 2015 de
maximale looptijd van de WW
te verkorten en het ontslagrecht te versoepelen. Dit lijken
twee aparte maatregelen, maar
vormen eigenlijk een tandem
die de macht van de arbeiders
verder uitholt ten faveure van
de macht van de werkgevers.
Door deze twee maatregelen
is de positie van de arbeider
alleen maar meer onzeker geworden. De versoepeling van
het ontslagrecht zorgt ervoor
dat hij makkelijker ontslagen
kan worden. Een arbeider zal
hierdoor niet zo snel verzet bieden tegen het beleid van zijn
baas. De werkgever heeft meer
macht om te doen en laten wat
hij wil, omdat het verzet van

de werkvloer sterk verminderd
zal zijn uit angst voor een ontslag. Daar komt nog bij dat het
ontslag grotere gevolgen heeft
voor de werknemer in kwestie.
In plaats van 3 jaar te mogen
steunen op de WW, mag dit
nog maar 2 jaar zijn. Kortom,
niet alleen kan de werkgever
makkelijker ontslagen worden,
maar het vangnet is ook nog
eens kleiner geworden.
De overheid zegt dat het met
deze maatregelen de werkgelegenheid wil vergroten en de
werkloosheid terug dringen.
Werkgevers zouden mensen
sneller aannemen als ze ook
weer sneller van hen af zouden kunnen komen. Economen van de TU in Delft hebben echter uitgerekend dat een
versoepeling van niet leidt tot
meer werk: “de groei van de
arbeidsproductiviteit is hoger
in landen met een relatief star
ontslagrecht dan in landen met
een flexibel ontslagrecht, terwijl
er geen statistisch significante
verschillen bestaan in de omvang van de werkloosheid.”
(Bron: http://www.tbm.tudelft.
nl/fileadmin/Faculteit/TBM/
Over_de_Faculteit/Afdelingen/
Afdeling_Innovation_Systems/
Sectie_Economie_van_Innovatie/Publications/doc/ESB_
2007.pdf)
Het mag niet als een schok
worden ervaren dat de overheid de ware achtergrond van
deze maatregelen verbergt.

Toegeven dat de maatregelen
puur zijn bedoeld om de macht
van de werkgevers groter te
maken en om nog eens extra
te bezuinigen staat gelijk aan
politieke zelfmoord. Het is om
precies deze redenen dat bezuinigingen ‘hervormingen’ zijn
en dat het leenstelsel voor studenten een ‘sociaal leenstelsel’
is. Door eufemismen te gebruiken hoopt het kabinet de arbeidersklasse te misleiden en de
onvrede te beperken.
In werkelijkheid vormen de beide maatregelen (en de talloze
maatregelen die hiervoor genomen zijn) een nieuw front in
de klassenstrijd, een strijd die
de arbeiders aan het verliezen
zijn. Dit mag geen wonder heten. Het zijn immers hun eigen
leiders die elke vorm van bescherming of macht opgeven in
ruil voor een leuk baantje in de
regering of een financieel aantrekkelijk commissariaat. Het is
alsof generaals van een leger
tactieken bedenken die hun eigen leger de meeste schade zal
berokkenen. Geen wonder dat
de oorlog dan verloren gaat.
De leiding van de vakbonden
is moreel failliet en zij vormt
een tegenstander van de arbeidersklasse in de strijd om
de rechten van de arbeidersklasse. Wat valt er dan nog te
doen? Het lidmaatschap van
de vakbond opzeggen? Dat is
in ieder geval een besluit dat
veel arbeiders nemen. Waar in
1999 nog 1,9 miljoen Nederlanders lid waren van de vakbond,
zijn dit nog slechts 1,8 miljoen.
En de terugloop in het aantal
leden laat geen teken van afname zien. Toch is dit niet de
juiste route. Wie vertrekt bij
zijn vakbond, verliest ook elke
mate van invloed. Het is beter
om binnen de vakbond te werken en ervoor te zorgen dat de
mensen aan de top worden vervangen door echte arbeidersafgevaardigden, en niet door
de volgende groep baantjesjagers. Alleen dan krijgt de arbeidersklasse weer de generaals
die zij zo broodnodig heeft om
deze strijd te winnen.
Thomas Roode
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Welke weg vooruit voor de studentenbeweging?
Na enkele kleine strijdbare protesten in verschillende steden, is er uiteindelijk toch
een landelijke demonstratie aangekondigd tegen de invoering van het zogenaamde
‘sociaal leenstelsel’, wat door studentenactivisten zeer terecht het schuldenstelsel
genoemd wordt. Wat is de weg vooruit voor de studentenbeweging?
Inleiding
Het is voor veel studenten en niet-studenten duidelijk dat de vervanging van de
studiefinanciering door het leenstelsel een
bezuiniging is die vooral studenten uit de
werkende klasse en lage middenklasse
treft. Wij als marxisten zijn voor kosteloos
onderwijs, van de peuterspeelzaal tot de
universiteit. Het is dan ook duidelijk dat
deze maatregel voor ons een stap achteruit is, die is ingegeven door de drift tot
bezuinigen.
Een tijdperk van bezuinigingen
We leven in een tijdperk van bezuinigingen.
De oorzaak daarvan is niet dat politici geïndoctrineerd zijn met neoliberale en monetaristische denkbeelden, maar dat het
kapitalistische systeem in een impasse zit.
Er is een crisis van overproductie, die verergerd wordt door grote bergen publieke en
private schuld. Ondanks een licht herstel in
enkele landen, is er geen grote stijging in
productieve investeringen. Zolang dat niet
het geval is, zal er geen duurzaam herstel
zijn.
In deze omstandigheden worden kapitalistische regeringen gedwongen om hun
begrotingstekort en staatsschulden terug
te dringen. Alle verworvenheden die het
resultaat zijn van een lange strijd van de
arbeidersbeweging (in samenwerking met
andere sociale bewegingen), zoals een
betaalbare en goede gezondheidszorg,
een goede oudedagsvoorziening en een
sociaal vangnet voor als men werkloos of
arbeidsongeschikt wordt, staan onder druk.
Daar valt ook een toegankelijk hoger onderwijs onder.
Deze ontwikkeling ziet men overal in Europa. Het is geen louter ideologische kwestie.
Sociaaldemocratische regeringen, zoals
die van Hollande in Frankrijk, doen vrolijk
mee met de rechtse regeringen. Zolang
men niet breekt met het kapitalisme, is men
met hand en voet gebonden aan de logica
van het kapitalisme, wat in het huidige tijdperk inhoudt dat men de verworvenheden
uit het verleden dient af te breken.
De LSVB en
de ‘langstudeerboete’
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De leiding van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft echter een ander
perspectief. Dat kon men duidelijk zien bij
de strijd tegen de vorige grote bezuiniging,
de zgn. ‘langstudeerboete’. In 2011 organiseerde de LSVb een grote demonstratie

tegen deze maatregel, waar zeker 13.000
mensen op afkwamen. Hierbij zocht zij
bondgenoten als D66, GroenLinks, PvdA
en de universiteitsbesturen zelf.
Hoewel deze partijen tegen de specifieke
maatregel van de langstudeerboete waren,
zagen zij echter wel het leenstelsel als goede alternatieve bezuiniging. De LSVb zou
dit geweten moeten hebben, aangezien
deze partijen daar geen groot geheim van
maakten. Politici van deze partijen werden
echter tijdens de grote demonstratie uitgenodigd om te spreken. Zij maakten hier
gretig gebruik van om een PR-praatje te
houden voor duizenden studenten, terwijl
zij achter hun rug het leenstelsel verborgen hielden. Markant was dat Emile Roemer van de SP, een partij die zowel tegen
de langstudeerboete als het leenstelsel is,
aanvankelijk werd geweigerd als spreker,
hoewel hij uiteindelijk na enige ophef toch
nog een kort woordje mocht doen.
De universiteitsbesturen waren een minstens zo vreemde bondgenoot. Hun steun
kwam voort uit het feit dat het kabinet-Rutte
I had besloten dat de universiteiten zelf ook
boetes zouden moeten betalen. Het had
geheel niets te maken met een solidair gebaar richting de studenten. De bestuurders
van de universiteiten hebben er geen enkele moeite mee om publieke financiering

ten koste van de studenten richting hun
eigen portemonnee of prestigeprojecten te
schuiven.
Uiteindelijk werd de langstudeerboete afgeschaft. De LSVb presenteerde dit als
een grote overwinning. De oorzaak van
de afschaffing was echter een compromis
tussen politieke partijen. De langstudeerboete werd afgeschaft, maar het ‘sociale’
leenstelsel zou ervoor in de plaats komen.
De LSVb waarschuwde hier niet voor, maar
dacht dat de missie voltooid was. De crisis
van het kapitalisme betekent echter dat na
iedere bezuiniging die wordt tegengehouden, er een poging zal komen om een nieuwe bezuiniging in te voeren, die mogelijk
zelfs ernstiger is.
Voorhoede of achterhoede?
De LSVb speelde hier niet de rol van een
voorhoede, maar van een achterhoede
van de studenten. Door deze valse bondgenootschappen heeft zij enkel illusies
geschapen in partijen die net zo goed willen bezuinigen op hoger onderwijs. Bij de
recente Europese verkiezingen stemde
ongeveer de helft van de Nederlandse
studenten op ‘onderwijspartij’ D66. Nu het
duidelijk is geworden dat D66 de invoering
van het leenstelsel steunt, begint het bij
een deel van de studenten door te dringen

u dat deze partij geen vriend van de studenten is. Als de LSVb een echte voorhoede
van de studenten was, had zij dit al eerder
duidelijk gemaakt.
Nu met de invoering van het leenstelsel
weet de organisatie niet meer wat te doen,
waardoor de studentenstrijd verlamd wordt.
Ze wil geen grote acties organiseren, ‘omdat studenten niet in actie zullen komen’.
Oftewel, ze heeft geen vertrouwen in studenten en geeft praktisch de strijd op. De
leiding van de LSVb laat op die manier zien
dat zij meer bezig is met het netwerken en
‘cv-builden’, dan met het behartigen van de
belangen van de studenten. Het netwerken met de PvdA, GroenLinks en D66 kan
nu echter ook stroef verlopen, gezien hun
houding tegenover het leenstelsel...
DE WEg VooRuIT
Gezien de verraderlijke houding van de
LSVb-leiding, is het niet gek dat er kleinere,
radicalere acties zijn geweest van andere
groepen. Groepen ‘kritische studenten’,
SP-jongerenorganisatie ROOD, en andere
linkse groepen hebben bijvoorbeeld een
aantal kleine demonstraties georganiseerd
van enkele honderden, waarbij actiecomités opgezet zijn. Zij hopen hiermee organisaties als de LSVb onder druk te zetten
en grotere landelijke demonstraties voor
te bereiden die het kabinet onder druk zet.
Hoewel deze acties een logisch gevolg van
de houding van de LSVb zijn, is het niet
genoeg om alternatieve demonstraties te
organiseren.
Een grote noodzaak is er om de studentenbeweging te koppelen aan de arbeidersbeweging. Uiteindelijk is de arbeidersbeweging de belangrijkste motor van
verandering. Dat komt door de plaats die
de arbeidersklasse inneemt in de samen-

• kwijtschelding van alle studieschuld
• geen invoering van het leenstelsel
• Schaf het collegegeld af
• Nationalisatie van de banken en
multinationals die de economie controleren
leving. Zij heeft collectief de macht om het
land stil te leggen. Niettemin zijn de laatste
echt grote landelijke mobilisaties van de
vakbeweging in 2004 geweest. De leiding
van FNV en CNV is constant bezig met het
sluiten van akkoorden met werkgevers, zodat zij niet hoeft te mobiliseren.
Een alliantie tussen de studenten- en arbeidersbewegingen versterkt echter beide bewegingen. De studenten zijn daarnaast ook
geen bevoorrechte laag van de bevolking
meer zoals zij dat decennia geleden waren.
Een groot deel komt tegenwoordig uit de
lagere middenklasse en arbeidersklasse.
Een groeiend deel krijgt geen goedbetaalde baan meer, maar sluit zich aan bij de
rangen van de werkende klasse, waar zij
jaren moeten werken om hun studieschuld
af te betalen. De arbeidersbeweging is de
enige echte natuurlijke bondgenoot van de
studentenbeweging.
De leiding van de studentenbeweging
moet echter ook een duidelijk perspectief
hebben. Zoals eerder besproken, duldt de
kapitalistische klasse in het huidige tijdperk
geen verzorgingsstaat en toegankelijk hoger onderwijs meer. Dit betekent dat de
omstandigheden voor de nieuwe generatie
flink zullen verslechteren, met een groei

aan studieschuld, werkloosheid en laagbetaald werk.
Het gevolg is dat een strijd voor behoud
van hoger onderwijs voor iedereen, enkel
een strijd voor socialistische maatschappijverandering kan zijn. Om gratis onderwijs
voor iedereen te kunnen financieren, is het
noodzakelijk om de sleutelsectoren van de
economie, de banken en grote multinationale bedrijven te nationaliseren onder democratische controle van de werknemers.
Dit is tevens de enige manier om nuttig
werk te scheppen voor alle huidige en toekomstige studenten.
Velen zullen zeggen dat niet ‘realistisch’ zal
zijn. De zogenaamde realisten zullen zelf
echter geen alternatieve oplossingen aandragen. Zij hopen dat op magische wijze
het tij keert, terwijl de volgende bezuinigingen alweer worden voorbereid.
Als marxisten zijn we echter niet bang om
de waarheid te vertellen. Hoger onderwijs
dat zowel kwalitatief hoogstaand als toegankelijk is, kan enkel gerealiseerd worden
door socialistische maatschappijverandering.
jordan Smits

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
te bestellen via info@marxisten.nl
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VS: Protest tegen politiegeweld
en racisme in Ferguson
De afgelopen maand augustus werd de VS nog maar eens opgeschrikt door ‘police brutality’. Michael Brown werd doodgeschoten door de locale politie terwijl hij z’n handen omhoog
hield. Het gruwelijke incident lokte hevig protest uit. De afdeling ‘St. Louis’ van de ‘Workers International League’ - WIL
vertegenwoordigt de International Marxist Tendency in de
VS – nam deel aan het protest, verspreidde een pamflet en
taste de stemming af door vele gesprekken met andere deelnemers. Wat volgt is een (inge)kort ooggetuigenverslag door
Amerikaanse marxisten.
Zaterdag 9 augustus
en zondag 10 augustus
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’s Avonds, na de eerste dag
van protest, werden ongeveer
120 agenten van de oproerpolitie met helikopters en K-9
eenheden ingezet. Pas nadat
de politie opdaagde en de demonstranten fysiek op andere
gedachten probeerde te brengen, ontstonden er conflicten.
Of de rellen anders plaatsgevonden zouden hebben weet
niemand, maar de politie acties
zijn zeker een aanzet geweest.
Voor wie Ferguson goed kent is
het schokkendst van al nog het
feit dat deze gebeurtenissen
zich net hier voordoen, in een
relatief bezadigd arbeidersstadje. Niet meteen een plek
waarnaar je zou refereren met
de titel “Bagdad VS” zoals de
Huffington Post deed. De dag
begon als een normale trage
dag in de zomerse hitte van
St. Louis. Bewoners van Ferguson deden boodschappen
etc. Af en toe flitste er eens een
politieauto voorbij met knipperende lichten, maar schijnbaar
was er niets belangrijks aan de
hand. Mensen hadden het over
de schietpartij, maar er was
nog niets abnormaals te merken. De meeste mensen in de
winkels leken vooral bezorgd
om hun ‘back-to-school’ aankopen. Het alledaagse leven
onder het kapitalisme ging zijn
‘normale’ gangetje. Later die
zondag, wanneer de berichtgeving meer details onthulde
en mensen zich een beter idee
begonnen te vormen van wat er
gebeurd was, begon de stemming te keren. Verschillende
winkels werden geplunderd
die zondag. De reeks brutale
moorden door de politie in de
VS de afgelopen jaren, in combinatie met het afglijden van
de levensomstandigheden van

de arbeidersklasse en de ‘working poor’ (mensen die dikwijls
verschillende jobs combineren,
maar toch straatarm zijn), uiten
zich in een “genoeg is genoeg!”
stemming onder de bevolking

van Ferguson.
Maandag 11 augustus
In de stad St. Louis en ook in
het welvarende Clayton, de
hoofdstad van de St. Louis
County regering, en het hoofdkwartier van de politie van de
Provincie wordt er betoogt. De
stemming is er elektrisch. De
meest gescandeerde woorden
op alle marsen en protesten zijn
“Handen omhoog! Niet schieten! “Met hun handen in de
lucht (de houding van iemand
die zich overgeeft), vestigen
demonstranten de aandacht op
het feit dat, volgens alle betrokken getuigen (met uitzondering

natuurlijk van de politie), Mike
Brown met zijn handen in de
lucht werd neergeschoten. In
Clayton betogen een 200-tal
mensen naar het hoofdbureau
van de politie.
Dinsdag 12 augustus
Toen we dinsdagavond terugkeerden naar Ferguson, zagen
we hoe de hele sfeer en stemming veranderd was. We waren
zelf nog nooit getuige geweest
van iets gelijkaardigs, behalve
misschien de strijd in Wisconsin in 2011. We reden rond in
Ferguson om een protest te vinden. De protesten ontwikkelden
zich spontaan. Mensen leken
willekeurig rond te lopen, op
drukke straten waar de meeste
mensen normaal gezien rijden,
niet lopen. Mensen komen uit
hun huizen op straat om te
zien, deel te nemen aan en te
leren over wat er gebeurt.
Sinds de plunderingen hebben
sommige winkels zelfgemaakte
borden waarop te lezen staat
dat ze nog open zijn, terwijl
anderen, geplunderd of niet,
gesloten zijn. De straatlantaarns zijn uitgeschakeld en
het is griezelig donker. De politie heeft wegblokkades opgezet om demonstranten weg te
houden. We volgen het verkeer
naar Chambers Avenue, en
wanneer er zich een file ontwikkelt, is onze eerste gedachte
dat we in een andere wegversperring van de politie zijn gelopen. Snel wordt duidelijk dat
deze verkeersopstopping een
protestkaravaan is. Het eindpunt is een kerk waar een herdenking voor Mike Brown wordt
gehouden.
De karavaan strekte zich uit
over bijna een kilometer. De
file werd deel van het protest.
Vrouwen en kinderen zaten
op de daken van de auto’s. Er
werd getoeterd en door open
raampjes werden plakkaatjes
naar buiten gestoken. Sommige mensen droegen T-shirts
met Che Guevara of Malcolm
X erop We zagen ook verschillende mensen met het woord
“revolutie” op hun shirts, in verschillende vormen/contexten

u die niet toevallig leken. Verder
ook een of twee Amerikaanse
en zwarte nationalistische vlaggen, maar geen georganiseerde politieke aanwezigheid. Het
getoeter en de luide muziek
veroorzaakte een ware kakofonie, maar dat leek net het punt
te zijn, “Ze moeten ons horen!”
De sfeer was niet zoals op een
“normaal” protest. Overal langs
Chambers Avenue zijn veel appartementencomplexen waar
de ‘working poor’ (zoals het
Canfield complex waar Brown
werd neergeschoten) wonen.
Ze komen op straat en gaan te
voet naar de herdenking. Andere groepjes mensen protesteren waar ze staan met borden
al schreeuwend op de stoep,
kinderen lopen rond, etc. Het
lijkt wel alsof iedereen in het
gebied betrokken is. Het is een
schijnbaar onsamenhangend
massa-evenement.
Toen we de herdenking zelf bereikten, was de kerk omringd
door een enorme menigte. Er
was een soort van podium opgezet, met camera’s gericht
op de menigte en mensen die
wilden spreken. De sprekers
waren niet de gebruikelijke
“activisten”, laat staan de ‘leiders van de gemeenschap“.
De sprekers die we zagen waren zwarte jongeren, die zeer
gepassioneerde
toespraken
gaven, maar het leek alsof ze
nog steeds tevergeefs op zoek
waren naar echte oplossingen
voor de problemen. Dat is in dit
stadium te verwachten. Deze
beweging is een eerste, spontane opleving. De jongeren en
arbeiders weten dat ze geen
armoede en politierepressie
willen, maar zijn nog steeds op
zoek naar wat ze willen.
Eisen zoals een “eerlijk proces voor Mike Brown’s moordenaar”, “meer zwarte vertegenwoordiging in de politie
van Ferguson,” en “community controle van de politie” zijn
spreekwoordelijke strohalmen
waaraan men zich vastklampt.
Vooral de jeugd voelt instinctief
aan dat dit niet genoeg is. Er is
een schreeuwende behoefte
aan een revolutionair alternatief
dat de arbeiders en jongeren uit
deze impasse kan halen.
Zaterdag 16 augustus
Zaterdag namen we deel aan
een grote protestmars in Ferguson, die deel uitmaakte van
een nationale protestdag rond

de moord op Mike Brown. Ondanks de “kalmerende” tactiek van de gouverneur en de
wegenpolitie (state highway
patrol), die de ordehandhaving
had overgenomen, hadden de
persconferentie door de politiechef van Ferguson, het vrijgeven van bewakingsbeelden
voordat de naam van de agent
bekend was en de aankondiging van een avondklok enkel
het effect van een zweep die
de protesten aanwakkerde.

We deelden 200 exemplaren
uit van een pamflet met als titel “Kapitalisme zonder racisme
is onmogelijk” Ze werden erg
goed ontvangen en spontaan
onthaald met opmerkingen zoals: “als dat niet de waarheid is!
En “precies”. Terwijl niemand
blij was met de plunderingen
etc. waren velen van mening
dat de protesten en onrust aangehouden moesten worden,
dat ze de wereld uiteindelijk
wel zouden doen luisteren en
dat ze het gevoel hadden dat
ze geschiedenis aan het maken
waren. Dat waren de zaken die
als een rode draad terugkwam
doorheen de gesprekken die
we hadden. Een jongere vertelde me dat hij vond dat de
protesten leken op de revolutie
in de Hunger Games (verfilmd
fictieboek), behalve dat de politie niet zou proberen om ons nu
te doden.”
De hele mars door passeerden
auto’s toeterend en met borden
uit hun ramen gestoken. Dit
was een kenmerk van de beweging van de afgelopen week
geweest, met veel mensen die
op en neer reden. Er is enorm
veel steun in de omgeving,
mensen kijken vanaf hun portieken en ramen. Na afloop van
de mars, passeerden we het afgebrande Qwik Trip tankstation
dat spontaan lijkt overgenomen
door demonstranten als een
soort van hoofdkwartier/verzamelplaats. Mensen rijden er af
en aan om water, frisdrank en
voedsel te brengen. We kregen

te horen dat er dagelijks om
10 uur protesten aan politiebureau van Ferguson worden
gepland en er waarschijnlijk
mensen zullen blijven samenkomen bij het tankstation dat is
uitgegroeid tot het belangrijkste
centrum van de protesten. Het
is bijna een mini-Occupy kamp,
maar met meer politieke duidelijkheid.
Dinsdag 19 augustus
We namen deel aan een klein
ochtend protest, met slechts
een dozijn of zo aanwezigen.
Als we aan het praten zijn met
een groep mensen komt een
nogal forse politieman op ons
afgestapt. We verwachtten dat
hij ons opdracht komt geven
om ons te verplaatsen of iets
in die richting. In plaats daarvan ‘bedankte’ hij ons om rustig
te zijn, met de zachtste stem
mogelijk en met een blik van
gedwongen oprechtheid. Hij
voegde er nog enkele zinnen
zoals o.a. “we maken allemaal
deel uit van dezelfde gemeenschap” aan toe. Afkomstig van
hetzelfde politiekorps dat in
2009 vier schadeclaims ten laste legde van een man, nadat hij
was geslagen in de gevangenis
van de “gemeenschap” , waarbij zijn bloed op vier politie-uniformen terecht kwam. Dit soort
dingen zal niemand overtuigen.
De strijd gaat voort!
Er is een open breuk tussen
de lokale vertegenwoordigers
van de Democratische Partij in
het gebied en de hogere partijorganen. De Democratische
gouverneur van de Staat, Jay
Nixon, die de Nationale Garde
naar Ferguson heeft gestuurd,
heeft de smeekbeden van de
lokale zwarte Democraten om
de aanwezigheid van de politie
af te zwakken volledig genegeerd. Nadat ze met traangas
werd aangevallen door de politie, tweette volksvertegenwoordiger Maria Chapelle-Nadal,
“Fuck you, gouverneur!” als reactie op een van diens tweets
om op te roepen tot orde en om
de mensen aan te zetten om
terug te keren naar hun huizen.
Dit is geen weerspiegeling van
een sterk en verenigd politiek
establishment. Charlie Dooley,
het hoofd van de St. Louis
County regering, werd de zondag na de moord uitgejouwd
door demonstranten en is volledig in diskrediet gebracht.

De “traditionele leiders van
de zwarte gemeenschap”, zoals de Democratische Partij,
NAACP en anderen spelen
een zielige rol. Ze hollen de
protesten achterna, maar reageren op gebeurtenissen, niet
op de stemming die er heerst.
Ze hebben de jeugd niets te
bieden, behalve stemmen voor
de Democraten, rechtszaken,
lobbyen en impotente oproepen tot “evenredige vertegenwoordiging” bij de politie en in
persconferenties. Bijgevolg zijn
vele zwarte arbeiders en jongeren vanzelf tot het juiste besef
gekomen dat niemand hen vertegenwoordigd. Een handvol
individuele SEIU leden kwamen naar enkele van de meer
georganiseerde rally’s, maar de
vakbondsleiders hebben vrijwel
niets gedaan om de machtige
arbeidersklasse in en rond St.
Louis te mobiliseren. De traditionele leiding weerspiegelt noch
het heden, noch de toekomst,
enkel het verleden. Een nieuwe
generatie van arbeiders en jongeren is ontwaakt door actieve
politieke betrokkenheid bij deze
gebeurtenissen en ze willen nu
dingen veranderen, niet langs
de zijlijn blijven staan terwijl de
geestelijkheid gebedsontbijten
met de gouverneur of de hoofden van de politie organiseert
en wacht op een oplossing die
er nooit uit die hoek zal komen.
Terwijl de Amerikaanse sectie
van de IMT op dit moment veel
te klein is om een revolutionair
alternatief leiderschap te beiden en de jongeren nu eerder
actie willen i.p.v. analyse of antwoorden, kunnen en moeten we
vandaag onze bakens uitzetten
voor de toekomst. We moeten
de arbeiders en jongeren laten weten wie we zijn en waar
we voor staan. We moeten de
“oude mol” van onze ideeën los
laten om zich in te graven in het
bewustzijn. Misschien word er
nu aan voorbijgegaan door velen, maar staan ze er in de toekomst bij stil. Op die manier zullen de beste elementen uit de
strijd hun weg vinden en samen
met ons de revolutionaire leiding voorbereiden die zo hard
nodig is. De recente gebeurtenissen zijn een geweldige illustratie van de plotse en scherpe veranderingen waarvan we
weten dat ze kenmerkend zijn
voor de huidige periode.
Workers International League
(USA)
22/08/2014
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Het uiteenvallen van Irak:

de krachten achter de opstand
De snelheid waarmee grote delen van het Iraakse grondgebied in handen zijn gevallen van een relatief kleine groep gewapende milities, doet de vraag ontstaan hoe
dit mogelijk is. De Iraakse krijgsmacht is numeriek superieur aan de groepen die
steden zoals Mosoel in het noorden hebben veroverd. Het leger smelt weg. Dit kan
niet alleen worden verklaard door te wijzen op de sterkte van de Islamitische Staat
(IS). De oorzaak ligt dieper.

Doordat de regering vasthoudt aan een
kapitalistisch systeem, kan het geen oplossing bieden voor deze problemen. In
een poging de aandacht van de bevolking
af te leiden van de abjecte economische
omstandigheden, gebruikt de elite de religieus-etnische spanningen tussen de
verschillende bevolkingsgroepen om een
politiek van ‘verdeel en heers’ toe te passen. De schuld voor de in het slop geraakte
economie wordt gelegd bij mensen die op
een andere manier de islam belijden of een
andere taal spreken.
Dat de Iraakse bevolking een samenraapsel is van sjiieten, soennieten en Koerden,
kan worden teruggebracht tot de opdeling
van het Ottomaanse Rijk na de Eerste Wereldoorlog. De ‘nieuwe’ landen die in 1918
ontstonden onder Anglo-Frans mandaat,
zoals Syrië, Irak en Palestina, werden op
een zodanige wijze ontworpen dat ze een
permanente etnische verdeling hadden,
omdat interne conflicten tussen de bevolkingsgroepen de imperialisten in staat stelden deze landen ook na het einde van de
kolonisatie te domineren.

De huidige situatie in Irak heeft haar wortels in de Anglo-Amerikaanse invasie in
2003, die volgens de Amerikaanse president George W. Bush en de Britse premier
Tony Blair tot doel had de ‘gehate dictator
Saddam Hoessein’ af te zetten. Het meest
ironische aspect van de hele situatie is dat
er voor de oorlog geen al-Qaeda of andere Islamitisch-fundamentalistische gewapende groepen aanwezig waren in Irak.
Pas door de chaos en verwoesting die de
invasie met zich meebracht, konden deze
groepen hun intrede doen. Dus in plaats
van een oorlog om de zogenaamde ‘westerse waarden’ te beschermen, werd de
invasie de ware oorzaak van de verdere
uitbreiding van de operaties van groepen
zoals al-Qaeda.
De waarheid is dat het afzetten van Saddam
Hoessein niets te maken had met ‘westerse
waarden’ zoals vrijheid en democratie. Het
feit dat de ‘westerse democratieën’ (lees:
de Amerikaanse en Europese imperialisten) er geen problemen mee hebben zaken
te doen met dictatoriale regimes zoals die
in Saoedi-Arabië bewijst dat het promoten
van democratie niet bovenaan hun agenda
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staat. Het werkelijke doel is het installeren
van regimes die gebruikt kunnen worden
om hun belangen te verdedigen.
De uitbreiding van het Islamitische fundamentalisme is mogelijk gemaakt omdat er
geen stabiel democratisch regime is ingesteld, maar een instabiele en corrupte regering die het land uiteen laat vallen langs
religieus-etnische lijnen. Het gevolg van
het beleid van de opeenvolgende kabinetten is dat Irak in 2012 wordt beschouwd als
het 8e meest corrupte land ter wereld en
dat de mensenrechtensituatie als ‘slecht’
wordt gezien, waarbij er mensen zomaar
worden gearresteerd en gemarteld. Werkloosheid en armoede tekenen in grote mate
het dagelijkse leven van grote delen van de
bevolking. Het officiële werkloosheidscijfer
was 16% in 2012, maar het werkelijke percentage ligt waarschijnlijk veel hoger. Ruim
35% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De situatie is ver verwijderd
van het democratische regime dat Bush en
Blair iedereen beloofden toen zij besloten
het land binnen te vallen in 2003.

En nu doet de Iraakse regering hetzelfde,
met dodelijke gevolgen. De regering leunt
zwaar op de sjiitische meerderheid, tot
grote onvrede van de soennieten. Deze
onvrede mondt in december 2012 uit in een
protestbeweging die zich vanuit de soennitische gebieden verspreidt over het hele
land. De demonstraties gaan niet alleen
over de discriminatie van de soennieten,
maar ook over corruptie, werkloosheid en
de te lage salarissen. De regering reageert
hier op door de demonstranten te behandelen als terroristen en vele mensen worden
dan ook gedood of gearresteerd. In Fallujah worden de plaatselijke demonstraties
zelfs gebombardeerd.
De onderdrukking van de soennieten heeft
ervoor gezorgd dat de soennitische IS gezien wordt als een bevrijdingsbeweging.
Het voornamelijk sjiitische leger zag zich
niet alleen geconfronteerd met de IS, maar
ook met een plaatselijke bevolking die deze
beweging zag als bevrijders. Uit angst voor
de plaatselijke bevolking stortte het leger in
en gaf het de IS ruim baan om grote delen van het land in te nemen. Alleen zo kan
verklaard worden waarom een groep bestaande uit slechts 10.000-12.000 strijders,
in staat was om een leger te verslaan dat
271.500 militairen in dienst heeft.
Alleen dankzij de Amerikaanse militaire ondersteuning maakt de Iraakse regering een
kans om de opstand van de IS te verslaan.
Dat de Amerikanen moeten terugkeren
naar het land waar zij nog maar 3 jaar gele-

u den opgelucht vertrokken zijn, is het gevolg
van hun eigen gefaalde invasie van 2003.
De honger naar macht en invloed in het
Midden-Oosten heeft hen gebonden aan
de verdere ontwikkelingen in de regio, die
een direct gevolg zijn van hun imperialistische beleid. Toen de IS de olierijke gebieden rond Kirkuk naderde, besloot Obama
pas in te grijpen – ruim twee maanden na
de eerste aanvallen van de IS. Naast de
economisch-imperialistische
motieven,
worden de bombardementen gemotiveerd
door pure machtspolitiek.
Iran heeft zich de laatste jaren ontpopt als
een groeiende regionale macht die een
sterke bedreiging vormt voor de Amerikaanse invloed in de regio. Al in een vroeg
stadium van de oorlog in het noorden, heeft
Teheran adviseurs en wapens gestuurd
naar hun sjiitische bondgenoten in de regering van de toenmalige premier Nouri alMaliki. De Iraanse hulp heeft het land nog
meer invloed gegeven op het beleid van de
Iraakse regering. Zij zien Iran als bondgenoot, en voelden zich in eerste instantie in
de steek gelaten door de VS. Men zag in
Washington D.C. dan ook Irak als bondgenoot door haar vingers glippen. In een poging dit te voorkomen, zijn ze overgegaan
op hun eigen militaire steun. Het is wederom een ironisch gevolg van het imperialistische beleid van Amerika dat zij nu zij aan
zij optreden met een land dat eerder nog
werd gerekend tot de ‘As van het Kwaad.’
De Amerikaanse samenwerking met Iran
en hun steun voor een regering die soennieten onderdrukt, zal de spanningen tussen soennieten en sjiieten alleen maar
verscherpen. Dat de meeste bommen vallen op soennitische gebieden, zal de haat
jegens de VS vanuit het soennitische kamp
enkel versterken. Het is dus duidelijk dat de
westerse interventie geen oplossing is voor
de problemen van Irak, maar deze enkel
versterkt. Uiteindelijk betaalt het Iraakse

volk hier de hoogste prijs voor, of het nu
sjiieten, soennieten of Koerden zijn. De
spanningen hebben de potentie om uit te
groeien tot een burgeroorlog met etnische
zuiveringen aan beide zijden.
Maar wat is de oplossing voor dit probleem?
De spanningen tussen de sjiieten en de
soennieten hebben een materiële basis.
Het zijn de slechte economische omstandigheden die de basis vormen van deze
spanningen en de elite in staat stelt om hen
tegen elkaar op te zetten. De sjiitische arbeiders hebben geen enkele reden om de
soennitische arbeiders te onderdrukken.

concentreerd is in de grote steden. Deze
klasse is de sleutel tot het zorgen voor de
genoemde oplossing. Alle socialisten in
het land moeten samenkomen en aan de
arbeiders uitleggen dat alleen een socialistische revolutie het antwoord is op hun problemen. Zij moeten de sjiieten eraan herinneren dat het imperialisme geen vriend van
hen is. Het waren immers de Amerikanen
die toekeken hoe de sjiitische opstand in
Basra in 1991 bloedig werd neergeslagen
door de Republikeinse Garde van Saddam.
De imperialisten hadden liever Saddam
dan een revolutie!

De eerste stap om de spanningen op te
heffen is een manier vinden om de economie op een zodanige wijze te ontwikkelen
dat het volledige volk ervan profiteert. Dat
is alleen mogelijk door de enorme winsten
die in het land worden gemaakt af te pakken van de multinationals en de corrupte
elites en deze gebruiken om een moderne
infrastructuur op te zetten, fatsoenlijke huizen te bouwen en zorg te dragen voor goed
onderwijs en dito gezondheidszorg.

Geen van de krachten die nu strijden om
invloed en macht in Irak heeft de belangen
van het volk in gedachten. Er is een algemene volksopstand nodig, niet alleen voor
democratie en rechten voor de verschillende bevolkingsgroepen, maar voor een
socialistische revolutie die de immense
grondstoffen in handen zal plaatsen van
de arbeiders zodat zij in staat worden gesteld de samenleving te herbouwen en een
einde te maken aan de nationale conflicten
die het kapitalisme produceert.

Dit lijkt een utopie, maar Irak beschikt
over een moderne arbeidersklasse die ge-

Fred Weston, 20 juni 2014 (aangepast
en vertaald door Thomas Roode)
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De burgeroorlog in OEKRAÏNE
De teloorgang van de Sovjet-unie, nu zo’n vijfentwintig jaar geleden, was een
rampzalige gebeurtenis voor het gewone Russische volk. Hyperinflatie en massale
schaarste, veroorzaakt door de terugkeer van het kapitalisme, teisterden de levens
van de gewone mensen, terwijl kapitalisten een slaatje sloegen uit de economische
chaos. Oligarchen en mafﬁabazen grepen de macht en corruptie, wapenhandel en
afpersing bepaalden de politiek.
Maar niet alleen de Russen in de huidige
Russische Federatie leden onder de ramkoers van Gorbatsjov, Jeltsin en de invloed
van het Westen. Ruim drie generaties aan
etnische Russen in landen als Oekraïne
en de Baltische staten waren plotseling
vreemdeling in eigen land. In de jaren die
volgden werden zij door de autochtone
bevolking als tweederangs burgers behandeld. Dit varieerde van stelselmatige
uitsluiting tot onderhuidse haatdragerij. In
Letland bijvoorbeeld werd veel Russen het
paspoort ontzegd totdat zij een strenge inburgeringsprocedure konden doorlopen.
Veel ouderen zijn hierdoor tot op de dag
vandaag staatloos. Maar ook in het dagelijks leven zijn er merkbare spanningen.
Dokters die zich in een interview laten ontvallen dat autochtonen toch eigenlijk voorrang zouden moeten krijgen bij orgaandonaties. Of 9-meiherdenkingen [het einde
van de Tweede Wereldoorlog, red.] die verboden worden, terwijl parades van veteranen uit de Waffen SS oogluikend worden
toegestaan.
In het voorjaar van 2014 was voor de etnisch Russische bevolking in Oekraïne de
maat vol. De Maidan-beweging in Kiev was
ooit begonnen met vreedzame protesten
door EU-gezinde middenklassers, maar
sloeg om toen extreemrechtse knokploegen het voortouw namen. Voor veel Russen betekende dit een griezelige wending
in het politieke klimaat. In het westen van
Oekraïne, met name de stad Lviv, wonen
traditioneel veel aanhangers van Stepan
Bandera. Deze Nazi-sympathisant uit de
Tweede Wereldoorlog kan vandaag de dag
nog op veel steun rekenen. Door sceptici
uit Europa en de Verenigde Staten wordt
deze neofascistische dreiging afgedaan als
Russische propaganda en vertegenwoordigen de zogenaamde ‘Banderites’ een verwaarloosbare minderheid.
Helaas is dit maar de halve waarheid. Al
vormt deze groep dan slechts een minderheid, het is wel een zwaar bewapende en
immorele minderheid die na het verjagen
van president Yanukovich de straten van
Kiev terroriseerden. Als knokploeg van
de West-Oekraïense oligarchen en hun
bondgenoten in de Svodoba-partij hielp de
Rechtse Sektor (een koepelorganisatie van
verschillende rechts-radicale groepen) de
huidige Oekraïense regering in het zadel.
Het wapenschild van deze “Pravyi Sektor”
is gelijk aan die van de UPA, de ultrana-
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tionalistische organisatie van Bandera
die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog
schuldig maakte aan grootscheepse volkerenmoord in Polen en Oekraïne.
Voor socialisten in heel Oekraïne, los van
hun etniciteit, betekende dit dat ze niet langer veilig over straat konden. Sinds de gebeurtenis omtrent de Maidan is de Communistische Partij van Oekraïne het bestaan
vrijwel onmogelijk gemaakt, en veel van
hun sympathisanten en leden van de Russische bevolking worden geterroriseerd of
zijn omgebracht.
Dit alles is de directe aanleiding geweest
voor de huidige burgeroorlog die zich in het
oosten voltrekt. Het Donetsbekken is een
regio die traditioneel bestaat uit arbeiders
uit de kolenindustrie. In de tijd van de Sovjet-Unie was dit het economisch hart van
de regio. Sympathie voor Rusland en de
Sovjet-Unie is groot onder de lokale bevolking.
Het huidige geweld is volledig toe te rekenen aan de jarenlange wig die tussen de
etnische Russen en de Oekraïners is gedreven, in een poging van de elite om de
twee bevolkingsgroepen af te leiden van
de economische ellende. Deze politiek van
´verdeel en heers´ heeft een bloedige burgeroorlog tot gevolg gehad.
Aan het begin van het conflict leek de Oekraïense opmars langzaam op gang te komen. Hierin kwam een ommekeer toen de
nationale garde werd ingezet, ondersteund

door verscheidende vrijwillige bataljons uit
de kringen van de Rechtse Sektor. Vooral
het Azov Bataljon pronkt opzichtig met Nazistische symbolen en windt geen doekjes
om hun identiteit als Banderites.
Pas in de afgelopen twee weken zijn de
rebellen weer bezig aan een opmars. De
ideologische achtergronden van deze opstandelingen zijn bijzonder divers. Er strijden bijvoorbeeld communistische bataljons
mee, maar ook openlijk tsaristische groepen en Russisch nationalisten. Ondanks
de reactionaire elementen die meevechten
heeft de opstand een overwegend volks
en anti-imperialistisch karakter. Ze wordt
daarom ook gesteund door antifascistische
groepen uit Spanje, Italië en Frankrijk. Natuurlijk is er vanuit Europa en Amerika een
stortvloed aan kritiek en naar eigen zeggen hard bewijs dat Rusland de rebellen
militair steunt. Het Kremlin ontkent dit, en
beweert dat dit slechts Russische soldaten
op verlof zijn die vrijwillig naar Donbass zijn
gekomen.
Of dit nu de waarheid is of niet, is eigenlijk niet zo relevant. Beiden kampen spelen immers een imperialistisch spel waarbij
de ene partij het gelijk evenmin aan zijn
kant heeft als de andere partij. Wat we
zien is een regio en een samenleving die
het slachtoffer is geworden van het herstel
van het kapitalisme in de jaren 1990. Een
verdeelde bevolking, een corrupte politiek
die wordt gedomineerd door oligarchen
die zichzelf verrijken en een inktzwarte
fascistische minderheid die de angst doet
regeren. Hoe het conflict ook zal eindigen,
Oekraïne zal nooit meer hetzelfde zijn. De
enige oplossing ligt in een samenwerking
tussen de arbeiders aan beide zijden van
het conflict. Alleen samen kunnen ze een
einde maken aan de macht van de oligarchen, de dreiging van het fascisme en de
bloedige burgeroorlog.
Enkel door gezamenlijke strijd kan er een
einde gemaakt worden aan het regime in
Kiev. De protesten in West-Oekraïne tegen het uitzenden van soldaten naar het
oosten laten zien dat er potentieel is voor
zo’n strijd. De strijd kan alleen gewonnen
worden met de onteigening van de oligarchenkliek rondom Poroshenko en het onder democratische controle brengen van
de rijkdom van het land. Een onafhankelijk
verenigd socialistisch Oekraïne zou een
sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de
werkende bevolking in de rest van de regio,
in de eerste plaats Rusland. Het zou de revolutionaire beweging in Rusland doen versterken en Poetins oligarchenregime doen
verzwakken.
Dmitri Lenselink

17 strijdpunten tegen het Nederlandse kapitalisme
1) Een minimumloon van 1400 euro netto. Afschaffing getrapte jeugdminimumloon.
2) Voor een glijdende loonschaal, waarbij lonen en uitkeringen automatisch met de inflatie meestijgen.
3) Bijstand van tenminste 75% van het minimumloon. Geen kortingen en verplichte tewerkstellingen voor minder dan het
minimumloon.
4) Pensioen vanaf 60 jaar voor wie dat wil. Geen enkel pensioen mag lager zijn dan het minimumloon en niet afhankelijk zijn
van het aantal officieel gewerkte jaren.
5) Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskundige industrie. Integratie van alle ziekenhuizen en medische
centra in een openbaar gezondheidsstelsel. Zorginstellingen onder controle van het personeel, in plaats van managers met
opgeblazen salarissen. 100 procent terugbetaling van alle verantwoorde medische kosten door de sociale zekerheid.
6) Voldoende financiering voor een kwaliteitsvol onderwijs, van peuterspeelzaal tot universiteit. Verbetering van de werk- en
studievoorwaarden van het personeel, de scholieren en de studenten. De vermarkting, commercialisering en privatisering
van het onderwijs moet stoppen. Beëindig de managerscultuur. Recht op gratis onderwijs en kinderopvang voor iedereen.
7) Voor een grootschalige bouw en renovatie van sociale woningen. Onmiddellijke stop van de verkoop van sociale woningen. Nationalisering van de woningcorporaties onder controle van de werknemers en huurders. Inbeslagname van de onroerende goederen van de grote ondernemingen en banken. Inbeslagname van alle panden die meer dan een jaar leegstaan.
Bevriezing van de huurprijzen, volledig verbod op uitzetting behalve als kwade wil bewezen is.
8) Echte gelijkheid tussen man en vrouw op het vlak van beloning, werkomstandigheden en promotiekansen. Afschaffing
van alle vormen van discriminatie tegenover vrouwen.
9) Stopzetting van de uitwijzing van ‘illegalen’. Afschaffing van elke discriminerende wet tegen ‘vreemdelingen’. Regularisatie van alle ‘illegalen’. Gelijk loon voor gelijk werk. Voor het opdoeken van alle gesloten centra. Stemrecht voor iedereen die
hier woonachtig is, ongeacht afkomst of nationaliteit.
10) Volledige vrijheid van geloof en filosofische overtuiging. Het recht om een godsdienst te beoefenen, agnost of atheïst
te zijn. Godsdienst is een privé-aangelegenheid, waarmee de overheid zich niet moet bemoeien. Stopzetting van alle overheidssteun aan godsdienstige instellingen of scholen.
11) Alles wat werd geprivatiseerd moet weer openbaar worden. Stop alle gedeeltelijke privatiseringen.
12) Nationalisatie, zonder schadevergoeding, van alle bedrijven waarvan de eigenaars dreigen met delokalisatie of sluiting.
De genationaliseerde ondernemingen moeten democratisch beheerd worden door het personeel. In geval van vermindering
van de activiteit, bij gebrek aan bestellingen enz., moet het werk verdeeld worden onder al het personeel, zonder banenverlies of loonverlies.
13) Beëindig werkloosheid: minder werken om allemaal te kunnen werken. 32-urige werkweek zonder
loonverlies.
14) Stop elke overheidstussenkomst in kapitalistische banken. Nationaliseer de banken, zonder schadevergoeding van de
grote aandeelhouders. Vereniging van alle banken in een overheidsbank waarvan de middelen ten dienste worden gesteld
van de eigen economie en van de sociale noden. Nationalisatie van alle kredietinstellingen en verzekeringen. In plaats van
een stelsel waarin al deze bedrijven met elkaar in concurrentie zijn, stellen we voor één enkel openbaar verzekeringsstelsel
op te richten dat alle risico’s dekt.
15) Stop de kapitalistische uitbuiting. Voor het invoeren van een rationele en democratische planning van de economie.
Daarvoor is het nodig het monopolie van de kapitalisten over de productie en distributie van rijkdom en hun staatsmacht
te breken. Dit realiseren we door de nationalisatie en het democratisch beheer van alle grote industriële groepen op alle
niveaus, onderaannemingen, de voedselindustrie, grote distributie, telecommunicatie en media, net als alle natuurlijke rijkdommen. Democratisch beheer kan enkel betekenen dat de werknemers zelf de organisatie van hun bedrijf in handen hebben, op elk niveau.
16) Schaf de monarchie af. Herstel van de democratische rechten, die in naam van terrorismebestrijding zijn ingeperkt. Voor
een socialistische republiek, waarin alle takken van de administratie ten dienste van de bevolking en onder democratische
controle van de werknemers staan. Afschaffing van alle privileges in de hoge ambtenarij. Onder het socialisme moeten alle
volksvertegenwoordigers verkozen en permanent afzetbaar zijn en een zelfde loon betaald krijgen als het gemiddelde van
de bevolking.
17) Voor een internationalistisch en revolutionair buitenlands beleid. Tegen imperialisme en alle vormen van onderdrukking.
Geen steun aan zgn. ‘vredesmissies’. Terugtrekking van de Nederland troepen uit het buitenland. Nederland uit de NAVO.
Tegen de kapitalistische Europese Unie, voor een Socialistisch Nederland in een Socialistische Verenigde Staten van Europa.
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Stop dwangarbeid
en verdringing!
Als het kapitalisme ons
geen echte banen brengt,
moeten we het
kapitalisme dumpen!

Een groeiend aantal mensen raakt hun baan kwijt, als gevolg van
de aanhoudende crisis van het kapitalisme. Velen belanden nu
vanuit de WW in de Bijstand. In plaats van te zorgen voor volwaardige banen voor bijstandsgerechtigden, wordt er nu op hen
bezuinigd. Ook wordt hun wijsgemaakt dat de situatie geheel hun
eigen schuld zou zijn, terwijl de werkloosheid meer dan 8% is en
investeringen 20% lager zijn dan in 2008. De gedwongen ‘tegenprestaties’ van bijstandsgerechtigden zijn niets anders dan een
moderne vorm van slavernij, een bron van goedkope arbeid voor
de werkgevers. Echte banen worden hiermee verdrongen.
In plaats van moderne slavernij, is er een programma nodig van
nuttige publieke werken, met goede arbeidsvoorwaarden en be-

taalde omscholingen. Er is immers genoeg behoefte aan personeel op plekken waar nu echter geen banen zijn.
Vonk strijdt voor een programma van publieke werken om de
werkloosheid te bestrijden, maar we zien tegelijk in dat de grote
bedrijven en hun vertegenwoordigers dat ‘te duur’ vinden, omdat
het niet winstgevend is. Daarom strijden wij voor een socialistische samenleving, waar niet de grote bedrijven, maar de samenleving democratisch beslist over de economie en onze toekomst.
Wanneer we de grote banken en multinationale bedrijven in de
handen van de gemeenschap brengen, wordt het mogelijk om te
plannen ten behoeve van de noden van de bevolking, in plaats
van de winsten van een kleine minderheid.

Ben je het hiermee eens en wil je de wereld veranderen? Sluit je dan aan bij Vonk, de Nederlandse groep van de International Marxist Tendency (IMT). Neem contact op via info@marxisten.nl
Voor meer info, zie www.marxisten.nl en www.marxist.com
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