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De vluchtelingencrisis: WIJ TEGEN ZIJ?

De komst naar Europa van vele vluchtelingen uit Syrië en andere landen houdt de politiek en
de samenleving bezig. De media staan iedere dag vol met verhalen over de stroom vluchtelingen, vergezeld door paniekverhalen over ongeregeldheden bij opvanglocaties en hoe ons
landje overspoeld wordt door ‘gelukzoekers.’
Deze ontwikkelingen hebben
de stemming in de samenleving flink doen polariseren. Aan
de ene kant is er een beweging
opgekomen van veel vrijwilligers die spullen verzamelen en
hun handen uit de mouwen willen steken om vluchtelingen te
helpen. Anderzijds is er op verschillende plaatsen in het land
een protestbeweging ontstaan
tegen de komst van asielzoekerscentra.
De eerste reacties op de vluchtelingenstroom waren die van
solidariteit. In tegenstelling tot
wat de rechterzijde beweert,
was dit geen kleine groep 'geitenwollensokkenfiguren,’ maar
waren het voornamelijk mensen
uit de werkende klasse die hun
instinctieve solidariteit toonden.
De constante sensatieverhalen
over vechtpartijen, racistische
bagger over barbaarse moslims die onze vrouwen komen
verkrachten en de geruchten
over infiltratie door terroristen, hebben er samen met de
rechtse propaganda dat er
wegens de vluchtelingen geen
voorzieningen en woningen
overblijven voor Nederlandse
burgers, voor gezorgd dat een
grote groep twijfelaars naar het
anti-kamp is getrokken. Desalniettemin blijft er ook solidariteit
vanuit gewone Nederlanders
met de vluchtelingen, hoewel
dit flink onderbelicht blijft in de
media.
Deze hysterie heeft geleid
tot een gestage groei van de
PVV in de peilingen. Geert
Wilders laat zich hierbij horen
als het vermeende 'anti-establishmentgeluid' en roept op
tot 'verzet tegen het nepparlement'. Inspraakavonden over
de komst van asielzoekerscentra worden vestoord met veel
geschreeuw en intimidatie. Dit
zijn geen spontane initiatieven

van 'bezorgde burgers', maar
in hoge mate georganiseerd
door de PVV of extreemrechtse
groepen als de NVU. Verder is
er geprobeerd een Nederlandse afdeling van Pegida op te
zetten, die tot nu toe enkel nog
uit bekenden uit het extreemrechtse milieu bestaat.
De rechtse hetze heeft ervoor
gezocht dat VVD en CDA niet
kunnen achterblijven met het
overnemen van populistische
standpunten. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is daar het
bewijs van met zijn uitspraken
over 'shariazoekers' en vluchtelingen die voor borstvergrotingen naar Nederland zouden
komen. De Alkmaarse afdeling
van de VVD stelde voor om een
verbod in te stellen voor vluchtelingen om met meer dan drie
personen tegelijk naar buiten te
gaan! Dit heeft verder bijgedragen aan de normalisering van
het idee dat vluchtelingen niet
te vertrouwen zijn.
De situatie loopt voor de heersende klasse langzaam maar
zeker uit de hand. De mobilisatie van de meest reactionaire
lagen van de samenleving tegen de komst van vluchtelingen
heeft gezorgd voor bedreigingen en intimidatie van politici.
Er dreigt politieke destabilisering plaats te vinden. Hier reageerden de fractievoorzitters
van alle politieke partijen (inclu-

sief de stokende Geert Wilders)
op hypocriete wijze op met een
open brief waarin werd opgeroepen binnen de grenzen van
de wet te blijven. Dit schetst
de houding van de heersende
klasse met betrekking tot het
vluchtelingenvraagstuk. Enerzijds kunnen de Syrische vluchtelingen een bijdrage leveren
aan de Nederlandse economie
en zijn ze gewild, anderzijds
kost de opvang op de korte termijn geld en is de kwestie een
mooie afleiding van de werkelijke oorzaken van het tekort
aan betaalbare woningen en
banen.
Het linkse tegengeluid is zwak.
Het is voornamelijk gebaseerd
op het (correcte) idee dat we
het allemaal best aankunnen
om deze mensen op te vangen
en dat we solidair moeten zijn.
Een kritiek op de echte oorzaken van het probleem hoort
men deels bij de SP, maar
niet duidelijk genoeg. Het is
mede door het buitenlandse
en binnenlandse beleid van de
afgelopen regeringen van Balkenende en Rutte dat er een
probleem is dat er helemaal
niet had hoeven te zijn. Balkenende gaf politieke steun aan
de imperialistische Irak-oorlog
van 2003, waardoor de hele
regio gedestabiliseerd raakte.
Dezelfde regio waar Nederlandse F-16's anno 2015 bombarderen en een actieve bijdra-

ge leveren aan de voortzetting
van de oorlog.
Qua binnenlands beleid zijn het
de partijen die zich tegen de
vluchtelingen keren die ervoor
hebben gezorgd dat er een
tekort is aan sociale woningbouw. Zelfs op opvanglocaties
voor vluchtelingen is er bezuinigd, waardoor enkele helemaal verdwenen zijn. Verder
is er potentieel genoeg nuttig
werk beschikbaar voor iedereen. De pro-kapitalistische partijen hebben echter de werkloosheid sinds de crisis flink
laten oplopen, omdat 'alleen
ondernemers banen kunnen
scheppen'; oftewel, de controle over de economie blijft in
handen van een kleine groep
die alleen investeert in nieuwe
banen wanneer dat winst oplevert. Intussen hebben deze
partijen (inclusief de PVV) bezuinigingen en dereguleringen
uitgevoerd die voornamelijk de
werkende klasse raken.
Het centrale punt is dat er genoeg is voor iedereen, voor de
Europese burger én voor de
vluchteling. In Europa staan bijvoorbeeld 11 miljoen lege huizen. De leegstaande kantoorruimte in Nederland bedroeg in
2014 zo'n 8,66 miljoen m2. Het
probleem is niet dat er te weinig
ruimte is, maar dat de pandeigenaren deze ruimte niet omzetten in woningbouw. Dit is
allemaal potentieel dat niet verwezenlijkt wordt door de huidige eigendomsverhoudingen.
Om dit potentieel te verwezenlijken is het nodig om de grond,
de leegstaande gebouwen en
de grote banken en bedrijven
onder gemeenschapscontrole
te brengen, zodat er op democratische wijze gepland kan
worden voor de behoeften van
iedereen. Dit is het tegengeluid dat gehoord moet worden.
Vluchtelingen welkom, laat de
kapitalisten betalen!
Zowi Milanovi
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Verzet tegen loonakkoord
is een teken van inzicht
Vijf jaar lang hadden alle ambtenaren in Nederland te maken met een nullijn. Vijf
jaar lang steeg hun salaris niet mee met de inﬂatie. tijdens Prinsjesdag 2013 maakte het kabinet bekend dat de nullijn afgeschaft werd en er weer loonstijgingen mogelijk waren. Hoe hoog deze loonstijging zou zijn en onder welke voorwaarden deze
zou kunnen plaatsvinden bleek nog een hele discussie waard te zijn. Pas afgelopen
juli, bijna twee jaar na de bekendmaking, kwam het kabinet tot een akkoord. in het
loonakkoord is geregeld dat er in 2015 en 2016 in totaal 5,05% loonsverhoging komt
voor de 500.000 rijksambtenaren, politieagenten, leraren en militairen. Dit klinkt als
goed nieuws. Desondanks verzet de grootste vakbond, het FNV, zich met hand en
tand tegen dit akkoord.
Het verzet van het FNV kent twee hoofdpunten. Ten eerste vindt men dat het akkoord ondemocratisch tot stand is gekomen. Volgens een convenant uit 1996 is
een akkoord geldig wanneer drie van de
vier vakbonden ermee akkoord gaan. Het
nieuwste loonakkoord voldoet hieraan. Het
CNV, de CMHF en de Ambtenarencentrale hebben allen hun handtekening gezet
onder het akkoord. Maar dit gaat voorbij
aan de ledenaantallen van de genoemde
vakbonden. Het FNV vertegenwoordigt
ongeveer 60% van de vakbondsleden in
de publieke sector. Dit houdt in dat minder
dan de helft van de vakbondsleden in de
publieke sector achter het akkoord staat.
Het kabinet heeft van een slimmigheidje
gebruik gemaakt om het akkoord geldig te
kunnen verklaren. Waarom hiervan gebruik
gemaakt moest worden, blijkt uit het tweede punt van kritiek.
Het tweede, en belangrijkste, punt is dat
de loonsverhoging van 5,05% een sigaar
uit eigen doos is. Tegenover de loonstijging
staat een versobering van de opbouw van
het ABP, het pensioenfonds van de ambtenaren. Bijna drie miljoen werknemers en
gepensioneerden zullen hierdoor minder
pensioen overhouden. Meer geld nu voor
minder geld later; dat is de uitruil die heeft
plaatsgevonden. Voor het FNV is dit onacceptabel.
Deze uitruil is typisch voor de periode van
kapitalistische neergang die in 2008 is ingezet. De crisis van het kapitalisme heeft
ervoor gezorgd dat de overheid geen financiële ruimte meer heeft voor loonstijgingen
en andere extraatjes. Wat de overheid
geeft met de ene hand, pakt zij weer af met
de andere hand. Waar de overige vakbonden hier zonder verzet in mee gaan, laat de
FNV zien over meer inzicht te beschikken.
Maar wat de vakcentrale nog niet inziet,
is dat het kapitalistische systeem het de
overheid onmogelijk maakt loonsverhogingen te bekostigen. De overheid kampt nog
steeds met hoge schulden en dit maakt het
onmogelijk om haar werknemers, die al jaren steeds minder te besteden kregen, een
fatsoenlijk salaris te geven zonder dit geld
ergens anders weer weg te halen. Pas als

de overheid de rijkdommen van de multinationals nationaliseert, is het mogelijk om
alle ambtenaren een loonstijging zonder
negatieve gevolgen te geven.
Het verzet van het FNV verliep in eerste instantie via juridische wegen. De vakcentrale beriep zich er bij de rechter op dat geen
sprake is geweest van het vereiste open en
reëel overleg over het loonakkoord. Maar
dit bleek kansloos. Zowel het kort geding
als het hoger beroep eindigde zonder resultaat. Maar daar eindigt het nog niet.
Het loonakkoord vormt slechts de basis
voor verdere cao onderhandelingen tussen diverse sectoren in de overheid, zoals
defensie, politie en de diverse onderwijslagen. En juist hier kan het FNV nog steeds
handen en voeten geven aan hun verzet.
Het meest duidelijk werd dit tot nu toe bij de
politie. Door stakingen konden voetbalwedstrijden niet doorgaan en moesten diverse
evenementen in aangepaste vorm voortgezet worden.
De stakingen van de politie, samen met
de recente acties in de metaalsector, geven aan dat het FNV steeds meer afstand
gaat nemen van de polderpolitiek van de
afgelopen 20 jaar. De vakcentrale is strijdvaardiger geworden en grijpt steeds vaker
terug op het wapen van de staking, een
van de weinige wapens die arbeiders hebben jegens de werkgevers. Bij andere vak-

bonden, zoals het CNV of De Unie, gelden
stakingen als een maatregel uit het verleden, maar bij het FNV leeft deze manier
van strijd voeren nog steeds voort. Maar
helaas is het een methode dat een beperkt
effect heeft. Incidentele stakingen maken
geen verschil.
Pas door een algemene staking onder alle
ambtenaren te organiseren kan de vakcentrale duidelijk maken wie de baas is op de
werkvloeren in scholen, kazernes en overheidskantoren. Net als in de private sector,
ligt deze macht ook in de publieke sector bij de arbeider. Het zijn de duizenden
ambtenaren die de motor van de overheid
draaiende houden en zij verdienen hier een
fatsoenlijke beloning voor. Deze beloning
kan echter alleen binnengehaald worden
wanneer er de ambtenaren via een algemene staking tot het besef komen dat zij de
macht hebben op de werkvloer en dat de
overheid voor haar functioneren van hen
afhankelijk is.
Het verzet van het FNV is een teken dat
het inzicht in de werking van het systeem
toegenomen is. Men is zich beter bewust
van de prijs die betaald moet worden voor
een kleine loonstijging en verzet zich hier
tegen. Maar tegelijkertijd is dit inzicht beperkt tot het kapitalistisch systeem. Binnen dit systeem is een loonstijging zonder
negatieve gevolgen niet mogelijk, omdat
de overheid hier simpelweg het geld niet
voor heeft. Dit geld zit vast in private vermogens van de kapitalistische elite, die al
jaren laat zien bijzonder creatief te zijn in
het ontlopen van de belastingplicht. Door
de beperkingen van het kapitalisme, is het
verzet zonder een eis tot radicale transformatie van de samenleving gedoemd te
mislukken. Wat er niet is, kan immers ook
niet worden uitgegeven.
Een transformatie van die orde kan alleen
in gang worden gezet via een algemene
staking van zowel ambtenaren als werknemers in de private sector, zoals die van vorig jaar in België. Deze kan beginnen met
een 24- of 48-uurs staking, maar de situatie
in Griekenland laat zien dat dit op zichzelf
weinig verschil maakt. Daar hebben de
arbeiders tientallen algemene stakingen
georganiseerd, zonder tastbaar resultaat
te boeken. Pas wanneer de algemene staking langer volgehouden wordt, zal dit de
machtsvraag naar voren brengen en maakt
het voor iedereen duidelijk dat de werkgevers en de overheid machteloos staan in
het aanzien van georganiseerd verzet door
de arbeiders.
Thomas Roode
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Voorzittersverkiezingen SP

belangrijk voor koers partij
Op zaterdag 28 november kiest het partijcongres van de SP een opvolger van Jan
Marijnissen, die de afgelopen 27 jaar het gezicht van de partij is geweest. Doordat
Marijnissen zich terugtrekt uit de politiek, ligt voor het eerst de strijd om het voorzitterschap volledig open. De leden kunnen kiezen uit twee kandidaten. Ron Meyer,
FNV’er en de kandidaat van het bestuur, en Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen.
Belangrijker dan de keuze tussen de twee kandidaten is de keuze voor de koers
van de partij.
In 2006 bereikte de SP haar voorlopige
parlementaire hoogtepunt met 25 zetels.
Ruim anderhalf miljoen mensen hadden
op de partij gestemd en de verwachtingen
binnen de partij waren dan ook hooggespannen. Kabinetsdeelname leek voor de
hand te liggen. Desondanks zat geen van
de andere partijen op een samenwerking
met de socialisten te wachten. De overige
kapitalistische partijen zaten namelijk niet
te wachten op links-reformistische partners
die het ‘functioneren van de markt’ verstoren. Zonder serieus in overweging te zijn
genomen, moest de SP lijdzaam toekijken
hoe het CDA, de PvdA en de ChristenUnie
het kabinet-Balkenende IV vormen. Deze
teleurstelling is een keerpunt gebleken in
de ontwikkeling van de SP.
Sinds 1994 presenteerde de partij zich als
een protestpartij en zocht het regelmatig
de frontale botsing met het kabinet en de
andere partijen. Deze confrontatiekoers
zorgde in 2006 voor het grote succes. Maar
wel een succes zonder resultaat. Om een
herhaling van de teleurstelling van 2006 te
voorkomen, heeft de partij een koers naar
het centrum ingezet. Stukje bij beetje zijn
de scherpe randjes van de standpunten geschaafd en in hun toon is men gematigder
geworden. Het doel van deze verandering?
Kabinetsdeelname in 2017. Landelijk heeft
deze rechtsere koers nog geen succes
opgeleverd, maar lokaal is dat een ander
verhaal. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen groeide de SP uit tot de grootste partij op links, al werd dit voornamelijk
veroorzaakt door de crisis in de PvdA. In
een poging om te laten zien dat er prima
met de SP samengewerkt kan worden, zijn
ze in diverse lokale en regionale coalities
gestapt met rechtsere partijen.
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De verkiezingen om de voorzittershamer
binnen de partij moet in deze context worden beschouwd. Zal de nieuwe voorzitter
de koers naar het centrum versterken of
juist verleggen naar de linkerzijde? De grote favoriet is Ron Meyer, organisator binnen de FNV. In zijn uitspraken geeft hij aan
terug te willen naar een SP met ‘lef en bravoure.’ In een interview met de Volkskrant
zegt Meyer: “De SP moet weer de partij
worden waar ik in de jaren negentig verliefd op werd. Hier durf ik wil onbescheiden
in te zijn: ik breng die bravoure mee van de
FNV.” Meyer wil dus terug naar een con-

meer rechtse koers van de partij. Dat ze
de kleine ondernemers als een van haar
aandachtsgebieden noemt, zegt veel over
hoe zij de rol van de partij ziet. Bovendien
presenteert Gesthuizen de partij in een interview met werkgeversorganisatie VNONCW als een ‘werkgeverspartij’ en zegt ze
voor vrij ondernemerschap te zijn en dan
met name voor het midden- en kleinbedrijf.
Kleine ondernemers zijn typisch een onderwerp waar de liberalen prat op gaan en
waar de SP heel veel terrein zou moeten
winnen om tot resultaten te kunnen komen.
Terrein dat bovendien vooral aan de rechterkant van de SP ligt.
Indien de SP naar rechts op blijft schuiven,
dan worden de verschillen met de PvdA te
klein om door het grote publiek opgemerkt
te worden. De kans is dan zeer groot dat
de partij wordt meegesleept in de val van
de PvdA, dat in de laatste peilingen op 13
zetels staat. Bovendien neemt de kans toe
dat er aan de vrijgekomen ruimte aan de
linkerkant een nieuwe partij opstaat, een
Nederlandse versie van Podemos (Spanje)
of Syriza (Griekenland). Voor de SP kan
zo’n nieuwe partij een geduchte concurrent
worden aan de linkerzijde.

frontatiepolitiek van de beginjaren van de
partij. Een bemoedigende gedachte. Daarnaast wil hij dat de partij weer zelfstandig
acties gaat organiseren. Zelf heeft Meyer
daar genoeg ervaring in. Hij organiseerde
namens de FNV de succesvolle acties
van de schoonmakers en de mobilisering
van jonge werknemers voor de afschaffing van het jeugdloon (Young&United).
Verder valt in het profiel in de Volkskrant
te lezen: “Meyer streeft naar een publieke
zorgverzekering, zonder bemoeienis van
de zorgverzekeraars. Ook wil hij dat de ongelijkheid kleiner wordt.” Meyer is van het
bestuur een gedurfde keuze en eentje die
de partij nieuw leven kan inblazen.
De andere kandidaat is Sharon Gesthuizen, sinds 2006 Tweede Kamerlid namens de SP. Behalve de ongelijkheid, wil
ze zich ook inzetten voor ‘kleine ondernemers, milieu en homorechten.’ Gesthuizen
staat vanwege haar lidmaatschap van de
Tweede Kamerfractie symbool voor de

De komende jaren worden dan ook cruciaal in de verdere toekomst van de SP. De
rechtsere koers is ingezet om de kans op
kabinetsdeelname in 2017 groter te maken. Deel uitmaken van een kabinet betekent echter compromissen sluiten. En in
het geval van de SP betekent een coalitie
automatisch een samenwerking met rechtse partijen en daarmee een verdere verwatering van de socialistische ideologie. Dit
kan leiden tot een opstand binnen de partij,
waarin de linkervleugel zich zal verzetten
tegen de rechtse koers. Waar nu vaak een
gebrek aan discussie wordt aangevoerd
als kritiek op de sfeer binnen de partij, zal
de discussie leiden tot confrontaties tussen
linker- en rechtervleugel. Confrontaties die
zelfs kunnen leiden tot afsplitsing.
Voor marxisten is deelname aan het parlement een middel, geen doel. Het is een
middel om vanaf een groot podium kiezers
te winnen voor de socialistische standpunten. In Nederland is de SP vanwege haar
naamsbekendheid en ervaring de ideale
partij om dit uit te dragen. Maar de afgelopen jaren hebben aangetoond dat deze
rol onder druk is komen te staan vanaf de
rechterzijde. De voorzittersverkiezingen
kunnen voor de SP een middel zijn om de
discussie over de ingeslagen koers aan te
gaan en afscheid te nemen van het afglijden naar rechts.
Thomas Roode

Het Dieselschandaal,

winst boven milieu
Bij Volkswagen is er recentelijk een groot schandaal ontstaan
met betrekking tot zijn dieselauto's. Bij onder andere de modellen Jetta, Golf, Beetle en Passat bleek er vervalsingsoftware geïnstalleerd te zijn, welke ervoor zorgde dat de daadwerkelijke uitstoot van stikstofoxiden hoger was dan werd
aangegeven, met allerlei negatieve effecten op het milieu en
de gezondheid ten gevolge.
In de vroege jaren '90 was de
markt voor dieselauto's klein
en bestond enkel 10% van de
rijdende auto's uit dieselauto's.
In 1997 werd het Kyoto-verdrag
getekend en waren alle rijke
landen die hier lid van waren
verplicht om hun CO2-uitstoot
te verminderen met 8% over
een periode van 15 jaar. Hierna
begonnen de Verenigde Staten
en Japan met het investeren
in de verdere ontwikkeling van
de hybride en elektrische autotechnologie, maar werd er in
Europa en vooral binnen Duitsland sterk gelobbyd voor een
overstap naar dieselmotoren in
de vloot regeringsauto's en de
automarkt. Dit met de gedachte
dat diesel 15% minder CO2
uitstoot dan benzine, terwijl de
vervanging van benzine door
diesel voor veel winstgevende
investeringen zou gaan leiden.
Zo vond er in de jaren '90 een
grote verandering plaats binnen de landen van de Europese unie; benzineauto's werden op grote schaal vervangen
door dieselauto's. Nu bestaat
de helft van de automarkt in
Europa uit de verkoop van
dieselauto's en zijn 80% van
de Franse auto's dieselauto's.
In de late jaren '90 werden er
nieuwe subsidies ingevoerd die
het voordeliger maakten om
met een dieselauto te reizen
en werden uitstootniveaus van
auto's getest door emissiestandaarden aan te houden. Het
probleem is dat bepaalde autoproducenten er alles aan doen
om deze emissiestandaarden
te omzeilen en om hun producten zo "milieuvriendelijk" mogelijk te laten lijken.
In 2013 werd een rapport opgesteld en gepresenteerd aan
de Europese Commissie, specifiek gericht op het bestaan
van software die de uitstoot van
stikstofoxiden (NOx ) terug zou
dringen tijdens een uitstoottest. Met het advies dat een

onderzoek naar de emissies
onder reële omstandigheden
zou moeten plaatsvinden werd
niks gedaan. In een onderzoek
van de International Council on
Clean Transportation (ICCT)
uit 2014 bleek opnieuw dat
de uitstoot van dieselauto's in
een realistische testomgeving
vele malen hoger was dan de
Europese en Amerikaanse
standaarden voor dieselautoemissie. Het ICCT bracht de
Amerikaanse
Environmental
Protection Agency (EPA) en de
California Air Resources Board
(CARB) op de hoogte en deze
confronteerden in december
2014 Volkswagen met de resultaten.
Volkswagen heeft lang ontkend dat het bezig was met
het vervalsen van testresultaten, maar eind augustus 2015
werd het gedwongen om toe
te geven dat er vervalsingsoftware was toegepast. In het
geval van Volkswagen hield de
vervalsing in dat de software
registreerde wanneer de auto
zich in testomstandigheden bevond en daarna het percentage
onverbrande brandstof in de
motor verhoogde. Dit zorgde
er voor dat de "NOx adsorber"
efficiënter begon te werken en
er minder stikstofoxiden vrijkwamen, tegen de prijs dat er
meer brandstof verbruikt werd.
Onder normale rijomstandigheden werd het percentage onverbrande brandstof verlaagd
waardoor er een betere kilometer per liter ratio berekend kon

worden tegen de prijs van een
hogere uitstoot van stikstofoxiden. Tegenwoordig is Volkswagen bezig met het verbeteren
van zijn imago en is het van
plan om de software in de getroffen modellen aan te passen,
wat waarschijnlijk zal leiden tot
een hoger brandstofverbruik
en een lagere stikstofoxideuitstoot. Het schandaal en de
discussie over wat er nu moet
gebeuren, zijn nog in volle gang
en er zijn al meerdere partijen
die naar de rechter gestapt zijn.
Onder de Volkswagen Groep
vallen veel merken. Tijdens het
schandaal kwam aan het licht
dat verschillende modellen van
merken als Audi, Seat en Škoda
ook uitgerust zijn met software
die testomstandigheden registreren en uitstoot tijdens tests
vermindert. Dit alleen zou al
moeten bewijzen dat fraude
rond het omzeilen van emissiestandaarden op grote schaal
plaatsvindt. Volgens de Duitse
organisatie ADAC zijn er veel
meer automerken schuldig aan
het omzeilen van emissiestandaarden. Zo beschuldigen ze
bijvoorbeeld Jeep, Renault,
Volvo, BMW, Citroën, Fiat,
Ford, Hyundai, Jaguar, Mazda,
Mercedes en Peugeot ook van
het frauderen van de emissietestresultaten. Het is dus duidelijk dat er veel meer uitstootgassen in de atmosfeer bevinden
dan dat wij dachten. In het
geval van de dieselauto's van
Volkswagen is het al bevestigd
dat het gaat om een stikstofoxide-uitstoot van 2,7 maal hoger
dan de wettelijk toegestane
waarde. In de Verenigde Staten alleen blijkt er al 237.161 tot
948.691 extra ton NOx geloosd
te zijn door Volkswagen. Dit is
een ernstig probleem, omdat
stikstofoxiden (NOx) een 265
keer sterker effect hebben dan
koolstofdioxide (CO2) in het
bewerkstelligen van het broeikaseffect en omdat de massale uitstoot ervan kan leiden
tot ademhalingsproblemen en
andere medische klachten.
Ook een groot probleem bij
dieselmotoren is dat ze roet
produceren als uitstootgas[?]
en steeds meer bedrijven een
roetfilter optioneel maken of in
een andere zin de strenge fijn-

stofreguleringen omzeilen. Dit
is een groot probleem omdat
roet en de bijkomende fijnstof
in de moderne geschiedenis tot
veel problemen hebben geleid.
Het is duidelijk dat bedrijven
er alles doen om kosten te besparen, hun product te verkopen en om hun product op de
markt te kunnen brengen. Zo
presenteren ze zich als groen
en milieuvriendelijk, terwijl ze
in werkelijkheid veel minder
schoon bezig zijn. Milieuvervuiling speelt voor hen een kleine
rol; het oplossen ervan is op
zichzelf namelijk niet winstgevend. De grote vraag is hoeveel
bedrijven (niet enkel autoproducenten) dergelijke vervuiling
verbergen en wat de echte
schaal is van de wereldwijde
vervuiling van de aarde en haar
ozonlaag.
Het blijkt maar weer dat een
economie die draait om winst
niets kan doen tegen de vervuiling van onze leefomgeving. Dit
is een groot probleem, omdat
de tijd dringt wanneer het op
milieuvervuiling en klimaatverandering aankomt. Een samenwerking en coördinatie tussen alle landen is noodzakelijk
voor de zware milieuvervuiling
en uitstoot van broeikasgassen die nog steeds bijna overal
plaatsvindt. Probleem is echter
dat ieder land de belangen van
haar bedrijfsleven voorop zet.
Het verschil tussen de reacties
in de EU en de VS over de rapporten over onregelmatigheden
bij Volkswagen toont duidelijk
aan hoe protectionisme en handelspolitiek een belangrijke rol
gespeeld hebben in dit schandaal, over de ruggen van mens
en milieu heen.
De enige manier om de uitstoot
van bedrijven te controleren,
is door transparantie en de
afschaffing van het bedrijfsgeheim. Dit is enkel realistisch
indien we de grote autoproducenten en andere vervuilers
nationaliseren, om deze verder
te integreren als onderdeel van
een internationaal democratisch plan van productie.
Sebastian Roman
Kolaszewski
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Het Associatieverdrag met Oekraïne,
een marxistisch standpunt
Er komt een raadgevend referendum over het Associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Dat is het resultaat van de handtekeningenactie van het initiatief Geenpeil. Hoe
staan wij hier als marxisten tegenover?
Voor de rechtse alliantie achter Geenpeil
is het allemaal duidelijk. Het referendum is
bedoeld om een symbolische tik uit te delen aan de EU. De EU is een ondemocratische, belastinggeld verslindende moloch
die steeds meer macht uit de handen haalt
van de Nederlandse burger, die nu een
oorlog met Rusland dichterbij brengt door
Oekraïne binnen de invloedssfeer te willen
brengen. Dit is de gedachtegang achter de
nee-stem, waar de organisatoren vierkant
achter staan. Tijdens het inzamelen van de
handtekeningen wisten deze de partijen
PVV, VNL, 50+, Partij voor de Dieren en SP
achter zich te krijgen, politiek gezien een
vreemd genootschap.
Het ja-kamp
De voorstanders van het Associatieverdrag zijn niet blij met het referendum en
de nee-campagne. Het wordt gezien als
een verstoring van de 'business as usual'
van de heersende klasse. De Europese
heersende klasse probeert al sinds het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie de voormalige Oostblokstaten en deelrepublieken
van de Sovjet-Unie binnen haar invloedssfeer te krijgen. Vanuit Volkskrant, NRC
Handelsblad en partijen als VVD, CDA en
D66 kwamen hysterische reacties over hoe
'onverantwoord' dit referendum was en dat
de organisatoren 'handlangers van Poetin'
waren.
De voorstanders praten over het beschermen van het kleine heldhaftige Oekraïne
tegen het grote boze Rusland. Ze praten
over de democratische waarden waar de
EU voor zou staan en hoe Oekraïne sinds
Maidan tot de democratische Europese
familie zou willen toetreden. Je zou haast
denken dat ze in hun eigen propaganda
zouden geloven.
Hoe democratisch zijn de waarden van de
EU? Vraag dat maar niet aan de Griekse
bevolking, die de Syriza-regering verkoos
om tegen door de EU opgelegde bezuinigingen te vechten, daarna in een referendum overweldigend aangaf tegen bezuinigingen te zijn, maar wiens regering toen
door de EU op de knieën gedwongen werd
en moest inschikken.
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Deze 'democratische EU' steunt nu een oligarchische regering in Oekraïne die de democratische rechten steeds verder uitholt,
de Communistische Partij heeft verboden
en een burgeroorlog voert in het oosten
van het land, waarbij er veel onschuldige

burgerslachtoffers vallen. Deze regering
steunt hierbij op extreemrechtse vrijwilligersbataljons, die in geheel Oekraïne een
terreurcampagne voeren tegen iedereen
die geen Oekraïens nationalist is. Dit alles
past blijkbaar binnen de 'democratische
waarden' van de EU, die in werkelijkheid
alleen geïnteresseerd is in verdere toegang tot de Oekraïense markt ten nadele
van de Russen.

de Unie om verdere toegang tot de markt te
krijgen en de Russische invloed verder terug te duwen. Binnen Duitsland, dat afhankelijk is van een goede relatie met Rusland,
zal er echter worden aangedrongen op een
meer gebalanceerde benadering van zowel goede verhoudingen met Oekraïne als
met Rusland. Gezien de grote macht van
Duitsland binnen de EU, is een lidmaatschap niet direct waarschijnlijk.

De argumenten van het nee-kamp
Voor het nee-kamp van GeenStijl, het Burgercomité EU en het Forum voor Democratie ligt het probleem dat de steeds verdere
uitbreiding van de EU tegen de wil van de
burger in gaat. De nationale democratie
wordt buitenspel gezet. Het Associatieverdrag met Oekraïne is daarbij een opstapje
naar een EU-lidmaatschap van Oekraïne
en dat zal betekenen dat er veel belastinggeld naar Oekraïne zal vloeien, terwijl Oekraïense arbeidsmigranten deze kant op
komen en de geopolitieke verhoudingen
met Rusland tot verdere conflicten zullen
leiden.

Het Associatieverdrag betekent echter wel
een verdere politieke en economische samenwerking met de EU, waarbij Oekraïne
binnen de EU-invloedssfeer wordt getrokken. Dit betekent inderdaad dat er verdere
geldstromen richting de Oekraïense staat
en oligarchen zullen gaan voor ondersteuning van het zwakke politieke en economische bestel, met als doel om Oekraïne
richting de Europese markt te trekken, weg
van Rusland. Dit zal met vele neoliberale
bezuinigingspakketten verlopen, hetgeen
nu al aan de orde is. Dit is niet in het belang van zowel de Nederlandse als de Oekraïense werkende klasse. De EU is geen
vertegenwoordiger van hun belangen.

Een Associatieverdrag betekent echter niet
automatisch ook een lidmaatschap. Turkije
is bijvoorbeeld ook nog geen lid van de EU
en zal dat ook niet snel worden, aangezien
de onenigheden tussen de heersende klassen van grote EU-landen als Duitsland en
Frankrijk met de Turkse heersende klasse.
Een daadwerkelijk lidmaatschap hangt van
vele factoren af. Een deel van de EU-haviken, zoals Verhofstadt en Van Baalen (die
in Kiev de Maidan-demonstranten zaten
aan te moedigen) willen Oekraïne als lid bij

Het zal voor Oekraïners gemakkelijker worden om een visum te verkrijgen om naar
West-Europa te trekken. De tegenstand
vanuit het nee-kamp hiertegen laat hun bekrompen nationalistische positie zien. Door
de complete onbekwaamheid van de Oekraïense oligarchie om in het land te investeren, zijn vele Oekraïners gedwongen om
elders naar werk te zoeken. Juist door hen
toe te staan om in West-Europese landen
te werken (zonder schijnconstructies) kan
overuitbuiting en oneerlijke concurrentie

voorkomen worden, zodat ze niet in de illegaliteit belanden. Dit is in het belang van
zowel de Oekraïense als West-Europese
arbeiders.
Het nee-kamp prijst de Nederlandse natiestaat als democratisch alternatief voor de
bureaucratische en megalomane EU. Deze
positie, die men ook bij de PVV vindt, gaat
uit van een natuurlijke nationale democratische orde die van bovenaf verstoord wordt
door een Europese bureaucratie. Hoewel
de Europese instanties zeker ondemocratisch zijn, staan deze niet kaarsrecht tegenover de Nederlandse staat. De instanties
van de Europese Unie zijn opgericht om
de gemeenschappelijke Europese markt te
versterken. De Europese gemeenschappelijke markt en instituties zijn opgericht door
de heersende klassen van de verschillende
Europese landen (Frankrijk en Duitsland
voorop) om de beperkingen van de natiestaat enigszins te kunnen omzeilen.

commissarissen van de grote banken en
bedrijven. Daarom verzetten wij ons tegen
dit bekrompen reactionaire idee van een
kapitalistisch Nederland met een groot hek
eromheen.
VOOR EEN SOciAliSTiScH NEE-GElUiD
Wij steunen geen van beide kampen. Het
gaat ons erom: wat is in het belang van de
werkende klassen van Nederland en Oekraïne? Het is voor ons duidelijk dat de Europese Unie geen instantie is in het belang
van de Europese werkenden, werklozen,
ouderen en jongeren. Het is een orgaan
dat is opgericht om de kapitalistische eco-

Het is een illusie om te denken dat de Nederlandse staat een democratisch alternatief is. Zelfs als Nederland geheel uit de EU
zou stappen, zou Nederland geen soeverein democratisch land zijn. De touwtjes
zouden nog steeds in handen zijn van de
1%, de financiële markten, de raden van

nomieën van Europa te verenigen en een
gemeenschappelijke politiek te voeren in
het belang van de Europese banken en
multinationals.
Delen van de Oekraïense bevolking (voornamelijk in het westen van het land) koesteren de hoop dat aansluiting bij de EU hun
problemen kan oplossen, maar dat is een
illusie. In het oosten van het land vreest
een groot deel van de werkende bevolking
dat de toenadering tot de EU zal leiden tot
het sluiten van de (op Rusland georiënteerde) Donbas-industrie en een toenemende
werkloosheid, iets dat veel dichter bij de
waarheid ligt.
Wij zijn tegen de politiek van de EU, die
overeenkomt met de politiek van de Europese banken en multinationals. Wij zijn tegen steun aan de Oekraïense regering, die
wrede bezuinigingspakketten doorvoert,
democratische rechten inperkt en extreemrechtse terreurbataljons steunt.
Om die reden roepen wij op tot een socialistische nee-stem op 6 april. Tegen de
kapitalistische EU, voor een socialistisch
alternatief voor de Europese volkeren!
Zowi Milanovi

De ideeën van Karl Marx
Marx is terug van weggeweest. Nadat men zijn ideeën jarenlang als ouderwets en voorbijgestreefd bestempelde,
blijken ze vandaag relevanter dan ooit. Overal ter wereld
zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht. Het meest wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is
te vinden in het werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben
onder het kapitalisme reeds hun nut bewezen op het toneel
van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis van de arbeidersbeweging en haar verwezenlijkingen. Het werk van Marx, dat veel meer omvat
dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een manier om naar de wereld te kijken, hem te
verklaren en te veranderen. Vele factoren zorgen er echter
voor dat de ideeën van Marx meestal op een verwrongen,
foutieve manier worden voorgesteld. Via dit boekje willen
we arbeiders, jongeren en iedereen die op zoek is naar een
ander maatschappijmodel, kennis laten maken met de werkelijke ideeën van Karl Marx. We hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van het werk van Marx en Engels en
de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor een
nieuwe maatschappij.

uTe

Het boek kost € 8
(verzending inbegrepen €10)
Te bestellen via rekeningnummer: NL36 TRIO
Bestellen
voor
0197 7097
37 € 2 per nummer
met vermelding
‘De ideeën van Karl Marx’
via info@marxisten.nl
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q vervolg van achterpagina
Er wordt gezegd dat een in Griekenland
geregistreerd Syrisch paspoort gevonden
is bij een van de daders. De Griekse autoriteiten zeggen dat tenminste een van
de aanvallers aan wal is gekomen op
het eiland Lesbos met een groep van 69
vluchtelingen. De man werd geregistreerd
in Griekenland en liet zijn vingerafdrukken
afnemen. Het Servische Ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de eigenaar van
het Syrische paspoort op 7 oktober in Servië arriveerde en asiel kreeg.
De vluchtelingencrisis stelde het vermogen
van Europa voor wat het kan opvangen op
de proef. Dit zal alleen nog maar toenemen. Dit kan al worden waargenomen in
Polen. Een Poolse minister trekt het Duitse
openhartige beleid in twijfel toen hij zei dat
we ‘verkeerd, naïef en idealistisch’ bezig
zijn geweest. De nieuwe Minister van Europese Zaken Konrad Szymanski zei alleen
nog maar vluchtelingen te accepteren als
ze bepaalde veiligheidsgaranties hebben.
Maar hoe die garanties afgegeven kunnen
worden, is nog onduidelijk.
De President van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, waarschuwde
op zondag nog tegen het geven van basale
reacties op de vluchtelingencrisis. Maar het
hoofd van de BfV, de Duitse binnenlandse
veiligheidsdienst, Hans-Georg Maassen,
waarschuwde dat Islamitische strijders zich
voornamelijk richten op vluchtelingen in opvangcentra. “We zijn al bekend met meer
dan 100 van deze gevallen.”
Het is uiteraard niet uit te sluiten dat ISIS
gebruik maakt van de golf van vluchtelingen om terroristen te rekruteren. De 1.600
kilometer lange Turks-Syrische grens
vormt een klein obstakel voor duizenden
potentiële jihadisten die zich vanuit Europa
aan willen sluiten bij IS. Het is een nog kleinere barrière voor terroristen die in tegengestelde richting reizen.
Maar deze uitleg is zowel oppervlakkig
als foutief. Ten eerste wordt de grens aan
Syrische zijde beveiligd door de YPG, een
Koerdische militie die vecht tegen IS. Dus
het aantal plekken waar de jihadisten de
grens kunnen oversteken nemen snel af.
Irak is geen realistische doorreislocatie, de
grens met Jordanië is gesloten en in Libanon is er een groot risico opgepakt te worden door de veiligheidstroepen.
Hierdoor heeft ISIS haar rekruteringsstrategie moeten aanpassen. In plaats van
mensen aan te moedigen de risicovolle
reis naar Syrië te ondernemen, adviseren
ze hun volgers om in hun eigen landen te
blijven en daar aanvallen uit te voeren. Op
korte termijn neemt hierdoor de kans op
nieuwe aanvallen in Europa toe.
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Welke prijs voor Schengen?
Door de golf vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan en andere oorlogsgebieden is de
roep om strengere grenscontroles alleen
maar toegenomen. Na de aanvallen in Parijs wordt deze roep alleen maar luider. Als
de jihadisten grote aanvallen voorbereiden
in Europa neemt het belang van grenscontroles toe.
Het Verdrag van Schengen garandeert
vrij verkeer van mensen. Dit is een van de
hoekstenen van de Europese Unie. Maar
haar kernprincipe, het ‘juweel in de Europese kroon’ staat op de tocht. Nog voor de
grimmige gebeurtenissen van vrijdag 13
november zei de Poolse President van de
Europese Raad: “Laat er geen twijfel over
bestaan, de toekomst van Schengen staat
op het spel en de tijd dringt. We moeten de
controle over onze externe grenzen weer
terugkrijgen.”
Er wordt gesproken over een Belgische link
met de gebeurtenissen in Parijs. Verschillende mensen zijn in Brussel aangehouden. Le Monde schrijft over een politieactie
in de Brusselse buitenwijk Molenbeek. De
kracht zegt dat het gaat om een tweede
team dat de Franse hoofdstad op vrijdagavond per auto is ontvlucht. Volgens de
getuigen had een van de auto’s die door
de terroristen werd gebruikt een Belgisch
kenteken. Frankrijk heeft tijdelijke grenscontroles ingevoerd. Maar deze maatregel
is misschien minder tijdelijk dan verwacht.
Een aantal andere landen, waaronder
Duitsland, heeft het Verdrag van Schengen opgeschort. En hoe langer landen
grenscontroles aanhouden, hoe meer het
principe van een open Europa zal worden
ondermijnd. Er zal dan niets overblijven
van de trotse uitspraken over een alsmaar
toenemende Europese integratie.

De aanvallen in Parijs zullen het bestaande crisisgevoel alleen maar versterken,
het gevoel dat de grenzen niet veilig zijn
in een tijd waarin oorlogen uitbreken aan
de randen van Europa. Nadat ze eerder
haar bereidheid heeft getoond om vluchtelingen op te vangen, heeft Angela Merkel
Turkije nu gevraagd de vluchtelingen terug
te nemen en de noodzakelijke stappen te
ondernemen om de golf asielzoekers te
verminderen.
Het vriendelijke masker van humanitaire
bezorgdheid heeft plaatsgemaakt voor het
lelijke gelaat van imperialistische hypocrisie dat achter al deze nepverklaringen
schuil gaat. Omdat Turkije een sleutelpositie inneemt, is men bereid om de autoritaire
trekjes van President Erdogan, zijn wrede
onderdrukking van de Koerden en zijn alliantie met ISIS te vergeten.
De oorlog tegen terrorisme
President François Hollande van Frankrijk
heeft gezegd dat de aanvallen van vrijdag
13 november een oorlogsdaad waren,
in het buitenland gepland en uitgevoerd,
met een betrokkenheid van buiten die op
dit moment wordt onderzocht.” Hij voegde
toe dat Frankrijk genadeloos zal zijn in
haar reactie. Franse gevechtsvliegtuigen
hebben vervolgens een aantal doelwitten
in en rondom Raqqa gebombardeerd, de
hoofdstad van het zogenoemde Kalifaat.
Maar deze luchtaanvallen hebben vooral
een propagandawaarde, in plaats van een
militaire betekenis. Na meer dan een jaar
van schijnbaar intensieve bombardementen om ISIS te vernietigen, moet de door
de VS geleide coalitie toegeven gefaald te
hebben.
De Britse premier Cameron zou maar al te
graag samen met Hollande Syrië bombar-

u deren, maar hij durft het parlement niet om
toestemming te vragen voordat hij zeker is
van genoeg steun. “ISIS erkent de grens
tussen Irak en Syrië niet en dat moeten wij
ook niet doen. Maar ik moet mijn verhaal
opbouwen, voorleggen aan het parlement
en meer mensen overtuigen,” zei hij. Dit
zal geen eenvoudige taak zijn. Het Britse
publiek is net als de Amerikanen klaar met
militaire avonturen die alleen maar nieuwe
rampen tot gevolg hebben.
Geconfronteerd met de vluchtelingencrisis
en de dreiging van terroristische aanvallen
in Europa, benadrukken de westerse leiders het belang van een politieke oplossing
voor de Syrische crisis. Om dit te bereiken,
zijn ze gedwongen hun trots in te slikken en
hulp te zoeken van de man die zij hebben
afgeschilderd als onbeschaafde barbaar,
Vladimir Poetin.
De Russische militaire interventie speelt
hier ongetwijfeld een grote rol in. Van de
ene op de andere dag is alles anders. Het
dwong de Amerikaanse leiders om positie
te kiezen en actie te ondernemen tegen
ISIS. Dit heeft de militaire situatie veranderd, de ongemakkelijke patstelling vernietigd en ISIS tot de verdediging gedwongen.
Het grootste deel van de afgelopen twee
jaar heeft de focus van ISIS gelegen op het
veroveren en behouden van territorium in
het Midden-Oosten. Voor haar leiders in
Raqqa en Mosul is dit nog steeds de prioriteit. Dus wat is de reden voor het organiseren van gewelddadige jihadistische aanvallen in Europa en elders?
ISIS heeft het zwaar te verduren onder de
dagelijkse luchtaanvallen en verliest de
ene leider na de andere. Ze willen steeds
meer aanvallen op ‘zachte doelwitten’ verder weg om te laten zien dat er nog steeds
rekening met ze gehouden moet worden.
In werkelijkheid waren de aanvallen op Parijs geen teken van kracht, maar een wanhoopsdaad. ISIS heeft de afgelopen weken
tegenslag op tegenslag moeten verwerken.
Dankzij de Russische steun hebben de
troepen van Assad belangrijke vooruitgang
geboekt, ten koste van zware verliezen.
Dit heeft de Amerikanen tot actie bewogen.
Door Amerikanen gesteunde groepen hebben belangrijke overwinningen behaald in
het noorden en noordoosten van Syrië.
Washington heeft ook bekend gemaakt
dat Amerikaanse grondtroepen betrokken
zijn bij de gevechten. Het is belangrijk dat
deze aankondiging niet door Obama zelf
werd gedaan, omdat hij daar in theorie
geen toestemming voor heeft.
De leiders van Europa en de VS hebben nu
besprekingen geopend met Poetin tijdens
de G20-top in Turkije. Dit na 18 maanden
waarin ze de Russische leider van elke
denkbare misdaad hebben beschuldigd.
Maar de ervaren diplomaten, geoefend in
de nobele kunst van het cynisme, zullen de
man uit het Kremlin een warm welkom geven. De Britse premier heeft aangegeven
dat met Rusland praten over de toekomst

van Syrië ‘moeilijk’ is en dat er enkele
‘fundamentele verschillen’ bestaan, maar
voegde hieraan toe dat Poetin de dreiging
van IS in de regio erkende. Dus dat is dan
prima.
Obama en Kerry willen nu een deal sluiten met de Russen en de Iraniërs. Obama
was op televisie te zien tijdens intensieve
privé gesprekken met de Russische leider.
Hier zullen de Turken en de Saoedi’s niet
blij mee zijn, aangezien ze allebei een vuil
spelletje spelen in Syrië en erop uit zijn hun
eigen stuk van de taart te krijgen tijdens de
onderhandelingen.
De Westerse leiders zullen veel onsmakelijke zaken moeten slikken als zij de hulp
van de Russische president willen om ze
door henzelf gegraven gat te halen. Bovenaan de Russische agenda staat het
aanblijven van Bashar al-Assad. En als de
Turken en de Saoedi’s dat niet zien zitten,
dan hebben ze pech. Het is Rusland dat
bepaalt.

Reactionaire gevolgen
Voor nu bevindt Frankrijk zich in een collectieve shock. En zoals gebruikelijk is de
dagelijkse politiek hierdoor opgeschort.
Er is een nationaal gevoel van verdriet en
woede. Maar het duurt niet lang meer of er
worden verkiezingen gehouden waarbij het
extreemrechtse Front National van Le Pen
wordt verwacht winst te boeken. Slechts
uren na de aanvallen in Parijs riep ze op
tot ‘vernietiging’ van Islamitische radicalen.
Ze vertelde journalisten op zaterdag 14 november dat het land moet optreden tegen
islamitisch fundamentalisme, moskeeën
moet sluiten en gevaarlijke ‘buitenlanders’
en ‘illegale migranten’ het land uit moet zetten.
Deze giftige retoriek kan een rijke voedingsbodem vinden in de angst die door
de aanvallen is ontstaan. Zoals altijd helpt
terrorisme de reactie. De terroristen willen
dit juist. Ze willen de Franse samenleving
in de handen van de reactie duwen om
een niet eindigde spiraal van actie en reactie te veroorzaken, zodat ze vele nieuwe
mensen kunnen rekruteren die bereid zijn
zichzelf op te blazen.
Terrorisme leidt altijd tot een versterking
van reactionaire stromingen in de samenleving en ook een versterking van de staat.
Het bloedbad in Parijs zal leiden tot een onmiddellijke uitbreiding van de macht van de

staat – en niet alleen in Frankrijk. De politie
in Groot-Brittannië deed er niet lang over
om meer geld voor zichzelf te eisen. De
voormalige politiecommissaris Sir Ian Blair
zei dat hij heel bezorgd was over de bezuinigingen op de politie, en voegde eraan toe
dat het budget van de politie beschermd
moet worden, om de contraterroristische
inlichtingen die verkregen worden vanuit
de gemeenschappen, te kunnen behouden.
David Cameron kondigde kort na de aanslagen een substantiële toename in geld
voor inlichtingendiensten aan, wiens personeelsbestand zal toenemen met bijna
2.000 mensen. In een periode waarin
noodzakelijke openbare diensten worden
wegbezuinigd, betekent dit een toename
van 15% in het aantal mensen die werkzaam zijn voor de inlichtingendiensten.
Het drama in Parijs vindt plaats in een periode van verhoogde klassenstrijd in Frankrijk. Pas geleden werden de bazen van Air
France aangevallen door de arbeiders, die
het overhemd van een hen gescheurd zouden hebben toen die probeerde weg te komen. De BBC kopte treffend: Het gevecht
tussen Frankrijk en de vakbonden doet
denken aan de Revolutie.
Er is een video van een tv-programma op
Canal+ waarin Xavier Mathieu, een voormalige CGT-vakbondsman bij Continental,
uitlegt waarom de arbeidersklasse boos
aan het worden is en stelt dat hij eens een
pacifist was, maar nu gelooft in geweld als
het enige wat de werkgevers begrijpen.
Deze verschrikkelijke gebeurtenissen kunnen de aandacht van de Franse arbeiders
voor de klassenstrijd tijdelijk laten verschuiven en dit proces onderbreken. Maar dit
kan niet lang duren. In werkelijkheid zijn
de armoedige omstandigheden waarin miljoenen werkloze jongeren moeten leven in
de buitenwijken van Parijs en andere grote
steden het beste rekruteringsmiddel voor
de jihadistische gekken. Een ander succesvol middel is de buitenlandse politiek
van landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië, die deelnemen aan imperialistische
avonturen die hun weerslag vinden in terroristische acties in eigen land.
Nog voor de Tweede Wereldoorlog voorspelde Leon Trotski dat de Oorlog zal
eindigen in een overwinning van het Amerikaanse imperialisme, maar hij voegde
hieraan toe dat de VS dynamiet zou aanleggen in haar fundament. Deze voorspelling werd op tragische wijze bevestigd door
de vernietiging van de Twin Towers op 11
september 2001. Nu heeft de tragedie toegeslagen in Frankrijk. Eenzelfde tragedie
kan op elk moment herhaald worden op de
straten van de hoofdsteden van Europa.
Er zit dynamiet in het fundament van onze
samenleving. Alleen een grondige transformatie kan dit verwijderen.
Alan Woods
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Groot-Brittannië:

de perspectieven voor Labour en corbyn
toen in september dit jaar de linkse kandidaat Jeremy corbyn werd gekozen tot leider van de Britse labour partij, werd
er gesproken over een politieke aardverschuiving. De Britse
arbeidersklasse en jongeren hebben met zijn verkiezing laten
zien dat ze genoeg hebben van labours gematigde koers. Al
jarenlang wordt de partij gedomineerd door een reformistische tendens, met de rampzalige neoliberale koers van Tony
Blair als dieptepunt. De kandidaatstelling van corbyn werd
dan ook niet op prijs gesteld door Blair en zijn aanhangers
binnen de partij. ironisch en exemplarisch natuurlijk dat deze
clique hierin aan dezelfde kant stond als rechts-conservatief
Engeland, die geen kans onbenut liet om corbyn zwart te maken.
Echter, een nog grotere ironie
is dat de gematigde stroming
binnen Labour die de kandidatuur van Corbyn onderuit wilde
halen, hem juist in het zadel
heeft geholpen. Het was namelijk een nieuwe maatregel
van deze stroming die nieuwe
partijleden in staat stelde te
stemmen voor de nieuwe partijleider. In de aanloop tot de
verkiezingen werden veel Britten lid van de partij zodat ze
op Corbyn konden stemmen.
Uiteindelijk was er maar één
stemronde nodig om de 66-jarige tot nieuwe Labour leider uit
te roepen. En dit is tegelijkertijd ook een overduidelijk signaal vanuit de bevolking; een
socialistisch alternatief is breed
gedragen en ook vanuit de minder politiek actieve hoek van de
samenleving wordt dit steeds
meer duidelijk.
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Nu dat Corbyn Labour- en oppositieleider is, probeert zijn
eigen partij uiteraard de eenheid te bewaren. De lastercampagne vanuit de conservatieve
hoek gaat echter onverminderd
door. Voorop lopen natuurlijk
premier Cameron en zijn partijgenoten. In diverse berichten
op social media spraken ze
op een smakeloze manier van
een ernstige bedreiging voor
de veiligheid en welzijn van de
Britten. Wie niet beter wist zou
denken dat zij over een terroristische groepering spraken.
Daarnaast laat ook de populistische rechtse pers van zich horen. Oude uitspraken en standpunten van Corbyn worden
opgerakeld en uit zijn verband
gerukt in verwoede pogingen
tot karaktermoord. Corbyn zou
de dood van Osama Bin Laden

een tragedie hebben genoemd,
Corbyn was een IRA-sympathisant. De stroom aan negatieve
berichtgeving gaat maar door.
Behalve sensatie en populisme
van de beruchte Engelse boulevardpers is het ook een paniekerige poging om progressie
en socialisme te willen dwarsbomen.
Corbyn is er zelf ondertussen
schijnbaar kalm onder. De nieuwe Labour-leider is heel actief
op sociale media en probeert
op veel manieren rechtstreeks
met zijn kiezers te communiceren. In het eerste vragenuurtje
in het Britse Lagerhuis, betoogde hij tegen premier Cameron
dat dit wekelijkse schouwspel
door veel Britten als theatraal
en inhoudsloos werd gezien.
Met goedkeuring van de Toryleider nam Corbyn het initiatief
tot het stellen van vragen die
hij door kiezers per mail kreeg
aangeleverd. Een video van dit
vragenuurtje werd direct op zijn
Facebook-pagina gepost. En
zo deelt Corbyn bijna elke dag
korte, persoonlijke berichten,
video items uit het parlement
of 'vlogs' (video blogs) waarin
hij aan de kijker verteld waar
hij zoal mee bezig is. Een mooi
initiatief om de kiezer meer bij
de politiek te betrekken. Dit is
natuurlijk een mooi begin, maar
tegelijkertijd nog maar het allereerste begin van een nog lange
en zware reis.
De klaarblijkelijk koele houding van Corbyn is een positief teken in een onzekere tijd.
In tijden van crisis en politieke
onstuimigheid ligt het gevaar
op de loer om te snel te gelukkig te zijn met successen. De

de gematigde stromingen binnen de partij er wederom concessies worden gedaan aan de
kapitalisten, zou dat een stap
terug betekenen voor GrootBrittannië. Zo heeft de capitulatie van Syriza in Griekenland
ertoe geleid dat deze partij nu
door de EU opgelegde bezuinigingsmaatregelen doorvoert.

verkiezing van Corbyn is een
fantastisch resultaat, maar pas
een eerste stap in de strijd voor
socialisme in Groot-Brittannië.
Ondanks dat in eerste instantie
zijn eigen partij zal proberen de
eenheid te bewaren, blijven de
‘Blairites’ een factie binnen zijn
eigen gelederen die geen kans
onbenut zal laten om hun eigen neoliberale agenda te pushen. Deze saboteurs moeten
aangepakt worden. Eveneens
zal conservatief Engeland niet
stoppen met zijn pogingen om
de Labour-leider negatief in de
publiciteit te brengen.
Het is een bekende truc van de
heersende klasse om de aandacht van het politiek debat af
te leiden door met randzaken
de eenheid aan de linkerkant
te verstoren. Het is daarom
hoopvol om te zien dat Corbyn
vooralsnog niet of nauwelijks
op deze provocaties ingaat. In
plaats daarvan blijft hij op inhoudelijke punten in de publiciteit te komen, met de eerder
genoemde activiteiten op internet en het voeren van oppositie
in het Lagerhuis.
Tenslotte dreigt ook het gevaar
van de compromis. Veel links
gedachtengoed gaat verloren
in de angst steun van zowel
de bevolking als het parlement
te verliezen met een al te radicale agenda. Hieraan is Labour
de afgelopen decennia kapot
gegaan en het is uiterst belangrijk dat ze deze vergissing
niet weer zullen maken. Zijn
heldere, ongebreidelde linkse
standpunten hebben Jeremy
Corbyn gebracht waar hij nu is.
Als er water bij de wijn wordt
gedaan en onder de druk van

We moeten Corbyn verdedigen
tegen de rechtse elementen in
de Labour Party en tegelijkertijd
een niet aflatende strijd voeren
tegen het bezuinigingsbeleid
van de Conservatieve regering.
Dit kan alleen gebeuren als we
ons wapenen met een helder
socialistisch programma. Een
dergelijk programma bevat de
wens om te strijden voor de democratische arbeiderscontrole
van de belangrijkste sectoren
van de economie, zodat de productie kan worden gepland op
basis van de behoeften van het
volk. Hierdoor kunnen we de
progressieve eisen in Corbyns
programma
implementeren,
waaronder de bescherming van
de publieke gezondheidszorg,
het massaal uitbreiden van de
sociale huisvesting en de afschaffing van collegegelden.
Corbyns campagne liet zien
hoe een echte massabeweging
eruit kan zien, wanneer men
iets positiefs krijgt aangereikt
om voor te vechten. Het maakte korte metten met het idee
dat jongeren apathisch zijn.
Ruim 16.000 vrijwilligers hielpen Corbyn bij het binnenhalen
van zijn overwinning. Nu is het
noodzakelijk om deze energie
te gebruiken om de taak af te
maken. De taak om Corbyn te
verdedigen tegen de rechtervleugel, de taak om de Labour
Party terug te winnen van de
carrièremakers die de partij decennialang geleid hebben, de
taak om te vechten voor een
socialistisch programma binnen de arbeidersbeweging, zodat de bezuinigingen beëindigd
kunnen worden en gestart kan
worden met de socialistische
revolutie in Groot-Brittannië en
daarbuiten.
Dmitri lenselink

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

dynamiet in het fundament
Vrijdag 13 november was Parijs het toneel van een massaslachting waarin tenminste 129 mensen de dood vonden. Voornamelijk jonge mensen die zichzelf vermaakten in cafés en een rockconcert, werden in koelen bloede doodgeschoten.
De moordenaars schoten magazijn na magazijn leeg op de weerloze mensen die
hulpeloos op de grond lagen.
Deze gruweldaden vormen een nieuwe en duistere
ontwikkeling in de gestage toename van
aanvallen die worden toegeschreven aan
of geclaimd zijn door de zogenoemde Islamitische Staat. Terwijl ISIS verantwoordelijkheid voor de aanvallen claimde, gaf
ze aan dat deze een reactie waren op de
luchtaanvallen op haar strijders in Syrië. In
hun wreedheid, omvang en willekeur doen
de aanvallen denken aan situaties in Beiroet of Bagdad, niet in Parijs of Londen.
Met deze aanvallen is het Midden-Oosten
eindelijk naar Europa gekomen.

Hoewel deze aanvallen niet per definitie
moeilijk uit te voeren zijn, is er nog steeds
een planning, voorbereiding, training, wapentuig, explosieven, verkenning en rekrutering van zogenaamde ‘martelaars’
voor nodig. Dit is niets nieuws. Het was de
standaard handelswijze van Al-Qaeda aan
het begin van deze eeuw. Het doel is om
de maximale publiciteit en het maximale
aantal slachtoffers te veroorzaken met een
minimum aan inzet, net zoals bij de bomaanslagen in Madrid, dat aan meer mensen het leven kostte dan de recente aanval
in Parijs.

Dit zijn niet geïsoleerde, spontane acties
van eenlingen. In juni claimde ISIS de verantwoordelijkheid voor een terroristische
aanval op een hotel in de Tunesische badplaats Sousse, waarbij 38 toeristen gedood
werden. In oktober gaf Turkije IS de schuld
van een zelfmoordaanslag in Ankara, die
aan 102 mensen het leven kostte, al is de
hoofdverdachte in die zaak de Turkse staat
zelf. Later die maand claimde de afdeling Sinaï van ISIS dat men een Russisch
vliegtuig had neergehaald, waarbij alle 224
inzittenden gedood werden. Op 12 november claimde IS verantwoordelijkheid voor
een bomaanval op een bolwerk van de
Hezbollah in Zuid-Beiroet waar 44 mensen
de dood vonden. En nu Parijs, met tenminste 129 doden en meer dan 300 zwaargewonden.

Westerse contraterrorisme experts hadden
de conclusie getrokken dat hoewel zulke
grote aanvallen nog steeds mogelijk waren, dat de voornaamste dreiging afkomstig
was van eenlingen, zoals de moordenaars
van de Britse militair Lee Rigby in Woolwich in 2013. Gezien de gebeurtenissen in
Parijs en elders, moeten zij die conclusie
aanpassen.
Het beeld dat nu ontstaan is, is dat van
een zelfverzekerde, almachtige vijand met
bijna oneindige troepen die ongezien op
de loer liggen in de donkere hoeken van
de samenleving, klaar om toe te slaan. Dit
beeld wordt versterkt door de uitspraak van
de Franse President dat dit een ‘oorlogsverklaring’ betekent. De jihadisten maken
een hoop herrie (zij zijn zeer bedreven ge-

raakt in maken van propaganda op sociale
media). Maar feitelijk is de golf van terroristische aanvallen geen teken van kracht,
maar juist van zwakte. ISIS boekt geen
vooruitgang, maar trekt zich terug onder
een regen van tegenslagen. De terroristische aanvallen zijn geen oorlogsverklaring,
maar een wanhoopsdaad.
Het vluchtelingenprobleem
De aanvallen zullen verstrekkende politieke gevolgen hebben. Zoals verwacht
hebben de wereldleiders hun afschuw laten blijken. Barack Obama laat weten dat
Amerika schouder aan schouder staat met
Frankrijk. Het Vaticaan omschrijft de aanval als gestoord, terroristisch geweld. Dit
kan best wel eens gestoord zijn, maar om
Shakespeare te parafraseren: er schuilt
een methode achter deze gekte.
De aanvallen op Parijs hebben een paniek veroorzaakt dat op zoek is naar een
zondebok voor de gruweldaden. De aanwezige vluchtelingen vormen deze zondebok. Sinds het uitbreken van de bloedige
burgeroorlog in Syrië vier jaar geleden,
zijn meer dan 250.000 mensen gedood en
miljoenen zijn op de vlucht geslagen. In de
huidige situatie van angst en paranoia, is
het makkelijk om een beschuldigende vinger te wijzen naar de duizenden uitgeputte,
hongerige en sjofele mensen die de verdrinkingsdood en andere gevaren hebben
getrotseerd om een nog erger lot in hun
eigen land te ontvluchten.
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