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70 JAAR BeVRiJD VAn het FASciSMe

het is in nederland altijd een groot feest op 5 mei. Met festivals in verschillende
plaatsen wordt er gevierd dat 'we' bevrijd zijn van de overheersing van nazi-Duitsland, wat 70 jaar geleden plaatsvond toen geallieerde troepen het Duitse leger versloegen en de fascistische bezetting beëindigden.
De feestdag is symbool gaan staan voor de
overwinning in een strijd tussen vrijheid en
democratie enerzijds, versus fascistische
dictatuur anderzijds. Deze strijd is echter
een grote mythe. Ongetwijfeld dachten
vele geallieerde soldaten dat ze vrijheid en
democratie kwamen brengen en hadden
zij het beste voor met de bevolking van het
Europese continent, maar de beweegredenen voor hun heersende klassen en regeringen waren anders.
De geallieerde regeringen hadden weinig
moeite met Hitler toen hij de Duitse arbeidersbeweging verpletterde en toen hij
Oostenrijk en Tsjechoslowakije annexeerde. Hij zou immers de orde herstellen en
zich keren tegen de Sovjet-Unie. Pas wanneer duidelijk werd dat Hitler uit was op het
verslaan van zijn imperialistische rivalen
Frankrijk en Engeland, met de verovering
van hun markten, industrie, koloniale bezittingen en invloedssfeer, kwamen deze
twee landen in conflict met Duitsland.
De heersende klasse van het 'neutrale'
Nederland was hierbij eveneens geen
onschuldig slachtoffer. Zelf onderdrukte
zij miljoenen Indonesiërs en wilde na de
Tweede Wereldoorlog de heerschappij
over deze kolonie niet loslaten, wat in de
jaren na de oorlog tot militaire acties leidde
met meer dan 100.000 doden als gevolg. In
de jaren voor de Duitse bezetting werden
vluchtelingen uit Duitsland teruggestuurd
(Joden, socialisten, communisten) en
kreeg de Nederlandse revolutionair-socialistische leider Ab Menist in februari 1940
nog een gevangenisstraf van twee weken
voor het beledigen van het 'bevriende
staatshoofd' Hitler.
De overwinning op Hitler wordt door de media afgeschilderd alsof het voor het grootste deel het werk was van de Britse en
Amerikaanse legers. In werkelijkheid werd
de oorlog echter voor het grootste deel uitgevochten tussen Duitsland en de SovjetUnie. De nederlaag van Duitsland was
voor 70% het gevolg van verliezen aan het
Oostfront. Aan de kant van de Sovjet-Unie
vielen 27 miljoen doden. Dat de USSR niet
is verslagen tijdens de oorlog is niet te danken aan Stalin en de Sovjet-bureaucratie.

Integendeel, door zijn politieke blunders
aan het begin van de oorlog (een pact met
Hitler; een bevel om de eerste 48 uur van
de Duitse invasie niet terug te vuren) werd
de USSR bijna verslagen. De strijd van de
Sovjet-troepen om de laatste verworvenheden van de Russische revolutie te verdedigen tegen nazi-barbarij en de voordelen van een geplande economie zorgden
ervoor dat het tij gekeerd kon worden met
de slagen bij Kursk en Stalingrad. De Britten vochten de oorlog voornamelijk uit in
Noord-Afrika. Enkel toen de Sovjet-Unie
een opmars naar het westen maakte, raakten de VS en Groot-Brittannië in paniek en
waagden zij zich aan een tweede front.
De overwinning op Hitler en Mussolini
leidde in heel Europa tot een revolutionaire
golf na de oorlog. Britse soldaten demonstreerden om gedemobiliseerd te worden
en eenmaal thuis aangekomen, stemden
zij Labour in de regering. In Frankrijk, Italië
en België werden er zelfs Communistische
Partijen in de eerste naoorlogse regeringen opgenomen (met als doel de massabewegingen onschadelijk te maken). In
Nederland was het Communistische blad
de Waarheid na de oorlog een tijdje de
grootste krant en werd de CPN de grootste
partij in Amsterdam. De sociaaldemocraten
en stalinistische partijen speelden echter
nergens een revolutionaire rol, terwijl de
door Leon Trotski opgerichte Vierde Inter-

nationale te zwak was om het verschil te
kunnen maken.
Als gevolg hiervan en van de akkoorden tussen de VS, Groot-Brittannië en de
USSR om Europa op te delen in Oost en
West, werd de situatie gestabiliseerd. Tot
ver in de jaren '60 was er hoge economische groei in het Oostblok, terwijl er in het
Westen sprake was van de grootste economische opgang ooit onder het kapitalisme
(tot 1973), welke tot veel illusies in het systeem geleid heeft.
70 jaar na de overwinning op het fascisme
is de situatie echter totaal anders. De economische crisis van 2008 heeft een nieuw
tijdperk ingeleid dat veel overeenkomsten
vertoont met de jaren '30 van de 20e eeuw.
Van een nieuwe wereldoorlog zal niet direct sprake zijn, gezien de aanwezigheid
van nucleaire wapens. Het wereldwijd
doorvoeren van bezuinigingspolitiek leidt
echter wel tot een groeiende onvrede en
het ondergraven van de legitimiteit van de
bestaande orde. Het gevolg hiervan is dat
we in veel landen steeds meer ondemocratische tendensen zien binnen het staatsapparaat, veelal doorgevoerd onder het
mom van 'strijd tegen terrorisme'. Dit moet
gezien worden als een teken van zwakte,
niet van kracht. Een nieuwe komst van fascisme is niet aan de orde nu.
De maatschappelijke basis voor een fascistische dictatuur is grotendeels verdwenen.
Grote delen van de middenklasse, waarop
de fascistische dictaturen aanvankelijk
leunden, zien door crisis, bezuinigingen en
automatisering dezelfde verslechteringen
als de arbeidersklasse. Het perspectief is
er daarom een van toenemend verzet en
een zoektocht naar een uitweg. Ontwikkelingen in Griekenland en Spanje laten zien
dat linkse partijen hierin een belangrijke
rol kunnen spelen. Indien de linkerzijde er
echter niet in slaagt de kansen te benutten
om de maatschappij te veranderen, zal dat
een effect hebben op het bewustzijn van de
middenklasse en zullen er polarisatie en tijdelijke zwaaien naar rechts plaatsvinden,
maar deze zullen door de objectieve omstandigheden korter van aard zijn. 70 jaar
na de bevrijding van het fascisme, is het
Europees links dat nu verantwoordelijk is
om een uitweg te bieden voor de problemen van de arbeiders- en middenklasse.
Zowi Milanovi
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HET JEUGDMINIMUMLOON:

discriminatie op basis van leeftijd
Stel, je neemt twee fastfoodmedewerkers. Een werknemer van 18 en van 23. Ze doen in een
uur evenveel werk. Toch wordt een werknemer van 23 jaar 8,62 euro per uur betaald en een
werknemer van 18 enkel 4,38 euro per uur. Dit is discriminatie op basis van leeftijd en het stelt
werkgevers in staat om jongere mensen uit te buiten en de winst te maximaliseren. gevallen
van ervaren werknemers die vervangen worden door goedkope 18-jarige nieuwkomers (soms
nog jonger) zijn niet meer zeldzaam en zijn tegenwoordig zelfs vanzelfsprekend. In nederland
heet dit "het minimumjeugdloon", wij noemen het uitbuiting.
Het is moeilijk om in deze tijd
werk te vinden. De meeste jongeren hebben laagbetaalde bijbaantjes zoals die bij fastfoodrestaurants of supermarkten.
Verder werken veel jongeren
in de horeca, grootwarenhuizen, als bezorger en op het
platteland in kassen en boerderijen. Veel van dit werk is
niet bedoeld om uitgevoerd te
worden door jongeren, maar de
meesten hebben geen keus.
Als je als jeugdige aan de slag
wilt gaan op de arbeidsmarkt
dan wordt van je verwacht dat
je de kruimelbaantjes en nulurencontracten aanneemt en er
blij mee zult zijn. Jammer genoeg lukt dit niet meer in 2015
aangezien er tegenwoordig
veel meer wordt verwacht van
jongeren, zoals het betalen van
een maandelijkse zorgpremie
en studiekosten. Dit lukt niet als
je tot je 23e onder het wettelijk
minimumloon betaald wordt. Dit
had als gevolg dat het aantal
jongeren met (studie-)schulden
de laatste paar jaren is gestegen en zal blijven stijgen als
er niet iets aan gedaan wordt.
De gemiddelde (uitwonende)
scholier voelt zich tegenwoordig steeds meer gedwongen
om meer tijd op de werkvloer
door te brengen en minder op
school of sociale evenementen,
of zelfs om hobby's en vrienden
opzij te zetten om simpelweg
te kunnen overleven. Voor de
rijke elite en een groot gedeelte
van de middenklasse is dit niet
voor te stellen, maar voor veel
huishoudens in Nederland (en
de rest van de wereld) is dit de
grimme realiteit.
Veel werkende jongeren komen
uit een huishouden met één
maandloon, waardoor ze vaak
gedwongen worden om te werken om hun familie te helpen
onderhouden of gedwongen
worden om op zichzelf te gaan
wonen. Dan werken ze meestal

fulltime en wordt er weinig gedaan qua onderwijs, behalve
in sommige gevallen wanneer
ze een paar uur per week naar
avondschool gaan, een studie
volgen die aangeboden is door
hun werkgever, of een schriftelijke cursus volgen (met als gevolg dat steeds meer jongeren
hun studie verwaarlozen). De
implicatie dat er van de jongeren die het zwaar hebben juist
het meest misbruik wordt gemaakt is wreed, zeker wanneer
een 18 jarige het huis uit wil (of
moet) gaan om welke reden
dan ook. Dan wordt deze gedwongen om fulltime te werken
zonder tegenspraak, en zelfs
dan zou hij/zij slechts rond de
680 euro per maand verdienen,
veel te weinig om van te kunnen overleven.
Het Nederlandse jeugdminimumloon is één van de laagste
minimumlonen van de Westerse wereld. In Frankrijk word
je vanaf je 18e het volle minimumloon betaald, in België en
het Verenigd Koninkrijk 80%
van het minimumloon en zelfs
in de Verenigde Staten, waar
al jaren een debat rondom "poverty wages" woedt, wordt er

meer betaald aan jongeren dan
in Nederland. In Nederland (en
de rest van de kapitalistische
wereld) wordt er veel geld bespaard door jongeren aan te
nemen.
Zo zul je snel zien dat leeftijd
veel te maken heeft met het
aantal uren dat je ingeroosterd
wordt; een nieuwe werknemer
van 16-18 zal een groter (soms
wel het dubbele) aantal uren
krijgen dan iemand in dezelfde
positie die rond de 19-23 is,
ongeacht de ervaring. Dit komt
doordat je als 18-jarige per uur
de helft kost van wat iemand
van 23 zou kosten. Hierdoor
zie je vaak ook dat oudere
werknemers restricties hebben
op overwerken, maar jongeren
gerust nog een uurtje mogen
doorwerken. Werkgevers gebruiken het excuus dat ze hierdoor jongere medewerkers een
kans kunnen geven om geld te
verdienen en werkervaring op
te bouwen, maar klopt dit eigenlijk wel? Neem bijvoorbeeld
het werk in de horeca en in de
bezorging: vaak heeft dit werk
geen echte toekomst en krijg je
een kruimelcontract waardoor
je maar een paar uurtjes per

week kunt werken. De situatie
in kassen/akkers/plantages en
supermarkten is in dat opzicht
anders. Bij dit soort werk worden werknemers echter vaak
behandeld als vuil en worden
ze meestal om de zoveel tijd
vervangen. Ze krijgen zo ook
geen echte werkervaring, omdat het werk monotoon en repetitief is. En uit eigen ervaring
kan ik zeggen dat jongeren
uitgebuit worden in de fastfoodindustrie: van een 18-jarige die
fulltime werkt zal verwacht worden dat deze snel en schoon
werkt, met te weinig teamleden
en met gevaarlijke apparatuur,
hoe druk het ook kan worden.
Er is veel onzekerheid onder
jongeren. Het is moeilijk om
goed werk te vinden en zelfs
met werk zit men snel krap
bij kas. Zeker met het nieuwe
studieleenstelsel, waarin studenten praktisch gegarandeerd
studieschulden oplopen. Veel
jongeren zijn daarom dus al
vroeg in contact gekomen met
het kapitalistische systeem
en de grootschalige uitbuiting hierin. Het is dan ook een
goede stap vooruit geweest dat
de FNV de beweging Young &
United heeft opgericht. Deze
beweging strijdt voor een volwassen minimumloon voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Dit is een heel goed statement,
want op je 18e ben je volgroeid
en heb je financiële verantwoordelijkheden, net zoals de
rest van de volwassen bevolking. Dit is dus niet slechts een
eis voor "meer geld", dit is een
eis voor hetzelfde salaris als
dat wat een medewerker met
volwassen loon verdient. Bijna
elke baan wordt hetzelfde uitgevoerd door een 18-jarige en
een 23-jarige. Voor 18-jarigen
is dit dus heel het werk voor
half het geld, terwijl het werk
hetzelfde blijft. Dit terwijl de
directeurs en aandeelhouders
hun zakken vullen met het geld
dat verdiend is door het harde
werk van de werknemers. Ons
standpunt is duidelijk: gelijk
loon voor gelijk werk!
Sebastian roman
Kolaszewski
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Een weerbare samenleving
In de Tweede Kamer komt steeds meer steun voor een verbod op partijen of groeperingen die tot doel hebben 'de democratische rechtsorde omver te werpen'. Dit is
het meest recente antwoord van de heersende elite op de toenemende onvrede in
de samenleving. Politieke partijen zijn bang dat rechts-extremistische bewegingen
of islamitische groeperingen misbruik zullen maken van grondwettelijke rechten
zoals het recht op vergadering of het recht op de vrije meningsuiting om de democratische rechtsorde omver te werpen.
Dat de Kamer zich geroepen voelt dit
soort wetgeving voor te stellen, geeft de
kwetsbaarheid van de status quo aan. De
aanhoudende economische crisis en de
afbraak van sociale voorzieningen hebben
tot een verlies van vertrouwen van het volk
in de mainstream politiek geleid. Dit maakt
hen ontvankelijker voor alternatieve geluiden vanaf links, rechts of de imam. Door
deze bewegingen te kunnen verbieden,
hoopt men in Den Haag deze alternatieve
geluiden te smoren.
Daarnaast moet de samenleving volgens
PvdA-kamerlid Martijn van Dam Jr. zelf ook
weerbaarder gemaakt worden: “In het onderwijs, maar ook in het media- en cultuurbeleid moet er meer aandacht komen voor
de kernwaarden van onze samenleving:
vrijheid, tolerantie en gelijkwaardigheid.”
De ironie dat Van Dam dit voorstel deed tijdens een debat over een wetsvoorstel om
de vrijheid van en tolerantie voor bepaalde
bewegingen te beperken, ontging hem volledig.
Een onbeantwoorde vraag
Tijdens dit debat werd de belangrijkste
vraag echter niet behandeld. De belangrijkste vraag is natuurlijk waar al deze onvrede
vandaan komt. Normaliter zullen mensen
zich niet snel aangetrokken voelen tot haatzaaiende imams of neonazi’s. Maar het feit
is dat we al sinds 2008 in een economische
crisis zitten. De vele bezuinigingen hebben
tot oorzaak gehad dat de meeste mensen
minder te besteden hebben. Bovendien
zijn veel zekerheden verdwenen: baanzekerheid, pensioenzekerheid, etc. In plaats
van voor duidelijkheid te zorgen, komen er
enkel onbegrijpelijke maatregelen uit Den
Haag die alleen laten zien hoe ver van de
dagelijkse werkelijkheid van de burger de
politici nu eigenlijk zijn verwijderd. Dit heeft
geleid tot een haast onherstelbare vertrouwensbreuk, dat onder meer leidt tot een
teruglopende opkomst tijdens verkiezingen
en een zoektocht naar alternatieven. Voor
een klein deel van de bevolking kunnen dit
islamistische en rechts-extremistische bewegingen zijn.
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Overigens moeten deze beide groeperingen niet gezien worden als elkaars tegenpool. De een is een reactie op de ander.
Marokkaanse en Turkse jongeren zijn bovengemiddeld vertegenwoordigd onder de
werklozen. Ondanks alle goede bedoe-

lingen is discriminatie bij de werkgevers
voor deze jongeren nog steeds een groot
probleem. Daarnaast zorgen islamofobie
en moslimhaat voor een toenemende vervreemding van hen van de Nederlandse
samenleving. De frustratie die dit oplevert
brengt een deel van hen ertoe steun te
zoeken bij charismatische figuren die een
einde aan hun situatie beloven. De groei
van het aantal geradicaliseerde islamitische jongeren zorgt op haar beurt weer tot
een tegenreactie. Een deel van de autochtone Nederlanders, meestal lager opgeleid,
voelt zich bedreigd en zoekt steun bij gelijkgestemden die tegelijkertijd een oplossing
lijken te bieden voor hun situatie. Het zijn
immers ook de lager opgeleiden die het
vaakst werkloos zijn. Hoewel deze onvrede momenteel niet leidt tot een groei van
neofascistische organisaties, zorgt het op
dit moment wel voor een electorale groei
van de PVV.
De opkomst van radicale groeperingen valt
dus terug te brengen tot de economische
situatie in dit land, die niet opgelost kan
worden door de heersende politiek. En juist
daarom hebben ze de oorzaken van de onvrede niet willen benoemen. Het zijn namelijk zij die er medeschuldig aan zijn. Het
vasthouden aan het kapitalisme in crisis

heeft tot een situatie geleid waarbij grote
groepen zich gemarginaliseerd voelen en
hun toevlucht zoeken tot groeperingen die
de oplossing beloven die politici het volk
niet kunnen geven.
Stilte op links
Dat een deel van de ontevreden arbeiders
en jongeren juist hun toevlucht zoeken bij
uitgerekend reactionaire groepen valt ook
deels te verklaren door de stilte op links.
De SP, traditiegetrouw een uitdager van de
huidige status quo, probeert kabinetsdeelname na 2017 veilig te stellen door steeds
meer naar rechts op te schuiven. Een links
alternatief is tot dusver niet opgestaan. En
dat is zonde. Het zijn juist de socialistische
ideeën die de onvrede bij de samenleving
kunnen wegnemen. Een rabiaat islamisme
of een soort polderfascisme bieden geen
uitweg uit deze crisis en zullen niet voor
extra banen zorgen. Hun economische
ideeën zijn achterhaald en niet op wetenschappelijke wijze onderbouwd. Zij spelen
in op onderbuikgevoelens met holle frasen
en inhoudsloze retoriek en zetten bevolkingsgroepen tegen elkaar op.
Het is dan ook de taak van de marxist om
geduldig uit te leggen dat de ideeën van

u haatzaaiende imams en neofascisten geen
oplossing bieden, maar dat enkel een socialistische transformatie van de samenleving voor een blijvend herstel van de economische situatie zorgen. Alleen een groei
van de socialistische beweging in Nederland kan tot een weg uit de economische
crisis leiden.
Het mobiliseren van de ontevreden elementen in de samenleving brengt ook een
eigen dreiging met zich mee. De wetgeving
die nu wordt besproken in Den Haag heeft
tot doel bewegingen te verbieden die willen
strijden tegen de 'democratische rechtsorde'. Dit is een opzettelijk vaag geformuleerde definitie waar veel groepen (potentieel)
onder kunnen vallen. Dat in de berichtgeving enkel gepraat wordt over shariapartijen en rechts-extremisten, heeft ermee te

maken dat de socialistische bewegingen
tot dusver nog maar weinig van zich hebben laten horen. Vanaf de linkerzijde is er
nog geen programma geformuleerd dat
een serieuze bedreiging vormt voor de positie van de kapitalistische elite.
Zodra er een succesvolle mobilisatie van
de arbeiders heeft plaatsgevonden zullen
ook de socialistische groepen op de radar
komen. Door hun verzet tegen het kapitalisme en de status quo zullen ze uitgeroepen
worden tot vijanden van de democratische
rechtsorde. De democratische rechtsorde
is niets meer of minder dan een eufemisme
voor de kapitalistische orde die buitensporig veel welvaart legt in de handen van een
kleine elite en de arbeiders voortdurend
uitbuit. Deze nieuwe wetgeving laat zien
dat de elite bereid is om antidemocratische

maatregelen te nemen om groepen die hun
positie bedreigen te verbieden. Groepen
die in veel gevallen wel een oplossing hebben voor de situatie.
Wij moeten ons echter niet laten afschrikken door een verbod uit Den Haag! Het is
het lot van elke revolutionaire beweging om
als vijanden te worden afgeschilderd. Dit
vormt slechts een kleine drempel op weg
naar de socialistische transformatie van de
samenleving. Maar zover zijn we nog niet.
Ons eerste doel is de verspreiding van
socialistische ideeën binnen de arbeidersbeweging en onder jongeren, om deze te
bewapenen met een programma dat een
uitweg biedt.
Thomas Roode
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Vluchtelingen,

de grote zondebok voor al onze problemen
De laatste maanden is het vraagstuk van vluchtelingen weer in de belangstelling
komen staan. De burgeroorlog in Syrië heeft tot een enorme golf vluchtelingen geleid. Daarnaast hebben enkele bootrampen in de Middellandse Zee, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen, het failliet aangetoond van het Europese
immigratiebeleid. In Nederland is het kabinet-Rutte II bijna gevallen over de kwestie
'bad, bed en brood' met betrekking tot afgewezen asielzoekers.
De kwestie van de vluchtelingen en asielzoekers wordt gebruikt door de heersende
klasse om paniek te zaaien, via de media
en via de politiek. Ons land zou worden
overspoeld, alle vluchtelingen die Europa
binnenkomen zouden ook allemaal Nederland als eindbestemming hebben, en
er zouden geen geld en middelen beschikbaar zijn om hen te helpen zonder dat de
Nederlandse burgers daaronder zouden
lijden. Vluchtelingen zouden zorgen voor
een gebrek aan sociale huurwoningen. Er
zou geld weggehaald worden bij de ouderenzorg, om zo op te kunnen draaien voor
de komst van 'gelukszoekers'.
Bed, bad en brood
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Deze populistische angstretoriek over
vluchtelingen en asielzoekers komt het
meest openlijk naar voren bij de PVV, zoals
men kan verwachten, maar de VVD heeft
flink haar best gedaan om de PVV te imiteren. Tijdens het debat over voorzieningen
met 'bed, bad en brood' voor afgewezen
asielzoekers, stond de VVD erop dat er
geen enkele opvang beschikbaar moest
zijn, omdat dit een 'aanzuigende werking '
zou hebben op 'gelukszoekers'.

De partij ging zover hierin dat zij een kabinetscrisis riskeerde, om uiteindelijk tot
een compromis te komen waarbij de PvdA
praktisch verloren heeft, hoewel dwarsliggende gemeenten en de rechterlijke macht
het voorstel nog kunnen afzwakken of torpederen. De reden voor deze riskante strategie moet men zoeken in de crisis van de
VVD. De VVD leidt een impopulair kabinet
en heeft in de laatste maanden verschillende corruptieschandalen meegemaakt. Dit
slechte imago moest weggepoetst worden.
De heersende klasse ziet daarnaast een
grote PVV als een onvoorspelbare factor,
sinds het mislukken van het gedoogkabinet-Rutte I. Aanvankelijk werd gedacht dat
de PVV enigszins getemd kon worden, om
zo tot een rechts bezuinigingskabinet te
komen zoals er nu bijvoorbeeld in België
is. De alleenheerschappij binnen de PVV
van de onvoorspelbare Wilders heeft het
kabinet echter laten vallen. Om de PVV nu
de wind uit de zeilen te nemen proberen
de traditionele burgerlijke partijen VVD en
CDA de kiezers van de PVV naar zich toe
te trekken door te hameren op thema's zoals immigratie, veiligheid en terrorisme.
De aanzuigende werking van 'bed, bad en

brood' is één groot onzinargument. De 'gelukszoekers' (dus degenen die niet vanwege direct oorlogsgeweld of vervolging vluchten) komen niet enkel naar Europa om door
minimale voorzieningen in leven gehouden
te worden. Zij komen om een beter leven te
zoeken, waarbij zij geld kunnen verdienen
om naar hun naasten in hun thuislanden op
te sturen. Het idee dat zij komen om hier
van minimale voorzieningen te genieten
omdat ze zelf niet in staat zouden zijn om
de handen uit de mouwen te steken in het
eigen land, is door en door racistisch. Omdat ze juist geen gelijke rechten hebben,
belanden afgewezen asielzoekers hier in
de illegaliteit, waar ze door werkgevers uitgebuit worden als goedkope arbeidskrachten. Het bestaan van een verschil tussen
'legalen' en 'illegalen' zorgt op die manier
voor de productie van meer winsten voor
werkgevers, terwijl het tevens de werkende
klasse verdeelt en dus verzwakt tegenover
de werkgevers. Het is dan ook van groot
belang dat de arbeidersbeweging pleit voor
legalisering van alle 'illegalen' en probeert
hen te organiseren.
Bootvluchtelingen
Het zinken van twee boten met honderden vluchtelingen aan boord in de Middellandse Zee, heeft duidelijk het failliet van
het EU-beleid aangetoond. De in oktober
2014 beëindigde missie Mare Nostrum, die
de zeegrenzen van de EU moest bewa-

u ken, werd vervangen door Operatie Triton,
waarbij slechts één derde van de middelen
beschikbaar werd gesteld. Het gevolg is
volgens de Internationale Organisatie van
Migratie dat er van januari tot april 2015 al
17 keer zoveel mensen in de Middellandse
Zee zijn verdronken als vorig jaar.
Vorig jaar waagden 170.000 migranten de
oversteek naar Italië, waarbij er 3.500 om
het leven kwamen. Waarom laten deze
mensen alles achter en riskeren zij deze
gevaarlijke oversteek? De werkelijke reden
is de armoede, ellende en barbarij in hun
thuislanden die gedurende decennia door
het imperialisme gecreëerd is door middel
van militaire interventies, proxy-oorlogen,
steun aan corrupte en repressieve regimes, en door middel van opgelegde vrijhandel vanuit het IMF en de Wereldbank,
waarbij inheemse industrieën en landbouw
door Westerse multinationals worden weggeconcurreerd.
Recente onderzoeken maken dit weer opnieuw duidelijk. Een onderzoek van het Internationale Consortium van Onderzoeksjournalistiek schat dat er in de laatste tien
jaar 3,4 miljoen mensen ontheemd zijn geraakt als gevolg van projecten die door de
Wereldbank zijn gefinancierd. Verder zijn
er miljoenen mensen ontheemd of om het
leven gekomen door de oorlogen in Irak,
Syrië, Afghanistan en Libië. Volgens een
rapport van Physicians for Social Responsibility zijn er als gevolg van de zogenaamde 'oorlog tegen terrorisme' 1,3 miljoen
mensen om het leven gekomen in Irak, Afghanistan en Pakistan. Met deze cijfers in
gedachten is het opeens een stuk minder
moeilijk om te begrijpen waarom mensen
in wanhoop alles achterlaten.
KaPITalISME crEËErT
DE ProblEMEn In hET wESTEn
Constant wordt er getracht om asielzoekers en vluchtelingen als oorzaak aan te

wijzen. Het zijn echter niet zij die de verzorgingsstaat afbreken of tot massaontslagen
overgaan in de zorg. Dat zijn 'realistische'
politici die geen andere optie zien dan het
opvolgen van de dictaten van de 'markt'.
Het gebrek aan sociale huurwoningen
wordt door media en politici toegeschreven
aan de komst van meer vluchtelingen, terwijl er met geen woord gerept wordt over
het slopen en verkopen van sociale huur in
de grote steden, om plaats te maken voor
hippe appartementen voor de middenklasse. Is dit in het belang van de sociale behoeften, of is dit gewoon een kwestie van
meer winsten?
We moeten het beestje bij zijn naam noemen. Niet de vluchtelingen, maar het op
winst gerichte kapitalistische systeem
zorgt voor de problemen in West-Europa.
Vele miljarden euro's worden door grote
bedrijven opgepot en niet productief geïnvesteerd in banen, omdat dit als gevolg van
overproductie niet winstgevend is. De zorg
wordt vanuit het oogpunt van winstgevendheid afgebroken, net als de 'onrendabele'
verzorgingsstaat. Onder het kapitalisme
bestaat er schaarste in een wereld van
overvloed. Vanuit het oogpunt van het kapitalisme is dit logisch, vanuit het oogpunt
van de mensheid niet.

Het is dan ook de taak van de arbeidersbeweging om de werkelijke situatie uit te
leggen en te vechten voor een socialistische omvorming van de samenleving,
waarbij de enorme productieve capaciteit
van onze samenleving gebruikt wordt om
genoeg te creëren voor iedereen, in plaats
van dit te beperken tot wat winstgevend is
voor een kleine minderheid. Dat is de enige
manier om blijvend de angst te bestrijden
dat de komst van meer vluchtelingen tot
schaarste leidt. Het buitenlandbeleid zal
dan radicaal veranderd worden en zal niet
meer gericht op het beschermen van de
belangen van de Nederlandse bedrijven en
banken door middel van imperialistische interventies, steun aan repressieve regimes
en roofzuchtige handelspolitiek. In plaats
daarvan zal het gericht zijn op wederzijdse
ondersteuning, eerlijkere handelsverhoudingen met onderontwikkelde landen, en
het ondersteunen van de arbeidersbeweging en progressieve krachten in andere
landen, om zo tot een socialistische wereld
te komen, waarin mensen vrij kunnen kiezen waar ze willen wonen zonder door de
omstandigheden te worden gedwongen
om te vluchten.
Zowi Milanovi

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.

biologie, de natuurkunde, de geologie 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
De rede in opstand volgt het revolutionaire wetenschappers plaatsen echter vraagtekens
wereldbeeld in de moderne wetenschap door bij de oude opvattingen. Zo komt de wetenschap
verschillende disciplines heen, waaronder de stilaan zelf op een kruispunt te staan.

449 bladzijden / € 20, verzending inbegrepen
te bestellen via info@marxisten.nl
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Uitslag Britse verkiezingen
een ramp voor de arbeidersklasse
De grote bedrijven en de rijken uit de City van Londen waren maar al te blij met de overwinning van hun vrienden in
de Conservatieve Partij. Champagnekurken knalden en de
aandelenprijzen stegen. De partij van de rijken is terug in het
zadel en ook nog eens met een onverwachte meerderheid in
het Lagerhuis. Dit zal een regering zijn van de rijken, door de
rijken en voor de rijken. De extreem rijke non-doms* slaakten
een zucht van verlichting. Hun buit zal veilig zijn onder een
Conservatieve regering.

vanwege hun kwalijke samenwerking met de Conservatieven. Ze werden terecht gezien
als partners-in-crime in een
onpopulaire coalitieregering en
leden een zware verkiezingsnederlaag. Ze verloren 49 zetels, waardoor er nog maar 8
overblijven.

In tegenstelling leeft onder miljoenen arbeiders het gevoel
dat Cameron en zijn bende op
slinkse wijze met een kleine
meerderheid de macht hebben heroverd. De arbeiders
van Groot-Brittannië zullen geconfronteerd worden met jaren
vol Conservatieve aanvallen
en bezuinigingen, omdat zij
gedwongen worden te betalen
voor de crisis van het kapitalisme. De door de Conservatieven aangekondigde 12 miljard
pond aan bezuinigingen op de
uitkeringen zullen de meest
kwetsbaren in de samenleving
raken: de zieken, de ouderen

Vince Cable (Minister van
Economische Zaken), Danny
Alexander (Minister van Financiën) en Ed Davy (Minister van
Energie) hebben alle drie hun
zetels verloren vanwege hun
verraderlijke en opportunistische handelen. Hun leider, Nick
Clegg, wist maar net vol te houden omdat de Conservatieven
strategisch op hem stemden
in het kiesdistrict van Sheffield.
Maar andere oudgedienden
van de Lib Dems, zoals Simon
Hughes en Charles Kennedy,
werden op meedogenloze wijze het Lagerhuis uitgewerkt. En
ondanks dat hij werd herkozen,

en de gehandicapten. Jongeren en vrouwen zullen bijzonder zwaar getroffen worden
door het bezuinigingsoffensief
van de Conservatieven.
Liberale ineenstorting
De verkiezingsuitslag vormt
een grote verschuiving in de
Britse politiek. Decennialang
waren er maar drie partijen die
meetelden in Westminster: de
Conservatieven, Labour en de
Liberalen (nu de Liberale Democraten genoemd). Maar de
laatstgenoemde is uiteengeslagen. De Lib-Dems zijn terecht
afgestraft door het electoraat

was de ramp zo groot voor zijn
partij, dat Clegg gedwongen
was af te treden.
Nieuwe kans voor de
Blairieten
Ed Miliband, de leider van Labour, beloofde winst te boeken.
In plaats daarvan leed de partij haar zwaarste verlies sinds
1987. Geconfronteerd met nog
eens vijf jaar Conservatieven
aan de macht, vragen de aanhangers van Labour zich af
wat er mis is gegaan. De partij
wist 23 minder zetels te behalen dan onder Gordon Brown
in 2010. Het is een teken aan
de wand dat Ed Balls, bedenker van Labours bezuinigingsprogramma light, zijn zetel verloor aan een Tory. In Schotland
werd Jim Murphy, de zojuist
gekozen leider van de rechtervleugel, verslagen, net als de
campagneleider van Labour –
Douglas Alexander.
De teleurstelling is dermate
groot dat Ed Miliband ontslag
heeft genomen als leider van
Labour, waardoor de weg open
ligt voor een nieuwe strijd om
het partijleiderschap. Door de
nieuwe kiesregels zal er geen
linkse kandidaat zijn. De vertegenwoordigers van een nieuwe
generatie jonge Blairitische carrièrejagers staan al te popelen
om de vrijgekomen positie in te
vullen.
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Het is ongelofelijk dat na vijf
jaar van pijnlijke bezuinigingen
Labour er niet in is geslaagd de
Conservatieven te verslaan. De
verantwoordelijkheid hiervoor
ligt bij de rechtse leiding van de
partij, die er niet in geslaagd is
de Conservatieven effectief te
bestrijden, of een verkiezingsprogramma te presenteren dat
de kiezers een alternatief bood
voor de bezuinigingspolitiek
van Cameron. Het klopt dat in
de loop van de verkiezingscampagne Miliband geprobeerd
heeft afstand te nemen van de
Conservatieven en de Liberalen, maar dat was veel te laat.
Het vertrouwen van de leiding
in een ‘slimme’ overbetaalde
Amerikaanse adviseur blijkt
rampzalig te zijn geweest. Na

u vijf jaar van me-too policies [ikook-beleid, waarbij Labour laat
zien dat ze ook staat voor bezuinigingen, immigratiecontrole, etc. - red.] staan de mensen
erg sceptisch tegenover de beloftes van Labour. En wie kan
het ze kwalijk nemen? Op de
eerste pagina van het Labourmanifest staat de noodzaak
voor bezuinigingen duidelijk
beschreven. Een programma
dat vol staat met bezuinigingen
inspireert de mensen niet om
voor Labour te stemmen. Dat is
heel duidelijk geworden uit de
verkiezingsuitslag.
Ingehaald door de SNP
Zoals kan worden verwacht wijten de Blairieten en de Conservatieve pers de nederlaag aan
een te linkse houding. Maar dit
wordt tegengesproken door de
resultaten in Schotland, waar
de SNP Labour op succesvolle
wijze vanaf links heeft aangevallen.
De aantrekkingskracht van de
Schotse Nationale Partij was
hun tegenstand jegens bezuinigingen. Zij speelden met
succes de anti-Torykaart en
boden aan een Labourregering
te steunen indien deze vastbesloten was bezuinigingen te
bestrijden – een aanbod dat
werd afgewezen door Ed Miliband. Als gevolg hiervan ging
de SNP van 6 naar 56 zetels,
het equivalent van een politieke
tsunami in Schotland, met een
ongelofelijke 50% van de stemmen. De drie andere Westminsterpartijen werden tot niets
gereduceerd, met elk slechts 1
zetel.
In wellicht de grootste electorale verschuiving ooit verloor Labour 40 zetels aan
de SNP, waaronder Gordon
Browns oude kiesdistrict. De
SNP wist 39% van de Labour
kiezers voor zich te winnen in
het noordoosten van Glasgow.
Vergelijkbare uitslagen vonden
plaats in geheel Schotland.
Deze aardverschuiving toont
de leugen aan dat mensen een
afkeer hebben van linkse politiek. De Labour Partij had ooit
een stevige basis in Schotland,
maar jarenlang dreef ze naar
de rechterzijde, liet ze socialistische beleidsvoorstellen vallen
en stelde ze mensen teleur.
Veel voormalige Labourkiezers
lieten weten dat zij Labour niet

in de steek hadden gelaten,
maar dat Labour hen in de steek
had gelaten. Er werd vaak verwezen naar Tony Blair en de
Irak-oorlog. Dat Labour de kant
had gekozen van de Tories en
de Liberale Democraten tijdens
het onafhankelijkheidsreferendum, was ook een grote factor
in de electorale nederlaag van
de partij. Alle Westminsterpartijen, waaronder Labour, werden geraakt. Ze worden gezien
als delen van het verrotte Britse
establishment.
Vaarwel, Nigel
Er waren ook enkele lichtpunten voor Labour. In Londen
deed de partij het goed. Dit
beeld kwam ook naar voren
in Manchester, Liverpool, Birmingham en de andere industriesteden.
Zelfs UKIP, dat zichzelf presenteerde als een anti-establishmentpartij, wist in het noorden
van Engeland enkele kiezers
van Labour af te snoepen. Labour wist enkele Conservatieve
zetels te bemachtigen, maar
verloor tegelijkertijd zetels aan
de Conservatieven.
De verwachte doorbraak van
UKIP vond niet plaats. Ze wist
een zetel te behouden waarvan het parlementslid eerder
was overgestapt vanaf de
Conservatieven, maar verloor
een ander. UKIP-leider Farage
wist geen zetel te veroveren.
Hij bood hierop zijn ontslag
aan. Maar zonder Farage stelt
UKIP niets voor, vooral omdat
de Conservatieven het gras
voor hun voeten hebben weggemaaid door een EU-referendum te houden.
De Groene Partij, die meedeed
op basis van een anti-bezui-

nigingsprogramma, wist haar
aandeel in de stemmen te vergroten. Ongeveer een miljoen
mensen stemden Groen, waaronder een groot deel van de
geradicaliseerde jeugd. Carole
Lucas, het enige parlementslid, wist het aantal stemmers in
Brighton Pavilion te vergroten.
Maar elders slaagden de Groenen er niet in een zetel te winnen, vooral vanwege het kiesstelsel dat het moeilijk maakt
voor kleinere partijen om door
te breken.
De EU verlaten & het
Verenigd Koninkrijk
opbreken
Cameron is erin geslaagd Downing Street 10 in te sluipen – de
eerste keer sinds 1992 dat zijn
partij een meerderheid heeft
behaald. Maar met zo’n kleine
meerderheid is er geen stabiele
regering te vormen. De belofte
voor 2017 een referendum over
het EU-lidmaatschap te houden zal een grote verdeling binnen de partij veroorzaken. We
zagen in wat voor problemen
de Tories kwamen onder John
Major, die zijn fractiegenoten
‘klootzakken’ noemde. Een beslissende factie binnen de Britse kapitalistische klasse wil niet

dat Groot-Britannië uit de EU
stapt. Maar het is mogelijk dat
zij het referendum over Europa
verliezen, met alle gevolgen
van dien.
Evenzo zou de meerderheid
waarschijnlijk Ja stemmen als
er een tweede referendum
gehouden zou worden over
Schotse onafhankelijkheid. Het
is zonneklaar dat de SNP veel
zetels gaat winnen tijdens de
Schotse verkiezingen in 2016.
Met zijn opportunistische Engelse nationalisme heeft Cameron met vuur gespeeld. Een
Conservatieve regering die
zware bezuinigingen uitvoert
zal de Schotse bevolking verder richting onafhankelijkheid
en het opbreken van het Verenigd Koninkrijk duwen.
De nieuwe Conservatieve regering zal instabiel zijn en kwetsbaar voor allerlei afsplitsingen
en crises. Waar er tegen de vorige coalitieregering vanwege
het falen van de vakbonden
en Labour geen massabeweging opstond, bouwt zich nu
een reusachtige woede op binnen de arbeidersklasse, die elk
moment kan exploderen. Als
de Conservatieven hun bezuinigingen opvoeren, zullen zij
snel geconfronteerd worden
met massaverzet op straat. De
vakbondsleiders zullen deze
woede niet tot in den treure
kunnen tegenhouden. Tegen
wil en dank zullen zij eerst in
een semi-oppositionele rol
worden geduwd en vervolgens
naar een volwaarde oppositie.
Turbulentie, crisis en
de weg voorwaarts
De situatie in Groot-Brittannië
is nog nooit zo explosief geweest. De onderliggende ontevredenheid zal toenemen.

Lees verder op pagina 10 u
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u Het probleem is dat, behalve in
Schotland, het politiek gezien
nog een uitweg moet vinden.
De ‘meerderheidsregering’ van
de Conservatieven kan steunen op slechts 35% van de
kiezers (en 24% van het gehele
electoraat), dat verre van stabiel is. Wanneer haar ware karakter en standpunten worden
onthuld zal het in de ogen van
miljoenen elke geloofwaardigheid verliezen. De beloftes over
een nieuwe ‘welvaart’ zullen
een stel leugens blijken te zijn.
De poging om de financiën op
orde te krijgen terwijl de economie afremt betekent enkel onheil voor de werkende massa.

en de armen armer. Dit is een
recept voor openlijke klassenstrijd in Groot-Brittannië. Het
beleid om het kapitalisme te repareren, gepropageerd door de
leiders van Labour, is een volslagen mislukking gebleken. In
plaats van de Conservatieven
na te apen zou de arbeidersbeweging een eigen programma
moeten volgen om de samenleving te veranderen. Er is geen

uitweg voor de werkende mensen binnen het kapitalistische
systeem – enkel bezuinigingen
en ellende. Alleen de revolutionaire reorganisatie van de samenleving langs socialistische
lijn kan een oplossing bieden
voor deze nachtmerrie.
Alleen door de essentiële sectoren van de economie – de
banken,
verzekeringsmaat-

Terwijl de crisis in Europa zich
verspreidt zullen er verdere
bezuinigingen worden geëist.
Het doel om publieke uitgaven
terug te brengen tot het vooroorlogse niveau betekent een
terugkeer naar victoriaanse
omstandigheden voor velen en
het zal een gevoel van woede
en onderdrukken losmaken
jegens de conservatieve regering. Zij voerden slechts 40%
van de bezuinigingen uit tijdens
de vorige regeerperiode, en de
overige 60% volgt nu.
Terwijl de Conservatieven de
duimschroeven verder aandraaien worden de rijken rijker

schappijen en grote monopolies – over te nemen kunnen we
de economie op democratische
wijze plannen in het belang van
de arbeiders. Op basis hiervan
kunnen we goedbetaalde banen, fatsoenlijk onderdak en
gratis onderwijs bieden aan
onze kinderen. De middelen
zouden aanwezig zijn om de
levensstandaard
gigantisch
te verhogen en kapitalistische
bezuinigingen af te schaffen.
Het Britse volk roept om een
radicaal programma. Als zo’n
programma zou worden voorgesteld, zou het overal winnen.
Deze verkiezingen zijn niet het
einde van het verhaal, maar
slechts het begin. We leven
internationaal gezien in een
stormachtige periode. In GrootBrittannië zal de klassenstrijd
de komende periode intensiveren. We moeten hier op voorbereid zijn. Alleen de ideeën
van het marxisme kunnen de
arbeidersklasse voorbereiden
op een explosieve periode vol
scherpe en plotselinge veranderingen. Het opbouwen van
een marxistische organisatie is
een taak dat geen enkel uitstel
kan verdragen.
rob Sewell, 8 mei 2015

* Non-doms zijn (veelal rijke) inwoners van Groot-Brittannië die volgens een oude wet hun 'permanente woonplaats' in het buitenland hebben, ook al wonen ze hun leven lang in Groot-Brittannië. Het gevolg is dat zij geen
belasting betalen over buitenlandse inkomsten.

ieRlAnD stemt massaal voor het homohuwelijk
het referendum in Ierland zag een afrekening met het conservatieve, katholieke
Ierland en een overwinning met betrekking tot gelijke rechten voor homo's en lesbiennes. In totaal stemde 62,1% voor gelijkstelling en 37,9% tegen. Slechts in één
van de 43 kiesdistricten was de nee-stem groter dan de ja-stem. In Dublin stemde
zo'n 70% voor de legalisering van het homohuwelijk. het feit dat vele Ieren speciaal
uit het buitenland kwamen om voor dit referendum te stemmen, laat zien hoe beduidend deze stemming was.
Dit is een flinke aardverschuiving voor een
land waar relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht pas gelegaliseerd werden
in 1993. Traditioneel is Ierland dan ook een
bolwerk van het rooms-katholicisme, waar
de kerk een flinke vinger in de pap had.
Sinds de onthulling van de pedofilieschandalen heeft de rooms-katholieke kerk echter een flinke morele klap gehad, met veel
mensen in Ierland (en andere Europese
landen) die zich als gevolg van de kerk afkeren. De verzwakking van de morele autoriteit van de rooms-katholieke kerk heeft
zeker bijgedragen aan de overwinning van
de ja-stem.
De legalisering van het homohuwelijk is
een stap vooruit op het gebied van gelijke
rechten en in de strijd tegen discriminatie.
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Het referendum heeft laten zien dat de jonge generatie in Ierland zich afkeert van de
oude instituties en bereid is om te vechten
voor verandering.
Verandering is er echter ook zeker nodig
op het sociale vlak. Ierse huishoudens zitten opgezadeld met torenhoge schulden.
Het aantal mensen dat afhankelijk is van
voedseldonaties is sinds de crisis flink gestegen. Meer dan 30% van de jongeren
tussen 15 en 24 jaar zit zonder werk. De
groeiperiode van de 'Keltische Tijger' is duidelijk over. Jaren van bezuinigingen hebben daarnaast de levensstandaard doen
dalen.
In 2016 zijn er algemene verkiezingen. Die
zullen zeker spannend worden. De linksrepublikeinse partij Sinn Fein zal campagne voeren op basis van een anti-bezuinigingsprogramma. Gezien de afkeer van
de bezuinigingen van de huidige coalitie
van Fine Gael (conservatieven) en Labour,
maakt deze partij wel degelijk kans op een
doorbraak.
jordan Smits

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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De rellen die kort geleden uitbraken in Baltimore zijn een volgende noot in het lied
van de revolutie. Een lied dat langzaam begon maar waarvan de akkoorden zich
steeds duidelijker vormen. Gewelddadige protesten zoals in Baltimore, maar bijvoorbeeld ook in Ferguson en de onrust in Engeland in 2011 zullen in de komende
jaren naar verwachting alleen maar toenemen, zowel in frequentie als in intensiteit.
Periodes van rust tussen protestgolven zullen korter worden, waardoor de buitenwereld een patroon zal ontdekken. Een patroon dat past binnen een globale context
van klassenstrijd en niet langer losstaande incidenten. Niet dat het ooit losstaande
incidenten waren, maar de rode draad wordt beter zichtbaar ook voor wie zich er
eerder niet in verdiept heeft. Het ritme van de muziek wordt door steeds meer mensen gehoord.
Ferguson en Baltimore
Laten we terugkijken naar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Op eerste
gezicht lijken de rellen hier en de onrust
in Engeland uit 2011 twee ongerelateerde
kwesties. Het geïnstitutionaliseerde racisme van de Amerikaanse maatschappij
was hier de directe aanleiding van de uitbarstingen van geweld jegens het politieapparaat. Maar de context is hetzelfde als
de onvrede bij de Britse arbeidersklasse.
De Afro-Amerikaanse gemeenschap in
veel Amerikaanse staten is decennia lang
in toom gehouden door een corrupt politiek
systeem wat haar armste burgers uitgebuit
heeft ter instandhouding van de rijke heersende klasse. De veelal blanke kapitalisten
bedienen zich van racistische politiek waarbij negatieve sentimenten jegens de zwarte
bevolking worden vastgehouden. Hierdoor
wordt er een negatief beeld van deze groep
zowel naar buiten toe alsmede een negatief zelfbeeld binnen de gemeenschap zelf
gekoesterd. Dit is feitelijk verdeel-en-heers
politiek, om te voorkomen dat men samen
optrekt tegen de elite.
Dit heeft geleid tot een ontvlambare situatie, waarbij een relatief klein voorval de
sluisdeuren kon opentrekken. Na één van
de vele racistische incidenten sloeg de
vlam in de pan. De rellen die ontstonden
na het doodschieten van Michael Brown
in een verdacht incident met twee bewapende agenten, vielen op in hevigheid en
met betrekking tot de rol van de oproerpolitie. Tegen een menigte van voornamelijk
onbewapende burgers, werden eenheden
ingezet met paramilitaire uitrusting en buitenproportioneel zware bewapening. Gemaskerde agenten in kogelvrije vesten en

automatische wapens namen het op tegen
relschoppers met stokken en stenen. Kort
na de rellen werd er vanuit verschillende
hoeken onderzoek gedaan naar de verschijningsvorm van de politiemacht. Al snel
werd duidelijk dat in de jaren na de oorlog
in Irak en Afghanistan, wapenleveranciers
zochten naar een afzetmarkt. Grote aantallen militaire uitrustingen en wapentuig
zijn op die manier bij de politie terechtgekomen. Hiermee heeft de elite een middel
in handen waarmee de verdedigingslinie
tegen een eventuele revolutie verstrekt
wordt.
De heersende klasse die zich staande hield
door op grote schaal bevolkingsgroepen te
onderdrukken en discrimineren heeft zichzelf in deze positie gemanoeuvreerd. Het
heeft zich de overproductie aan wapentuig
toegeëigend om protesten tegen die onderdrukking de kop in te drukken. De televisie
en het internet scheppen een beeld waarin
de onderdrukten de schurken zijn die zo
roekeloos en gewelddadig zijn dat ze met
militair machtsvertoon in toom gehouden
moeten worden.
Mark Duggan
Er zijn een aantal opvallende gelijkenissen
met de rellen in de VS en de onrust die in
verschillende Engelse steden oplaaide in
2011, toen de zwarte Mark Duggan door
de politie werd doodgeschoten. Ook toen
werd het door de rechts-populistische lobby afgedaan als crimineel geweld en kregen de etnische minderheden binnen de
Engelse arbeidersklasse de schuld. Ook
in het Verenigd Koninkrijk zien we dat de
media die onrust in beeld brengen als baldadig en apolitiek geweld.

Saillant detail om even aan te stippen, zijn
de recente ongeregeldheden na de verkiezingsoverwinning van de Conservatieven.
Een gebeurtenis die niet door laf racisme
opzij geschoven kon worden. Al waren dit
(tot nu toe) akkefietjes op een veel kleinere
schaal dan het geweld in de Verenigde
Staten; het past binnen een context van
maatschappelijke onrust. De overwinning
van de Tories, een resultaat van zwakte
aan de kant van Labour en een daar uit
voort vloeiende verdeeldheid van de linkse
stem, verergert de situatie die in 2011 al zo
pijnlijk werd blootgelegd. Terwijl een zeer
kleine groep rijken van het economisch
herstel geniet, staan er voor de werkende
klasse jaren vol bezuinigingen en afbraak
voor de boeg.
Conclusie
“Geweld is de vroedvrouw van verandering”, zei Marx. En Martin Luther King sprak
ooit de woorden “A riot is the voice of the
unheard”. Ondanks de veroordelingen van
de kleinzielige burgerij zijn de rellen een
hard en duidelijk signaal van de armste lagen van de arbeidersklasse.
Het is uiterst belangrijk dat hun opstand
niet in deze fase blijft steken. Sporadisch
geweld is funest wanneer de leiding en de
coördinatie ontbreekt. Voor de gemarginaliseerde Afro-Amerikaanse gemeenschap
in Baltimore en Ferguson is het veelal
het enige beschikbare middel omdat hen
de mond gesnoerd wordt door de blanke
meerderheid. Maar juist hierbij moeten
sympathisanten en vooral leiders uit hun
midden hen de hand reiken en de woede
zien te kanaliseren in concrete, constructieve acties richting verandering. De vakbeweging in de VS heeft een belangrijke rol
hierin. Acties zowel op straat, in de media
en het internet, als in alle lagen van de samenleving. Het is essentieel dat een sterk
politiek programma hen hierbij een leidraad
biedt om samen een vuist te maken. Alleen
door solidariteit te tonen met alle onderdrukten en onder het leiderschap van een
revolutionaire leiding, kunnen de protesten
uitgroeien tot echte verandering.
Dmitri Lenselink
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