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cHarLie Hebdo eN HeT beDROg

VAN ‘NATiONALe eeNHeiD’

De barbaarse aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo heeft tot veel woede en afschuw geleid, zowel in Frankrijk als daarbuiten. In Parijs en andere Franse
steden vonden massale demonstraties van miljoenen mensen plaats in solidariteit
met het blad. In Amsterdam kwamen er 17.000 mensen op de been voor een door de
overheid georganiseerde demonstratie, wat een enorm aantal is voor de hoofdstad.
Zelfs in kleine provinciestadjes vonden er demonstraties plaats.
In Frankrijk wordt deze aanslag gebruikt
door de heersende klasse en de staat om
een gevoel van ‘nationale eenheid’ te creeren. Aan de andere kant zal het uiterst
rechtse Front National hiervan gebruik maken om autoritair en discriminerend beleid
tegenover moslims te populariseren. In Nederland zien we hetzelfde proces. De staat
en belangrijkste politieke partijen pleiten
voor ‘nationale eenheid’, terwijl de PVV
praat over oorlog met de islam.
De ‘nationale eenheid’ tegen terrorisme en
voor vrijheid en democratie, is een grote
illusie. In naam van de ‘strijd tegen terrorisme’ zullen er verdere anti-democratische maatregelen getroffen worden. De
bevoegdheden van politie en inlichtingendiensten zullen vergroot worden. De Britse
premier Cameron wil zelfs Whatsapp verbieden wanneer de veiligheidsdiensten
geen toegang tot deze app krijgen. Er zullen verdere veiligheidsmaatregelen plaatsvinden die Westerse moslims onevenredig
hard zullen treffen, wat enkel voor verdere
uitsluiting en vervreemding zal zorgen.
Deze maatregelen zullen in de toekomst
allemaal gebruikt worden tegen de arbeidersbeweging en jongeren die het systeem
willen veranderen. Zo zijn er in de VS na
9/11 bepaalde stakingen verboden om ‘veiligheidsredenen’. De ‘nationale eenheid’
zal ook gebruikt worden om mensen achter
nieuwe militaire acties van het Westerse
imperialisme te krijgen. In naam van ‘strijd
tegen terrorisme’ zullen er nieuwe bombardementen plaatsvinden in het MiddenOosten en Afrika.

Syrië. Toen waren zij nog geen ‘terroristen’.
Fundamentalisten zijn echter een monster
van Frankenstein dat slecht te controleren
valt en zich uiteindelijk tegen de meester
zelf keert. De destabilisering van de regio
en het steunen van islamitisch fundamentalisme hebben de chaos nu naar Europa
zelf gebracht.
Er is een oorlog gaande in Europa. In tegenstelling tot wat Le Pen en Wilders beweren, is dit echter geen oorlog tussen het
Westen en de Islam. Het is een oorlog van
de heersende klasse tegen de arbeiders,
werklozen en jongeren. Alle verworvenheden uit het verleden worden afgebroken,
om te betalen voor een crisis van het kapitalisme. De sociale zekerheid, de zorg, toegankelijk onderwijs en ook democratische
rechten zelf worden afgebroken. De heerschappij van de bankiers, multinationals en
verzekeringsmaatschappijen blijft in stand.
Hun winsten zijn hoog, hun bonussen zijn
gegarandeerd. Hoe kunnen we in vredesnaam spreken over nationale eenheid in
een maatschappij met tegengestelde belangen?

Zowel de islamitisch fundamentalisten als
de rechtse nationalisten in het Westen spelen een verdelende rol. Deze verdeeldheid
houdt enkel de macht van de heersende
klasse in stand. Zij zijn dan ook twee zijden
van dezelfde reactionaire munt. Islamitisch
fundamentalisme is immers niet tegengesteld aan het Westerse imperialisme, zoals het zelf claimt. Het is vele malen in de
geschiedenis gesteund door het Westerse
imperialisme, van Libië tot Afghanistan,
van Syrië tot Indonesië. Het gaat hier immers niet om cultuur of godsdienst, maar
om macht en materiële belangen.
De oplossing moet van links komen. In
plaats van mee te gaan in de logica van
‘nationale eenheid’, is het nodig om te wijzen op de tegengestelde belangen tussen
die van de banken, verzekeraars en grote
bedrijven, en die van de werkende klasse.
Voor die laatste is eenheid van groot belang. Geen nationale eenheid, maar klasseneenheid. Het is aan de arbeidersbeweging om hiervoor te strijden. Niet enkel
onder de reeds georganiseerde lagen,
maar ook onder de ongeorganiseerde lagen, zoals de jonge moslims in de buitenwijken. Wat hiervoor nodig is, is een socialistisch programma dat perspectief biedt
op en strijd voor een betere wereld zonder
ongelijkheid, discriminatie en oorlog.
Zowi Milanovi

Het zijn echter precies die imperialistische
missies geweest die het huidige probleem
veroorzaakt hebben. Voor de invasie van
Irak in 2003 was er geen Al Qaida of ISIS
in Irak. De constante inmenging heeft de
gehele regio gedestabiliseerd. Maar dat
is niet het enige. Westerse landen, met
Frankrijk voorop, hebben recentelijk nog
militaire en financiële steun gegeven aan
islamitische fundamentalisten in Libië en
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Fusie FNV:

op naar een strijdbare vakbond!
Vlak voor de jaarwisseling besloot FNV KIEM, de vakbond
voor creatieve beroepen, samen te gaan met de fusie-FNV.
Hierdoor sluit deze vakbond zich aan bij de drie grootste vakbonden die lid zijn van de vakcentrale: FNV Bondgenoten,
Abvakabo en Bouw die vanaf 1 januari samen zijn gegaan
als één vakbond. De fusie van de gehele vakcentrale moet
uiterlijk op 1 januari 2016 ingaan. Een beslissing moet op zijn
laatst in oktober 2015 worden genomen tijdens een nieuw
congres.

deze niet in staat zijn tot onafhankelijke actie.
Dit sombere toekomstbeeld
is echter zeer kortzichtig. De
strijdbaarheid van de vakbond
wordt in de laatste plaats bepaald door de houding van de

De fusie is een omslagpunt
voor de FNV. De vakcentrale
werd in 1976 opgericht als een
federatie van vakbonden die
grotendeels zelfstandig bleven opereren. Het uitbreken
van de economische crisis in
2008 zorgde ervoor dat deze
werkwijze niet langer haalbaar
was. Steeds vaker ontstonden
er conflicten tussen de vakbonden over de in te zetten koers.
Deze spanningen kwamen tot
een hoogtepunt in december
2011 na de onderhandelingen
over het pensioenakkoord.
Een meerderheid van de FNVbonden stemde voor het door
voorzitter Jongerius uitonderhandelde
pensioenakkoord,
maar grote bonden als FNV
Bondgenoten waren tegen.
Deze patstelling leidde tot een
grote crisis binnen de FNV. Na
koortsachtig overleg besloten
‘de Grote Drie’ (FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV
Bouw) een nieuwe vakbeweging op te richten. Het besluit
om te fuseren is afkomstig uit
dit besluit. De fusie wordt door
het kader van de FNV gepresenteerd als een poging om
tot een grote en sterke vakbeweging te komen die verenigd
op kan trekken tegen het bezuinigingsbeleid van de regering en de werkgevers. Maar
we moeten niet de ogen sluiten
voor de werkelijkheid. Al jaren
loopt het lidmaatschap van de
FNV terug. Waar er in 1999 nog
1.935.000 mensen lid waren
van een vakbond, is dit aantal
gedaald tot 1,7 miljoen mensen. Dit betekent minder inkomsten voor de vakbond, wat
op haar beurt een belangrijke
reden vormt voor de fusie.
Hoewel de wens om te fuseren
deels uit nood geboren is, biedt
deze situatie mogelijkheden
voor een strijdbare vakbond die

echt op komt voor de rechten
van de werknemers van Nederland. Dat dit voor de heersende
klasse een allerminst wenselijke situatie is blijkt wel uit het feit
dat zij op allerlei manieren geprobeerd heeft om misbruik van
de fusie te maken. Een comité
van aanbeveling, bestaande uit
PvdA-partijbonzen, probeerde
van de fusie-FNV een bureaucratisch monster te maken dat
op geen enkele wijze aan de
doelstelling van meer strijdbaarheid had kunnen voldoen.
De angst hiervoor werd aan
de linkerzijde van het politieke
spectrum alom gevoeld. Sommige linkse activisten keerden
zich tegen de fusie uit angst dat
dit ondemocratische gevolgen
zou hebben voor de vakcentrale. Bovendien zou de vakcentrale door de toegenomen
bureaucratie minder in staat
zijn om te strijden voor de rechten van de werknemers. Het
beeld dat geschetst wordt is er
een van de leden die passief
worden gehouden door een bureaucratie die zozeer verweven
is met de heersende klasse, dat

leden. Het zijn immers de leden die de samenstelling van
het ledenparlement bepalen en
het is dit orgaan dat de koers
van de vakbond bepaald. Het
is het klassenbewustzijn van
de leden dat de vakbond kan
veranderen in een strijdorgaan.
Dit bewustzijn is een ontwikkeling die gestimuleerd moet
worden, niet ontmoedigd met
doemdenken over een toenemende bureaucratisering van
de vakbond.
Dat de ontwikkeling van het
bewustzijn toeneemt wordt
aangetoond door de stijgende
actiebereidheid onder de leden. De steun voor een hardere koers van de vakbond
wordt steeds sterker. Bij de
leden groeit het besef dat door
de economische crisis er geen
kruimels meer te verdelen zijn
door de werkgevers. De hoogtijdagen van de polderpolitiek
zijn voorbij.
Volgens FNV-voorzitter Ton
Heerts zijn de cao-onderhandelingen dan ook verworden

tot een ‘loopgravenoorlog’.
De werkgevers trekken zich
steeds minder aan van het
sociaal akkoord en trekken
hun eigen plan. Werknemers
zijn niet langer gewaardeerde
krachten die een belangrijke
rol spelen bij het behalen van
winst, maar slechts kostenposten. Van mensen van vlees en
bloed zijn ze veranderd in zielloze fte’s. Zodra het met een
onderneming slecht gaat kijkt
de werkgever eerst naar de
omvang van het personeelsbestand, zonder eerst te kijken
naar alternatieven. Hierin wordt
men gesteund door de politiek,
die probleemloos het ontslagrecht versoepelt en daarmee
de macht definitief in handen
legt van de werkgevers.
Deze situatie kan niet worden
veranderd door te vertrouwen
op sociaal overleg. Elk akkoord dat er wordt gesloten
zal binnen enkele maanden bij
het oud vuil gezet worden. De
werkgevers zijn niet langer een
betrouwbare gesprekspartner.
De klassentegenstellingen zijn
in lange tijd niet meer zo helder geweest. De economische
crisis heeft ervoor gezorgd dat
er geen sprake meer kan zijn
van een compromis. Deze situatie heeft twee uitkomsten:
verslechterende
arbeidsomstandigheden die het hebben
van fatsoenlijk werk onmogelijk
maken of een sociale strijd met
een socialistische transformatie
van de samenleving als onvermijdelijk gevolg. Zonder deze
transformatie zal elke winst van
de sociale strijd na verloop van
tijd weer teruggedraaid worden
en als sneeuw voor de zon verdwijnen. Enkel een definitieve
omverwerping van het kapitalisme beschermt de arbeidersklasse ook op de lange termijn
voor ingrijpende bezuinigingen.
Een dergelijke grootschalige
verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de arbeidersklasse zich organiseert in een
verenigde en strijdbare vakbond die het sociaal akkoord
verwerpt en onvoorwaardelijk
kiest voor de sociale strijd.
Thomas Roode
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De zorgverzekeraars:
tegen de zorg en tegen de democratie
Bijna vier jaar geleden hield verzekeringsgigant Achmea een feestje. Het Friese
dorp Achlum (iets meer dan 500 inwoners) werd praktisch afgehuurd en in een
grote feesttent mochten Hans Wiegel, Foppe de Haan, Bill Clinton en andere quasi
liberalen vertellen wat Achmea zo geweldig maakt. Het gehucht was uitgekozen
omdat hier tweehonderd jaar eerder de voorloper van Achmea werd opgericht. Nu
was in 1811 het principe van een verzekering nog een heel bewonderenswaardig
initiatief, en absoluut een goed cijfer op het ‘socialistische rapport’ waard. de Friese
boeren hielden op basis van solidariteit een bescheiden fonds bij waar iedereen
een bijdrage aan leverde. Dit fonds werd ingezet als één van de boeren plots met
schade of financiële tegenslag te maken kreeg.
Anno 2015 tracht Achmea en haar concurrententen nog steeds een sociaal gezicht
te laten zien en wordt het product zorgverzekering verkocht met de slogan ‘solidariteit’ hoog in het vaandel. Zelfs een snelle,
oppervlakkige analyse kan al doorgronden
dat dit een valse term is geworden. De leer
van de dialectiek laat ons zien dat in tweehonderd jaar de verzekering door invloeden van het kapitalisme, iets geworden is
wat we niet langer kunnen ondersteunen.
Ondergetekende was enige tijd werkzaam
bij de grootste verzekeraar van Nederland
en kreeg een wrang kijkje in de politiek van
de zorginkoop en het steekspel wat zich elk
jaar voltrekt tussen de zorgaanbieders en
de verzekeraars. Jaren van toenemende
commercialisering, vanuit de politiek opgelegde marktwerking en monopolisering van
twee organisaties (Univé en Achmea) hebben de zorgverzekering veranderd in een
kapitalistische miskleun waarbij geldstromen de koers bepalen en een falend systeem wanhopig bij elkaar gehouden moet
worden over de ruggen van de burgers.
Recentelijk heeft de politiek een wet aangenomen waardoor de macht van de zorgverzekeraars nog verder wordt vergroot.
Op een slinkse en zeer ondemocratische
manier is deze wet zonder toestemming
van de Eerste Kamer doorgedrukt. De verdeeldheid in de PvdA is hiermee weer pijnlijk blootgelegd. Waar Diederik Samsom
stellig aangaf dat het resultaat het enige
was waar het om draaide (en hiermee
het oneigenlijke gebruik van de Algemene
Maatregel van Bestuur probeerde goed te
praten), waren het zijn drie partijgenoten
die met de maatregel in de luren werden
gelegd. Een kenmerkende actie binnen de
politiek van de zorgverzekering in de afgelopen jaren.
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Het kapitalisme leidt ertoe dat verzekeringsmaatschappijen steeds verder uitdijen
en kleinere organisaties opslokken. Veel
verzekeraars die zich naar de consument
voordoen als kleinschalige, flexibele instellingen zijn in feite merknamen van logge,
bureaucratische organisaties. Met name
Achmea verspreid haar macht hiermee
langzaam als de armen van een octopus
over het Nederlands verzekeringslandschap. De politiek neemt het grootkapitaal

in bescherming, en onder het mom van het
terugdringen van de zorgkosten geeft het
de verzekeraar steeds meer handvatten
om de dienst uit te maken. De zorginkopers
van partijen als Achmea starten vaak in het
laatste kwartaal van het jaar (eind augustus/begin september) al hun contractbesprekingen om artsen, ziekenhuizen en
paramedici aan zich te binden. De eisen
worden elk jaar strenger, in de wetenschap
dat het weigeren van een contract praktisch zelfmoord is voor een zorgaanbieder.
Achmea heeft een dermate groot marktaandeel dat een zorgverlener het zich
financieel niet kan permitteren om geen
klanten van haar als patiënten te behandelen. Ongecontracteerde zorg is door verzekeraars vrijwel onbetaalbaar gemaakt.
Althans, zo zal de zorgverlener het doen
voorkomen. Wat net als de ‘tegenpartij’
hebben ook zij te maken met scheefgroei
in de lonen. De reguliere arbeider verdient
weinig en de managers, specialisten en directeuren profiteren.
Wie als medewerker van Achmea wel eens
bij een jaarbijeenkomst is geweest, weet
dat het zorgsysteem in Nederland niet
werkt. Standaard krijgen maatschappijen
minder binnen aan premie, dan dat ze in
declaraties uitbetalen. De marktwerking
is dus een fabel. De politiek houdt het systeem in stand door continu te bezuinigen
en schroomt daarbij niet om de rekening
bij de burger neer te leggen. Het verplicht
eigen risico is een daarvan een goed voorbeeld. De maatschappijen zelf houden de
balans positief door geld te beleggen. Een

risico dat genomen wordt met het geld van
de premiebetalers.
Alleen een terugkeer naar de sociale waarde van de oude verzekeringsfondsen kan
uitkomst bieden in deze kluwen eigenbelang en scheefgroei waarin men probeert
vierkante dekseltjes op ronde doosjes te
duwen. De zorgverzekering is bedoeld voor

onverwachte kosten en bestaat uit een tegoed opgebouwd uit gemeenschappelijk
geld, opgespaard middels een systeem
van solidariteit. De basisvoorzieningen in
de zorg zoals de huisarts, de apotheek en
het ziekenhuis moeten voor iedereen beschikbaar zijn en niet afhangen van een
goede of minder goede verzekering. Dit is
een belangrijk strijdpunt voor de arbeidersbeweging, dat gekoppeld moet worden aan
een breder programma van socialistische
maatschappijverandering. Zij moet eisen
dat de zogenaamde ‘marktwerking’ gaat
verdwijnen en de overheid weer de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt
voor de gezondheid van haar burgers. Het
logische gevolg is dat er een einde moet
worden gemaakt aan de ongelijkheid in de
lonen en daarmee de hoge kosten van de
zorg. De recente verklaring van de SP dat
zij terug wil naar een publieke basisverzekering, is een goede eerste stap, die door
een groot deel van de bevolking positief
werd ontvangen.
De weerstand en tweespalt die is ontstaan
in de PvdA geeft aan dat niet iedereen garant wilt staan voor het huidige systeem.
De politici die zich tegen het plan van het
kabinet hebben gekeerd verdienen onze
steun en we moeten hen aanmoedigen om
dit het begin te laten zijn van verandering.
We moeten echter geen illusies hebben in
de macht van dissidente politici. De arbeidersbeweging kan alleen vertrouwen op
haar eigen kracht.
Ivan Gregorovich

De commercialisering van het hoger onderwijs
De crisis van het kapitalisme heeft de commercialisering van
het hoger onderwijs doen versnellen. Dit doet zich voornamelijk voor op twee manieren: hogere kosten voor de studenten
en een bezuiniging op de ‘onrendabele’ faculteiten. Beide zorgen voor een toenemende onderwerping van het hoger onderwijs aan de behoeften van de ‘markteconomie’.
De impopulaire maatregel van
de ‘langstudeerboete’, waartegen grote protesten waren in
2011 is door de politieke partijen ingetrokken, om vervolgens
op slinkse wijze te worden ingeruild voor het ‘sociaal’ leenstelsel. Dit is een maatregel die het
studeren duurder maakt voor
jongeren uit de lagere middenklasse en arbeidersklasse,
door hen op te zadelen met een
schuld die kan oplopen tot wel
€30.000. Het wordt op demagogische wijze gepresenteerd als
een eerlijker systeem, terwijl
het niets meer is dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel.
Het verzet hiertegen is veel te
laat op gang gekomen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt
bij de leiding van de Landelijke
Studentenvakbond, die door
lobbywerk bij politieke partijen
probeerde om de maatregel
tegen te houden. Uiteindelijk
werd er 14 november een landelijke demonstratie georganiseerd in Den Haag, nadat de
maatregel al doorgevoerd was.
De demo werd van bovenaf
georganiseerd door een coalitie van studenten- en politieke
jongerenorganisaties, in plaats
van onderop via algemene vergaderingen op scholen en universiteiten. Ondanks de relatief
slechte organisatie kwam hier
wel voor het eerst een nieuwe
generatie jongeren (veelal onder de 20) op het strijdtoneel.
In tegenstelling tot de protesten
tegen de langstudeerboete in
2011 was er onder de aanwezige jongeren veel minder illusie in de rol van de politieke
partijen.
Naast de invoering van het
leenstelsel, is een tweede
ontwikkeling dat er bezuinigd
wordt op ‘onrendabele’ faculteiten, zoals de Geesteswetenschappen. Bij de Universiteit
van Amsterdam heeft de desinteresse van het bedrijfsleven in
de Faculteit der Geesteswetenschappen ertoe geleid, dat het
College van Bestuur tot reorganisaties en het schrappen van

vakken is overgegaan, iets dat
zowel studenten als docenten
treft. Alle bacheloropleidingen
worden omgesmolten tot één
groot liberal arts programma,
terwijl als gevolg 150 docenten
de laan uit gestuurd dreigen te
worden. Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn er ook
plannen om de filosofiefaculteit
op te doeken uit oogpunt van
‘efficiency’. U hoort het goed,
de filosofiefaculteit van de universiteit die is vernoemd naar
een van de grootste Nederlandse filosofen, wordt geschrapt
omdat deze niet genoeg oplevert voor het bedrijfsleven.

In Amsterdam leidde de aankondiging van de bezuinigingen tot een gezonde en strijdbare tegenreactie. Het platform
Humanities Rally werd opgericht door ongeruste studenten en docenten. Dit platform
werkt op democratische wijze
via algemene vergaderingen,
waardoor er meer studenten
worden gemobiliseerd en er
wordt gediscussieerd over de
te volgen koers en tactieken.
Tweetaligheid van al hun informatie zorgde ervoor dat er ook
buitenlandse studenten gemobiliseerd werden. Er wordt gestreefd naar meer inbreng van
studenten en docenten en een
betere allocatie van gelden.
Hoewel het een lokaal initiatief
is, is het een beter voorbeeld
voor het functioneren van de
studentenbeweging dan de recente landelijke mobilisatie tegen het leenstelsel.

Studeren zou kosteloos
moeten zijn voor iedereen.
Daarnaast moet de invloed
van het grote bedrijfsleven
uit de universiteiten
verdwijnen.

Hoe verder?
Het is duidelijk dat de bezuinigingen en commercialisering
geen tijdelijke verschijnselen
zijn. Het is daarom noodzakelijk dat de mobilisaties die in
gang zijn gezet, nu niet worden
geremd met beloftes over een
betere allocatie van gelden of
verkiezingsbeloftes van partijen die nu in de oppositie zitten. Integendeel, het is noodzakelijk om nu door te zetten. De
algemene vergadering van de
Humanities Rally moet als een
voorbeeld gezien worden voor
gelijksoortige initiatieven op andere scholen en universiteiten.
Dit hoeft niet enkel te gelden
voor acties tegen lokale bezuinigingen, maar ook voor het
mobiliseren rondom landelijke
thema’s, zoals de invoering van
het leenstelsel.
Daarnaast is het van belang
om de beweging te koppelen
aan de bredere arbeidersbeweging, ten eerste de bonden
voor onderwijspersoneel. Een
vereniging van de studentenbeweging en de vakbeweging
betekent een vele malen sterkere vuist tegen de bezuinigingspolitiek, aangezien de
vakbeweging ook de middelen
heeft om het land stil te leggen.
Het is nodig om te eisen dat de
bezuinigingen worden teruggedraaid en dat de overheid meer
geld beschikbaar stelt voor de
‘onrendabele’ studies. Studeren
zou kosteloos moeten zijn voor
iedereen. Daarnaast moet de
invloed van het grote bedrijfsleven uit de universiteiten verdwijnen. Dit kan enerzijds door
meer democratische controle
over het bestuur door vertegenwoordigers van studenten en
personeel, anderzijds door de
financiering door de overheid
plaats te laten vinden. Om het
benodigde geld te verkrijgen en
de invloed van de bedrijven op
de overheid zelf te beëindigen
zal het echter noodzakelijk zijn
om de grootste bedrijven en
banken te nationaliseren onder
democratische controle en zelfbestuur van de werknemers.
De strijd tegen onderwijsbezuinigingen is intrinsiek verbonden
met de strijd voor socialisme.
Jordan Smits
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De PvdA:
een partij in permanente crisis
De Partij van de Arbeid bevindt zich vanaf haar toetreding tot het kabinet-Rutte II
in een haast permanente crisis. Verscheurd door de samenwerking met de rechtse
VVD verliest de partij aan alle kanten stemmen en is het een voortdurende bron van
onrust. De volgende tijdlijn spreekt boekdelen:

goed weg. Het reformisme valt immers niet
de wortels van het kapitalisme aan, maar
wil enkel de nare gevolgen van dit systeem
verzachten door middel van hervormingen.
Maar als er geen ruimte is voor deze verzachtende maatregelen, dan staat de sociaaldemocratische partij met lege handen.
Men is immers volledig afhankelijkheid van
de wil bij de kapitalisten om sociale maatregelen toe te staan. Als men daar niet toe
in staat is of geen zin in heeft, dan houdt
het op.
En het is juist deze gedachte – het verzachten van het harde bezuinigingsbeleid
van de VVD –die de PvdA ertoe bracht zitting te nemen in het tweede kabinet van
premier Rutte. De partij had een enorme
verkiezingsoverwinning behaald op basis
van de meest linkse retoriek in jaren. Daarbij haalde zij de wind uit de zeilen bij de
SP, die een potentieel zetelaantal van 30
zetels zag halveren toen de verkiezingen
eenmaal plaatsgevonden hadden.

14 november 2014: De Turkse PvdA’ers
Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk verlaten
uit onvrede over de steun van de sociaaldemocraten voor het rechtse integratiebeleid de partij en beginnen hun eigen Tweede Kamerfractie.
16 december 2014: De Zorgwet, het vlaggenschip van Minister Edith Schippers van
Gezondheidszorg, sneuvelt in de Eerste
Kamer door het tegenstemmen van de drie
PvdA-senatoren Adri Duivesteijn, Guusje
ter Horst en Marijke Linthorst. De val van
het kabinet kan maar op het nippertje worden voorkomen.
10 januari 2015: Onder grote druk van zijn
VVD-collega’s Schippers en Blok (minister
van Wonen) stemt PvdA-minister Ronald
Plasterk van Binnenlandse Zaken toe de
verlaging van de topinkomens in de zorg
en de woningcorporaties met een jaar uit
te stellen.
12 januari 2015: De ervaren PvdA-senator
Ruud Koole wordt door de partij op een onverkiesbare plaats gezet. In het verleden is
hij meermaals kritisch geweest op de samenwerking van de PvdA met de VVD.
Overigens blijft deze crisis niet beperkt tot
de PvdA. In heel Europa bevinden de sociaaldemocratische partijen in grote rumoer.
Hun teloorgang in de peilingen en tijdens
de verkiezingen is het gevolg van een grote
fout in hun reformistische ideologie. In pe-
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rioden van economische voorspoed, zoals
in de periode na de Tweede Wereldoorlog,
lijkt het ‘keynesianisme’ de enige weg voorwaarts. In deze periode is er genoeg geld
om een omvangrijke verzorgingsstaat te
financieren en zijn de werkgevers geneigd
mee te gaan in maatregelen die de werknemer beschermen tegen de gevolgen van
baanverlies en een zwakke gezondheid.
Kortom, er zijn genoeg kruimels om te verdelen.
Hoe anders is het wanneer de inkomsten
van de werkgevers teruglopen. De taart
wordt kleiner en de confrontatie tussen
arbeider en kapitalist wordt heviger. Gesteund door een kapitalistische regering en
de hoge werkloosheid, bevindt de kapitalist
zich in een voordelige positie tegenover de
arbeider. De gevolgen zijn duidelijk: stevige
bezuinigingen op de sociale zekerheid en
de bescherming van het personeel. Sinds
de crisis is het eenvoudiger geworden om
een werknemer te ontslaan, kan dezelfde
werknemer minder lang rekenen op een
werkloosheidsuitkering en blijven de lonen
sterk achter op de inflatie.
Het reformisme van de PvdA en haar
Europese zusterpartijen heeft hier geen
antwoord op. Deze ideologie is namelijk
gebaseerd op de toegeeflijkheid van de
kapitalistische klasse in het toestaan van
sociale hervormingen. Wanneer deze bereidheid ophoudt, dan valt ook de bodem
onder het sociaaldemocratische gedachte-

De kiezers van de PvdA voelen zich verraden. In de peilingen kan de partij rekenen op slechts 10 zetels, een enorm verlies van 27 (!!) zetels. Het vertrek van de
twee Turkse Kamerleden kan dan ook niet
anders gezien worden als het verlaten van
zinkend schip. Dat PvdA-leider Diederik
Samsom twee maanden voor de Provinciale Statenverkiezingen al aangeeft niet
op te zullen stappen in het geval van een
nederlaag, geeft aan dat het doemdenken
de partijburelen van de sociaaldemocraten
geheel in beslag heeft genomen.
Opvallend in de situatie is dat de partij links
van de PvdA, de SP, niet optimaal kan profiteren van deze situatie. Het zijn vooral de
PVV (+16) en de burgerlijke oppositiepartijen CDA (+ 10 zetels in de peilingen) en
D66 (+ 12 zetels) die kiezers naar zich toe
weten te trekken. Deze voor de SP ongetwijfeld tegenvallende peilingen vinden hun
oorsprong in de pogingen van de socialisten ‘het redelijke linkse alternatief’ te willen
zijn voor de naar rechts opgeschoven sociaaldemocraten.
De meest radicale voorstellen worden geschrapt in de hoop dat de socialisten de
volgende keer niet overgeslagen worden
tijdens de kabinetsformatie. Dit zorgt voor
een verwatering van het verschil tussen
PvdA en SP. Ontevreden PvdA-stemmers
zijn niet geneigd over te stappen naar een
kopie van de partij die hen zo teleurgesteld
heeft.
De beslissing van de PvdA om in te gaan
op de avances van de VVD heeft cata-

u strofale gevolgen gehad voor de partij.
De spanningen tussen de rechter- en de
linkervleugel van de sociaaldemocraten
zijn bijna ondraaglijk geworden. Kritische
partijleden worden terzijde geschoven. Illustratief hierin is het opzij zetten van senator
Koole en het verzet van de drie dissidente
senatoren tijdens het debat over de zorgwet. Waar de PvdA-delegatie in het kabinet
en de Tweede Kamer wordt gedomineerd
door leden van de rechtervleugel zoals
Samsom, Dijsselbloem en Asscher, is de
Eerste Kamerfractie juist gevuld met vertegenwoordigers van de linkervleugel.
Dit conflict moet na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2015 verholpen
zijn. Het PvdA-bestuur heeft elk kritische
partijlid op een onverkiesbare plek gezet
en de bovenste plekken op de lijst staan vol
met partijleden die trouw de nieuwe partij-

lijn zullen volgen. Pas dan is het proces
voltooid dat in de jaren ’90 in gang werd
gezet na het afschudden van de ideologische veren. Van een partij die gestreden
heeft voor de sociale zekerheid van de allerarmsten, is de partij verworden tot een
samenraapsel carrièristen, yuppen en opportunisten die geen binding meer heeft
met de arbeidersklasse.
Het is voor iedere leek inmiddels duidelijk
dat er geen enkel vertrouwen in de PvdA
gesteld mag worden wat betreft het behoud
van de sociale zekerheid. Gedwee volgt de
partij de VVD in diens keihard en asociale
bezuinigingsbeleid. De partij kan in die zin
als verloren worden beschouwd voor de arbeidersklasse. Alle aandacht moet dan ook
gericht worden op de SP. De reformistische
koers die deze partij heeft ingezet moet
worden teruggedraaid en de partij moet

weer een baken worden van het socialisme
in de Tweede Kamer.
Hierbij moet gesteld worden dat de toekomst van Nederland niet zal worden besloten binnen de vier muren van het parlementsgebouw. Parlementarisme is voor
socialisten niets minder dan een propagandamiddel om het socialistische gedachtegoed onder de aandacht van de kiezers te
brengen. Werkelijke sociale verandering
kan alleen gewonnen worden op straat, het
toneel van de klassenstrijd. De staatskundige instituties zijn immers ingericht voor
de bescherming van het kapitalisme. Alleen het oprichten van eigen instituties als
onderdeel van de strijd kan de socialistische transformatie op gang brengen en dit
land redden van verdere verarming.
Thomas Roode

SOCIALISTISCHE STUDIES
Lees
onze
nieuwe
brochures! u

Eerder verschenen in deze reeksq

uTe Bestellen voor € 2 per nummer

via info@marxisten.nl

7

De stakingsbeweging in België
Inleiding
De algemene staking op 15 december vorig jaar was de climax van 6 weken stakingen en betogingen. Alles is begonnen met de massabetoging van 120.000 mensen in de straten van Brussel. Daarna volgden drie beurtstakingen waarbij
een paar provincies in Vlaanderen en Wallonië samen het
werk neerlegden. Het (voorlopige) slotstuk van het sociale
verzet was de landelijke 24-uursstaking op 15 december.
Mogelijk was dit de meest omvangrijke algemene 24-uursstaking in de Belgische sociale geschiedenis. Het was zeker
de grootste staking in 30 jaar. Niets bewoog op de weg, op
het water en in de lucht. De rechtse regering was duidelijk
verrast door deze opwelling van sociaal protest. Dat de vakbonden op straat gingen komen was voorspelbaar. Dat ze
zoveel aanhang gingen hebben, vooral ook onder jonge werkers, was problematisch. Dat de stakingen niet alleen in het
strijdbare Wallonië gingen aanslaan was normaal, maar dat
het Vlaamse landsgedeelte zo goed mee staakte botste met
de visie dat Vlaanderen van ‘nature’ rechts is. De regering
koos daarom om te manoeuvreren en de vakbonden uit te
nodigen voor sociaal overleg. Zonder echter aan de essentie
van de asociale maatregelen te tornen, beloofde de regering
‘aanpassingen’. Verleid door deze sirenenzang besloten de
vakbondstoppen de acties op te schorten. De bonden van
de openbare diensten zien deze sociale vrede niet zitten en
riepen al op tot nieuwe acties.
Erik Demeester, Vonk.be, 21 januari 2015

Interview met André Gonsalis van Vonk.be (4 december 2014)
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Wat is de directe aanleiding voor de
acties?

Welke organisaties doen er mee aan
de acties?

De acties zijn gericht tegen de maatregel
en van de nieuwe regering, die in functie
is sinds 11 oktober. Die valt de verworvenheden van de bevolking lijnrecht aan: een
indexsprong1, verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2030 in plaats van 65
nu, verhoging van het recht op brugpensioen2 met 4 jaar; jongeren wordt het recht
op een uitkering, die ze nu hebben na
beëindigen van hun studies, afgenomen.
Met een eenmalige indexsprong verliest
iemand die vandaag 30 jaar is gemiddeld
30.000 euro op het einde van de loopbaan.
Het gemorrel aan het pensioen in de openbare diensten gaat maandelijks tussen 100
en 250 euro kosten. Dit is een homogeen
rechtse regering, voor de eerste maal in 30
jaar zonder deelname van de socialisten.
Er heerst een gevoel dat zij degenen doet
betalen die daartoe het minst in staat zijn
en tegelijkertijd met geschenken strooit
naar degenen die het niet nodig hebben,
bv. in de vorm van belastingverlaging voor
de bedrijven. Dit gevoel is natuurlijk zeer
juist. Dit is een regering voor, van en door
de rijken. De aanval die wordt ingezet tegen de sociale zekerheid en de arbeidersbeweging is de grootste sinds 60 jaar. Voor
grondiger uitleg, zie bijvoorbeeld http://
pvda.be/regeerakkoord

Het zwaartepunt van het verzet ligt bij de
vakbonden. Alle vakbonden trekken (voorlopig?) aan het zelfde zeel: de socialistische, waar de meeste van onze kameraden in werken, de Christelijke (en grootste)
en de liberale vakbond. Het verzet klinkt
radicaal, maar de grondtoon is toch reformistisch. De teneur is, “ja we moeten besparen, maar deze regering verdeelt de
lasten niet eerlijk.” De opiniebijdrage van
Leemans, de voorzitter van de Christelijke
vakbond, is een goed voorbeeld hiervan.
Zie:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/
opinieblog/opinie/1. Naast deze zware
bataljons komen er nog anderen groepen
in actie. De campagne gevoerd door de
culturele en sociale sector onder de naam
Hart boven Hard is zeer succesvol. Hiermee krijgt het syndicale protest een breder
draagvlak. Het verzet wordt zo een echt
breed maatschappelijk protest. Tijdens de
provinciale stakingsdagen organiseerde
Hart boven Hard ook heuse fietstochten
langs de talrijke piketten. Studenten waren
één van de eersten om te protesteren maar
dat protest is wat verzand. In Vlaanderen
richtte het protest zich in eerste plaats tegen de verhoging met 50 procent van het
inschrijvingsgeld. De Franstalige studenten ageerden tegen een verdekte numerus

clausus in de Geneeskunde en tegen bezuinigingen in het onderwijs. Opmerkelijk
is dat we hier opnieuw een sterke poging
hebben gezien van eenmaking van het
protest boven en onder de taalgrens. Sommige groepen zoals de havenarbeiders, de
politie(!) en de werknemers van het openbaar vervoer hebben ook nog hun eigen
eisen die gemakkelijk kunnen uitmonden
in staking.
Hoe reageren de politici en de werkgevers?
De politici reageren op voorspelbare wijze. De meerderheid steunt natuurlijk de
maatregelen, zij het dikwijls nog op een
verwarde manier en met enkele interne tegenstellingen. De oppositie is scherp, maar
niet altijd overtuigend. Weinigen komen uit
boven de mantra “dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden”. Het beste standpunt komt van de PVDA, een kleine linkse
partij die voortkomt uit een vroegere maoïstische sekte. Maar ook hun alternatief
is een achteruitgang tegenover het verkiezingsprogramma, waarmee zij in de vorige
verkiezingen voor het eerst verkozenen
haalden links van de traditionele sociaaldemocratie. Zie:http://pvda.be/cactusplan.
Hun programma is in het beste geval, links
reformistisch. De PVDA mist hiermee de
kans om een breder antikapitalistisch per-

u spectief te geven.
Wat betreft de werkgevers: dit is de regering van de patroons en natuurlijk steunen
zij deze regering voluit. Ze zeggen dat er
“geen alternatief is”, dat “de maatregelen
zelfs nog niet ver genoeg gaan”, ook al verwijten sommigen de regering “gebrekkige
communicatie”.
Wat doet Vonk om de acties te ondersteunen?
We nemen natuurlijk deel aan de acties
en proberen een ideologische impact te
hebben door het publiceren van standpunten. In onze tussenkomsten benadrukken
we dat de brutale soberheid het gevolg is
van de crisis van het kapitalisme. Vandaag
bestaat er geen kapitalisme zonder soberheid. Dit is in onze uitleg dan de opstap
naar een revolutionair socialistisch alternatief. We publiceren wekelijks een korte
tekst op onze website om aan te geven
wat volgens ons de weg vooruit is. Dit is de
laatste tekst:http://vonk.org/Politiek/hardtegen-hard-regering-op-ramkoers-met-dearbeidersklasse.html
Wat kunnen wij verder nog verwachten?
Na de grote betoging van 6 november
met meer dan 120.000 deelnemers (de
tweede grootste vakbondsbetoging sinds

de Tweede Wereldoorlog) worden er per
groep van provincies (Nederlandstalige en
Franstalige) beurtstakingen gehouden van
24 uur. De twee eerste stakingen waren
zeer succesvol. Er komt er nog één op 8
december. Dit alles gaat uitmonden in een
algemene 24-uursstaking op 15 december
van alle economische sectoren over het
hele land. Op 11 december gaat ook het
hele spoorwegnet plat door een landelijke
staking. De politievakbonden dreigen met
‘het blokkeren van het land’ op 12 december op hun eisen kracht bij te zetten. De
woede is groot en zo is ook het gevoel van
eenheid. De beurtstakingen werden tot nu
toe zeer goed opgevolgd zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De vakbondsleiding
snakt naar een geste van de regering in
de vorm van een of andere toegeving of
aanpassing van een asociale maatregel.
Zo koestert ze de hoop om de stakingsbeweging te kunnen stopzetten. Deze regering heeft echter gekozen voor de frontale
aanval. Bijna alle maatregelen waartegen
er geprotesteerd wordt zitten gewoon in de
regeringsverklaringen (van de Vlaamse en
federale regering) en werden goedgekeurd
door de parlementen. De enige manier om
ze tegen te houden is dus de val van deze
regering(en). Het is een oordeel waar de
meerderheid van de actievoerders nog niet
toe gekomen is. Na 15 december denk ik
dat alles mogelijk is. Doodbloeden zal de

beweging bijna zeker niet, maar de vorm
die ze zal aannemen is nog niet duidelijk.
Zoals Alan Woods [theoreticus van onze
internationale organisatie, de IMT] soms
zegt: “expect the unexpected”.
1. De index is een mechanisme dat alle lonen, pensioenen en uitkeringen in België
automatisch aanpast aan de levensduurte.
Telkens de inﬂatie met 2% stijgt worden
de lonen met een zelfde percentage verhoogd. Een indexsprong betekent dat dit
de volgende keer niet zal gebeuren wat
voor iedereen een koopkrachtverlies van
2% betekent.
2. Brugpensioen is een stelsel waarbij
werkenden vervroegd pensioen kunnen
aanvragen. Zij moeten wel beschikbaar
blijven voor de arbeidsmarkt, maar krijgen
bovenop hun werklozensteun ook nog een
toelage van de staat en dikwijls ook van
hun laatste werkgever. Het een systeem
varieert wat van sector tot sector, maar in
de meeste jobs was het een recht om op
brugpensioen te gaan op 58 jaar. Dit wordt
nu opgetrokken tot 62. Het systeem werd
vooral ook gebruik wanneer een bedrijf
overging tot collectieve ontslagen of sluiting. Dan kon brugpensioen al vanaf 55
jaar of zelfs vroeger. Dit ligt allemaal op de
hakbijl.

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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De Vs herstellen de diplomatieke betrekkingen met Cuba

EEN VERANDERING VAN TACTIEK
OM HETZELFDE DOEL TE BEREIKEN
Washington heeft sinds de val van de door de VS gesteunde Batista dictatuur
steeds een misdadig beleid gevoerd t.a.v. de Cubaanse revolutie; steunen van invasies, een commercieel, economisch en financieel embargo, terrorisme, moordaanslagen, financiering van ‚dissidenten’, een constante stroom propaganda, pogingen tot destabilisering, etc. De kosten van dit agressieve imperialistische beleid
zijn gigantisch. Volgens de Cubaanse overheid kost het embargo het kleine eiland
562 miljoen euro per jaar.
In januari 1961 verbraken de Verenigde
Staten de diplomatieke banden tussen de
twee landen toen de Cubanen het inperken
van de Amerikaanse diplomatieke missie
eisten; die was betrokken bij terroristische
acties tegen het nieuwe bewind. Het embargo werd reeds in 1960 ingesteld als
reactie op de onteigening van Amerikaans
eigendom door de revolutie. Voor de revolutie controleerden Amerikaanse bedrijven
70% van het land en driekwart van de primaire industrie.

De VS vinden echter nog steeds dat zij het
recht hebben om de toekomst van Cuba te
bepalen “in lijn met de nationale veiligheidsbelangen van de VS.” Het is duidelijk dat
de ‘verandering’ die de heersende klasse
van de VS op Cuba wil zien, enerzijds het
volledige herstel van het privé-eigendom
over de productiemiddelen is (en daarmee
de vernietiging van de verworvenheden
van de revolutie) en anderzijds het installeren van een burgerlijke ‘democratie’ die
zij kunnen controleren.

De recente hervatting van diplomatieke
banden tussen de twee landen volgde op
vele maanden van geheime onderhandelingen en werd uiteindelijk bevestigd door
een telefoongesprek tussen Raúl Castro
en Barack Obama op maandag 15 december.
De Verenigde Staten geven nu toe dat hun
poging Cuba te onderwerpen is mislukt. Dit
zou men kunnen verstaan als een overwinning voor de Cubaanse Revolutie en haar
vasthoudendheid jegens de meedogenloze
aanval van de meest machtige imperialistische mogendheid op Aarde, die op slechts
140 kilometer van haar kust ligt. Maar het
Amerikaanse imperialisme heeft haar doel
niet opgegeven: het herstel van de heerschappij van het privé-eigendom en de
vernietiging van de verworvenheden van
de revolutie. Enkel de middelen zijn veranderd, het doel blijft hetzelfde.
Heersende klasse VS verandert tactiek
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Gedurende vele jaren wees een deel van
de heersende klasse in de VS erop, dat
Washingtons benadering waarbij zij de Cubaanse revolutie met brute kracht trachtte
omver te werpen, gefaald had. Zij realiseerde zich ook dat nu Cuba bepaalde sectoren
geopend had voor buitenlandse investeerders, Amerikaanse bedrijven potentieel
winstgevende handelsmogelijkheden kwijtraakten aan Canadese en Europese kapitalisten. Bovendien, zo redeneerden zij,
zouden de Amerikaanse doelstellingen
(het herstel van het kapitalisme op Cuba)
het best gediend worden door een wijziging
in tactieken.

Als men naar de details kijkt van de maatregelen die door Obama zijn aangenomen,
dan is het duidelijk dat deze gericht zijn op
het promoten, aanmoedigen en steunen
van de ontwikkeling van een private kapitalistische klasse; “De beleidsveranderingen
maken het gemakkelijker voor Amerikanen
om bedrijfsopleidingen te geven aan Cubaanse private bedrijven en kleine boeren
en andere steun te leveren voor de groei
van Cuba’s ontluikende private sector.
Aanvullende mogelijkheden voor het promoten van de groei van ondernemerschap
en de private sector op Cuba worden onderzocht.” Het nieuwe beleid omvat ook
het toestaan van grotere geldverzendingen
(de limiet wordt verhoogd van $500 naar
$2000) en het feit dat “steun voor de ontwikkeling van private bedrijven op Cuba
niet langer een specifieke vergunning nodig heeft.” Dit wordt vergezeld door een
reeks andere maatregelen die gericht zijn
op het versoepelen van het embargo (het
toestaan van het gebruik van Amerikaanse
credit cards op het eiland; toestaan dat
Amerikaanse banken rekeningen mogen
openen op Cuba; het opheffen van enkele

import-/exportrestricties, etc.). De meeste
maatregelen van het embargo zijn echter
nog steeds van kracht.
Herstel van de markteconomie?
In Cuba zelf waarschuwen “de leiders van
de Oude Garde dat een geliberaliseerde
markteconomie Cuba in een minder egalitaire samenleving zou kunnen veranderen,
en zou kunnen zorgen voor een opening
voor de Verenigde Staten om de regering
door middel van een vloedgolf van private
investeringen te destabiliseren,” Anderzijds
is er ook een belangrijk deel van de Cubaanse leiding, waaronder enkele vooraanstaande economen, die beweren dat
de huidige staat van de economie onhoudbaar is.” Dit verschil van standpunt binnen
de Cubaanse leiding is geen verzinsel dat
voortkomt uit de verbeelding of wishful
thinking van de Amerikaanse heersende
klasse. Er bestaat bij vooraanstaande Cubaanse economen een sterke tendens om
een reeks verregaande markthervormingen voor te stellen, zoals degene die het
proces van kapitalistisch herstel in China
hebben ingeluid. Sommigen daarvan zijn
reeds ingevoerd.
De huidige situatie in de wereld, met een
onhandelbare economische crisis van het
kapitalisme en een groeiend aantal mensen dat het systeem in vraag stelt, speelt
in het voordeel van de Cubaanse revolutie.
De situatie op het eiland zelf laat echter niet
veel ruimte over om te manoeuvreren. De
economische problemen worden verergerd
door mismanagement en bureaucratie. De
situatie laat zien dat het grootste gevaar
dat de Cubaanse revolutie bedreigt, voortkomt uit het feit dat de revolutie nog steeds
geïsoleerd is op een klein eiland, omsingeld door de kapitalistische wereldmarkt.
Dit is een onvermijdelijk feit. De gehele
geschiedenis van de betrekking tussen
Cuba en de Sovjet-Unie, en later die met
Venezuela, onderstreept het punt dat de
Cubaanse revolutie, als zij wil overleven,
niet geïsoleerd kan blijven. Haar lot zal uiteindelijk bepaald worden op het strijdperk
van de wereldwijde klassenstrijd.
Verdedig de Cubaanse revolutie!
Geen imperialistische interventie!
Geen herstel van het kapitalisme!
Dit artikel is gebaseerd op een langer
artikel van Jorge Martin geschreven op
31/12/2014.

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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Verkiezingen Griekenland:

socialisme of barbarij
In Griekenland kondigen polls de overwinning aan van de "radicaal linkse” partij
Syriza bij de parlementsverkiezingen, eind januari. Om het Griekse volk te ontmoedigen die weg op te gaan, herhaalt een koor van politici, bankiers en journalisten
elke dag dat dit tot "chaos" zal leiden. Om de daad bij het woord te voegen begint
het kapitaal reeds het land te ontvluchten, is er paniek op de Atheense beurs en
stijgt de rente op schulden.
Het woord „chaos” zal een beperkte invloed hebben op de kiezers, vooral omdat
het uit de mond komt van degenen die met
hun soberheid het Griekse volk sinds 2008
onophoudelijk laten bloeden. „Er is nu al
chaos!” antwoorden miljoenen Grieken die
mishandeld zijn door de crisis en de bezuinigingen. Dat is ook de reden waarom
Syriza aan de macht kan komen. In slechts
zes jaar steeg de werkloosheid officieel
van 8 naar 28 procent. 60 procent van de
jongeren zijn nu werkloos. Het BBP daalde
met 26 procent, het besteedbaar inkomen
met 35 procent. Het aantal ambtenaren
daalde van ruim 900.000 tot 650.000. Deze
naakte cijfers vertaalden zich in een explosieve toename van bedelen, alcoholisme,
drugsverslaving, misdaad en zelfmoord.
Heeft het bezuinigingsbeleid dan toch
minstens de overheidsschuld kunnen terugdringen? Integendeel, de overheidsschuld is toegenomen van 113 procent van
het BBP in 2008 tot 177 procent in 2014.
Vanuit dat oogpunt zijn alle besparingen
die werden opgelegd tevergeefs gebleken.
Maar niet voor iedereen. De financiële aasgieren bleven zich voeden. Griekenland
besteedt 5 procent van zijn BBP aan het
aflossen van rente terwijl het Europees
gemiddelde op 2 procent ligt. Dat was het

eigenlijke doel van de „reddingsoperaties":
de winst van de bankiers redden.
Alexis Tsipras, de leider van Syriza, kondigt
aan dit schandaal te willen beëindigen. Hij
belooft, onder andere, de stijging van de
lonen en pensioenen, veel meer ambtenaren en gratis elektriciteit voor de armste
huishoudens. Kortom, een vrij gematigd
programma, omdat het in wezen enkel de
tegenhervormingen en bezuinigingen van
de afgelopen zes jaar wil terugdraaien. Dit
is echter al een brug te ver voor de Europese heersende klassen. Nog voor ze aan
de macht zijn, staan de leiders van Syriza
onder enorme druk om te verzekeren dat
de plundering van de massa’s verder kan
gaan. In de loop van de weken zal die druk
toenemen. De kapitalisten zullen chantage
gebruiken om hun doel te bereiken: „als je
die hervormingen doorvoert, zullen we het
land op de knieën dwingen door een staking van investeringen en kapitaalvlucht”.
De EU en het IMF zullen de kredietkraan
dichtdraaien. Op de financiële markten stijgen de intresten op Griekse leningen explosief.
"We willen een versoepeling van de schuldenlast onderhandelen met de Europese
autoriteiten om die draaglijker te maken",

zegt George Stathakis, parlementslid voor
Syriza. Zoiets is echter een totale illusie.
Als de Europese autoriteiten geen versoepeling hebben toegestaan aan een rechtse
regering, zullen ze zich zeker niet guller
tonen t.a.v. een linkse regering die aankondigt de soberheid te willen beëindigen. Er
zijn twee mogelijkheden: ofwel capituleert
een Syriza-regering onder de druk, doet
afstand van de meeste van haar hervormingen en wordt "manager" van de crisis
of ze ontsnapt aan de chantage en gaat
over tot nationaliseren van banken en kapitaalkrachtige groepen in het land. Dat wil
zeggen dat de invoering van het socialisme
op de agenda staat in Griekenland.
Voor de Griekse massa's is er geen einde
aan de huidige hel op basis van het kapitalisme. De komende maanden zullen
dat aantonen. De leiding van Syriza staat
onder enorme druk; aan de ene kant van
de arbeidersklasse en aan de anderen
kant van de kapitalisten. De huidige positie van Tsipras - de zoektocht naar een
bevredigend compromis met iedereen - zal
onhoudbaar blijken. De internationale arbeidersbeweging moet met alle mogelijk
manieren de Griekse arbeiders ondersteunen om haar lot in eigen handen te nemen.
Elders zal links en de arbeidersbeweging
bij het bepalen van haar programma en
strategie baat hebben bij de lessen uit deze
Griekse ervaring.
De redactie van Révolution,
Franse afdeling van de IMT,
06 januari 2015
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