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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.
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redactioneel

Oorlog, hypocrisie en propaganda
De Duitse revolutionair marxiste Rosa Luxemburg stelde dat de keuze voor de
mensheid 'socialisme of barbarij' was. Nergens is dat duidelijker dan in het MiddenOosten. Oorlogen, sektarisch en religieus geweld, armoede, corruptie, tekorten aan
voedsel en water. In het bijzonder voor de mensen in oorlogsgebieden is het een hel
op aarde. Het meest in de spotlights zijn de burgeroorlogen in Syrië en Irak, maar er
zijn nog twee andere conflicten waar minder over bericht wordt. Een burgeroorlog
tegen de Koerden in het zuidoosten van Turkije, gevoerd door de Turkse regering
van Erdogan, en een campagne van luchtaanvallen op Jemen, uitgevoerd door het
wrede regime van Saoedi-Arabië.

Meerdere buitenlandse machten zijn actief in
deze conflicten. De VS en Europese landen,
Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië, Israël, Iran en
Rusland. Allen spelen zij een imperialistische
rol waarbij zij hun eigen belangen in de regio verdedigen. Dit is niet nieuw, maar is al
meer dan honderd jaar het geval. De meest
recente destabilisatie is echter veroorzaakt
door de invasie van Irak in 2003, uitgevoerd
door de VS en Groot-Brittannië, met politieke steun van Nederland. De ineenstorting
van het oude Irakese staatsapparaat en de
discriminatie van soennitische Irakezen bereidden de weg voor ISIS. De interventie van
door de Golfstaten gesponsorde islamitisch
fundamentalisten in Syrië, veranderde de
Syrische revolutie van 2011 in een afgrijselijke burgeroorlog waarin het land zich nog
steeds bevindt.
De media en politiek in Westerse landen
presenteren het probleem echter alsof enkel
Russische inmenging in Syrië de oorzaak van
de ellende is. De bombardementen van Rusland en de Assad-regering op Oost-Aleppo
zijn uiterst wreed en hebben tot veel burgerdoden geleid, maar zijn niet fundamenteel
anders dan de belegering van Mosul door
het Irakese leger. In beide gevallen is er een
fundamentalistische groep die de burgers
van een stad gijzelt terwijl een regeringsleger
op een uiterst wrede manier deze stad wil
heroveren. Het enige verschil is dat Irak een
bondgenoot is van de NAVO-landen en Syrië
een bondgenoot van Rusland.
Deze hypocrisie past binnen een groter verhaal dat door burgerlijke politici en media
opgevoerd wordt. Naast de sensatiepers zijn
het vooral de 'linkse' liberalen (vertegenwoordigd in ons land door de Volkskrant en
het 'ja-kamp' bij het Oekraïne-referendum)
die een hysterische campagne voeren waarin

de Russische president Poetin als de ultieme
boeman wordt afgeschilderd, terwijl het 'liberale en democratische Westen' uiteraard
alles vanuit verlichte motieven zou doen.
Poetin wordt gebruikt om alles te verklaren
wat misgaat volgens de Westerse liberalen.
De opkomst van rechts-populisme in Westerse landen, Donald Trump als Amerikaanse
president, de hacks van Wikileaks van de emails van de Democratische Partij in de VS,
de Brexit, zelfs het Oekraïne-referendum in
Nederland. Allemaal van de hand van Poetin. Ieder kritisch bericht over de regering
van Poroshenko in Oekraïne zou gebaseerd
zijn op agenten van Poetin of dommeriken
die zich door Poetins propaganda laten leiden. Critici die een wat genuanceerdere kijk
hebben op het conflict tussen het Westen en
Rusland worden in hetzelfde hokje geduwd
als complotdenkers en 'betaalde Kremlintrolls'. Liberalen stellen zichzelf voor als een
rationeel alternatief voor rechts-populisten
als Wilders en Trump. Deze laatsten geloven
immers in een samenzwering van een kleine
elite of van de islam, terwijl de liberalen zich
door de rede zouden laten leiden. De ironie
is dat hun visie uit hetzelfde complotdenken
bestaat, waarbij 'het liberale Westen' dan
niet door 'de islam' bedreigd wordt, maar
door Poetin.
Uiteraard is Rusland een grote regionale
macht die in conflict is met de VS en Europa,
wat betekent dat het zich vanzelfsprekend
bezighoudt met inmenging en propaganda
(net als de Westerse machten). De liberalen
maken het echter veel groter dan het is. Wat
de liberale intellectuelen niet kunnen en willen bevatten, is dat hun gedroomde model
van liberale globalisering geen harmonieus
nieuw tijdperk inluidde, maar het gevolg
was van een tijdelijke economische opgang

(veroorzaakt door de vergroting van de wereldmarkt en kredietexpansie) en een tijdelijke internationale balans van krachten na
het einde van de Koude Oorlog.
Deze economische opgang en kredietexpansie hebben geleid tot een crisis van
overproductie. De globalisering heeft ervoor
gezorgd dat deze crisis wereldwijde effecten
heeft. Het is deze crisis die de onderliggende
oorzaak is van een toenemend protectionisme, rivaliteit tussen machtsblokken, de
crisis van de EU en de afnemende macht van
'het Westen' op het wereldtoneel. Met de
afwezigheid van een geloofwaardig socialistisch alternatief, heeft dit in sommige landen
geleid tot de groei van rechts-populisme. De
verkiezing van Trump tot president van de VS
is de grootste ontwikkeling op dit gebied.
Wat betreft Poetin, die is aan de macht gekomen als 'stabilisator' na de Russische crisis
van de jaren '90. Deze crisis ontstond precies
in de tijd dat de liberalen meer te zeggen
hadden in Rusland en de 'vrije markt' haar
failliet toonde. Er zijn veel illusies in Poetin,
die de ergste uitwassen van de oligarchen
inperkte om juist het oligarchische systeem
te blijven behouden. Poetin is een vijand van
de Russische arbeiders en jongeren, maar
behoudt voorlopig zijn populariteit juist
doordat hij het Westen aanvalt. De hysterie
van Westerse liberalen en de Westerse confrontatiepolitiek zijn enkel een cadeau voor
Poetin, die het kan gebruiken als een bewijs
voor zijn kracht.
De strijd tegen Poetin is de strijd van Russische arbeiders en jongeren. De strijd van ons
moet er een zijn tegen onze eigen heersende
klasse. Deze heeft genoeg bloed aan haar
handen. Denk aan de steun voor de Amerikaanse invasie in Irak, welke tot de destabilisering van de hele regio heeft geleid. Denk
aan de deelname aan de NAVO-interventie
in Libië, welke het land heeft gefragmenteerd tot een woestenij van gewapende milities. Denk aan de huidige bombardementen
op Irak en Syrië. Laten we ook vooral niet
de rol vergeten die Nederlandse banken en
brievenbusfirma's op de Zuidas spelen in de
wapenhandel aan Saoedi-Arabië en andere
despotische regimes.
De strijd tegen oorlog is altijd ook een sociale strijd voor een andere samenleving. Een
socialistische samenleving, waar mensen
boven de winst staan. Dit is geen abstract
vraagstuk. Met de banken genationaliseerd
onder democratische controle wordt het
mogelijk om de geldstromen te volgen en te
blokkeren, om te zorgen dat bijvoorbeeld de
Golfstaten geen nieuwe wapens ontvangen.
De strijd tegen oorlog is de strijd tegen het
systeem dat het voortbrengt.
Zowi Milanovi
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Donald Trump:
een tijdperk van instabiliteit in de VS
Maandenlang heeft de werkende klasse van de Verenigde Staten kunnen dromen van een presidentskandidaat die verandering had kunnen brengen. Echte verandering, niet de goedbedoelde maar uiteindelijk inhoudsloze belofte van Barack
Obama. Voor het eerst sinds het ontstaan van de natie Amerika was er een realistische kans dat een zelfverklaard socialist
de hoogste politieke functie in het land zou gaan bekleden. En
al was Bernie Sanders dan nog geen marxist, de emotie en de
krachten die hij aanspoorde onder Amerikaanse arbeiders en
jongeren was er één die wij nog niet eerder hadden gezien.
Dat Bernie Sanders een serieuze
bedreiging vormde voor de bankiers en de heersende klasse in
de Verenigde Staten, bleek niet
alleen uit de positieve energie die
hij los maakte bij de arbeidersklasse en jongeren, maar ook uit
de angst die er ontstond bij de
elite zowel aan de kant van de
Republikeinen als de Democraten. Donald Trump, destijds nog
verwikkeld in de strijd om de nominatie maar thans verkozen tot
president, ging angstvallig het
debat met Sanders uit de weg
en Sanders’ eigen partij zag hem
als een splijtzwam. Met man en
macht is de top van de partij en
de clique achter Hillary Clinton
er op uit geweest om Sanders
van de nominatie te weerhouden. En dit heeft zijn uitwerking
niet gemist.
Donald J. Trump
Op dinsdag 8 november kreeg
een groot deel van de Amerikaanse bevolking een bittere pil
te slikken toen Donald J. Trump,
zakenman en voormalige televisiester, tot president werd verkozen. Met een campagne gebaseerd op rechts-nationalistische
standpunten op het gebied van
immigratie, economische hervormingen en buitenlandbeleid
wist Trump een deel van de bevolking aan te spreken die door
decennia van kapitalistische crisis vielen voor zijn bedrieglijke
retoriek. Hiermee wist Trump
een essentieel deel van de Amerikaanse bevolking voor zich te
winnen: zowel een deel van de
blanke arbeidersklasse alswel de
blanke elite zagen perspectief
in zijn plannen en voelde zich
aangesproken door zijn rebelse
presentatie waarbij hij zich slim
afzette tegen de gevestigde
orde, gepersonificeerd door establishmentskandidaat
Hillary
Clinton. Maar behoort Trump
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niet zelf ook tot die gevestigde
orde? Deels wel, want hij is een
exponent van het kapitalistisch
systeem. Maar Trump is ook
een einzelgänger die alleen voor
zichzelf en niet voor de heersende klasse als geheel president
wil zijn. Hierop wordt hij aangevallen door de liberale kant van
de samenleving en kan hij zich
profileren als outsider en doorn
in het oog van de establishment.
De oorzaak van de verkiezing tot
deze oligarch als leider van één
van de grootste en machtigste
landen ter wereld is grotendeels
te zoeken bij het achterblijven
van een links alternatief. De Democraten hebben een blunder
gemaakt door de starre, conservatieve Hillary Clinton als tegenkandidaat te selecteren. Hiermee
hebben ze de verkiezingen laten
afzakken tot een keuze uit twee
uiterst rechtse kandidaten. Een

Jeremy Corbyn

grove onderschatting van de
intelligentie en de onvrede van
haar eigen achterban. Veel linksgeoriënteerde Amerikanen die
eerder in Barack Obama en tijdens de voorverkiezingen in Bernie Sanders voldoende belangen
vertegenwoordigd zagen, raakten nu pessimistisch en getergd
door deze arrogante beslissing
van de Democratische Partij. Een
deel van de arbeidersklasse die
voor Sanders was, is zelfs naar
Trump overgegaan. Veel jongeren moesten niets van beide
kandidaten hebben.
Winner Takes it All
Een ander aspect welke belangrijk is geweest tijdens de verkiezingen is het Amerikaans electoraal systeem. Dit systeem wordt
bijna elke vier jaar ter discussie
gesteld maar bestaat evengoed
nog ongewijzigd. Net als Al Gore
in het jaar 2000 heeft Hillary het
onderspit moeten delven ondanks het feit dat zij meer stemmen heeft gekregen, net als zestien jaar geleden toen George
W. Bush minder stemmen kreeg
en toch president werd. Dit
komt door een systeem waarbij
per staat een aantal kiesmannen
verdeeld worden; op basis van
het ‘winner takes it all’ principe.

Of een kandidaat nu 51% of
99% van de stemmen krijgt: alle
kiesmannen van de betreffende
staat gaan naar hem of haar.
Natuurlijk is dit geen onbedoeld
mankement maar een vernuftig
systeem om outsiders en subversieve elementen buiten de
deur te houden en de heersende
klasse te beschermen.
Team Trump
Donald Trump is een kapitalist
pur sang en niet onvergelijkbaar
met oligarchen die het in veel
ontwikkelingslanden voor het
zeggen hebben. Trump heeft
zich zijn hele carrière staande
gehouden door het exploiteren
van arbeidskrachten, het bedriegen van overheidsinstanties en
met loze bluf en valse beloften.
Het is een publiek geheim dat hij
belasting ontduikt, torenhoge
schulden heeft en met slinkse investeringen en onroerend goed
zijn macht en rijkdom handhaaft. Daarnaast is Trump een
rancuneuze, onfatsoenlijke man
met een verwerpelijke houding
tegenover vrouwen en etnische
minderheden en een lafhartige
kijk op de maatschappij.
In de komende vier jaar kunnen
we verwachten dat president
Trump zich vooral zal gaan bezighouden met wetgeving die
hem zelf aangaat. Trump wil
lagere belasting voor de rijken,
importheffingen op goederen
uit China en Zuid-Amerika en
het afschaffen van Obamacare.
Dit beleid is afgestemd op zelfverrijking en kan gezien worden
als de primaire reden dat hij in
de verkiezingsrace gestapt is;
Trump is zoals eerder gezegd
geen vertegenwoordiger van
de heersende klasse maar een
profiteur van het kapitalistisch
systeem.
Behalve Donald Trump zullen we
ook te maken krijgen met een
nieuw team aan ministers en
hoge rechters die de president
zal mogen gaan benoemen. Bij
het ter perse gaan van dit nummer zijn er nog benoemingen
gedaan, maar een aantal namen
gonzen al door de wandelgangen van het capitool. Allereerst
de ultraconservatieve vice-presi-

dent Mike Pence, die het hakmes
zal gaan zetten in wetgeving ten
faveure van homorechten, abortus en euthanasie. Dan is er de
doorgewinterde
Republikein
Newt Gingrich die kan rekenen
op een baantje, oud-burgemeester van New York en fervent
Trump-supporter Rudy Giuliani,
voormalig vice-president Sarah
Palin (die ooit een boek schreef
over hoe liberalen Kerstmis van
de Christenen hebben gestolen)
en FOX-radiopresentator Sean
Hannity. Stuk voor stuk hardliners op het gebied van ‘familiewaarden’, sociale zekerheid, immigratie en Christelijke doctrine.
Hoe Bestrijden we Trump?
Om te analyseren hoe Trump bestreden moet worden is het belangrijk om eerst te kijken waar
zijn draagvlak vandaan komt en
waar zijn tegenstanders zitten.
Ten eerste is het belangrijk om te
weten dat afgelopen dinsdag, 8
november, vijfenveertig procent
van de kiesgerechtigden niet
naar de stembus is gegaan. Van
de stemmers heeft iets minder
dan de helft op Trump gestemd.
Niet-kiesgerechtigden meegerekend heeft dus amper een
kwart van de bevolking op hem
gestemd. Statistieken wijzen uit
dat Trump supporters voornamelijk blanke mannen zijn van
middelbare leeftijd met een gemiddeld tot hoog inkomen, gevolgd door blanke vrouwen in
dezelfde categorie.
De tegenstanders van Trump zijn
voornamelijk te vinden onder
jongeren, vooral jonge vrouwen en etnische minderheden.
Daarnaast is een groot aandeel
van de huidige Trump-stemmers
tot hun beslissing gekomen uit
onvrede over het huidige kapitalistische systeem (veelal zonder dit bij naam te noemen). De
Amerikanen die zijn thuis gebleven doen dit veelal uit apathie.
Jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn hebben in de dagen
na de verkiezingen met protesten laten merken ook tegen de
nieuw gekozen president te zijn.
Met deze informatie kunnen we
concluderen dat er nu meer dan
ooit een behoefte is aan een socialistische arbeiderspartij in de
Verenigde Staten. De Democraten zijn dit nooit geweest; zelf
wanneer zij linkse thema's op de
agenda zetten is dit ingekapseld
in de belangen van het kapitalisme en geen oprechte vertegen-

woordiging van de belangen van
de arbeiders. Daarom moeten
we breken met de Democraten
en werken aan een echte arbeiderspartij die wordt gesteund
door werkende klasse, de nietblanke minderheden en de gedesillusioneerde middenklasse
van Amerika. De Amerikaanse
bevolking heeft genoeg gehad
van de heersende klasse en de
corrupte elite die hen dag in dag
uit uitbuit ten faveure van zichzelf. De Amerikanen zijn moe
van dure militaire operaties in
overzeese gebieden en decadente grootverdieners die zich verrijken terwijl delen van Detroit
geen gas, licht en riolering hebben. Amerika verdiend een president die een einde maakt aan
het onderdrukken van de armen,
het massaal opsluiten van de
zwarte bevolking en het uitsluiten van de LGBTQ-gemeenschap
op basis van gedateerde en hypocriete Christelijke moraal.
Arbeiders en de Staat
De heersende klasse in de Verenigde Staten is sterk georganiseerd en heeft een sterke positie
verworven in alle lagen van de
samenleving en haar politiek,
rechtssystemen en politieapparaat. De klassenstrijd wordt niet
eenvoudig maar de voedingsbodem is er en de potentie voor
een socialistische omwenteling
is er ook. Kort na de uitslag van
de presidentsverkiezingen kwamen de eerste protesten al op
gang. De komende maanden en
jaren zal dit gehandhaafd moeten worden. Het is belangrijk
dat Amerikaanse kameraden de
bewegingen van protest kunnen organiseren en coördineren.
Leiderschap met gedegen theoretische kennis moet de protestbeweging voeden en zorgen

voor een duurzame socialistische
tendens in plaats van impulsieve
acties die uiteindelijk zullen verwateren en overgaan in anarchistisch geweld en incidenten
in de kantlijn.
Een klein deel van de Trumpaanhang bestaat uit fascisten.
Dit betreft de beruchte Ku Klux
Klan en andere militia en rechtsextremistische groeperingen. Zij
hebben in de aanloop naar de
verkiezingen Donald Trump actief gesteund en aanbevolen en
tijdens en na de verkiezingsdag
gezorgd voor publieke onrust.
Met vlagvertoon, demonstraties en intimidatie zorgen ze in
het spoor van Trump’s populariteit voor een sfeer waarin het
voor minderheden onveiliger en
onbehaagzamer wordt om in
Amerika te wonen. Hier ligt ook
een verantwoordelijkheid voor
kameraden en zij die solidair
zijn met de linkse beweging, om
gemeenschappen en minderheden te beschermen tegen deze
fascistische dreiging. Als het geweld en intimidatie vanuit deze
extremistische groepen toeneemt, moeten we waarnodig
hier ons en de zwakkeren in de
samenleving tegen beschermen.
Dit geldt ook voor de opbouw
van een socialistische arbeiderspartij in de VS. Dit moet zo
veel mogelijk vredelievend en
democratisch gebeuren. Vanuit
een theoretische basis moeten
jongeren, vakbondsmensen en
andere leden van de arbeidersklasse breken met de Democraten en zelf politieke invloed gaan
uitoefenen in lokale en landelijke
besturen. Amerika is echter een
land met een robuust staatsapparaat, dat een paranoïde houding heeft ten opzichte van socialisme en een zwaarbewapende

politiemacht bezit. De elite zal
niet terugschrikken om geweld,
intimidatie en intriges te gebruiken tegen de socialistische beweging. Het is daarom belangrijk
om hier als het er op aan komt,
op voorbereid te zijn en zowel in
woord als daad weerstand tegen
te kunnen bieden. Organisatie
en coördinatie is hierbij opnieuw
het sleutelwoord.
Conclusie
De destructieve kracht van het
kapitalisme heeft de Verenigde
Staten ontwricht en een maatschappij gecreëerd waarin de
barbaarse kapitalist Donald
Trump de macht heeft kunnen
grijpen. Een gedesillusioneerd
deel van de arbeidersklasse en
een clique aan rijke kapitalisten
en fascistische elementen uit de
samenleving hebben hem in het
zadel geholpen. Als Marxisten
is het onze belangrijke taak om
niet pessimistisch te zijn over de
stemming onder het volk maar
om ons solidair te verklaren met
de arbeidersklasse en hen te
helpen om georganiseerd op te
kunnen treden tegen de elite en
niet te luisteren naar de leugens
van de liberalen en de conservatieve extremisten. Amerika is
een land met aan de ene kant
een voedingsbodem voor een
socialistische revolutie, maar tegelijkertijd ook een gevestigde
orde die stevig in het zadel zit en
nergens voor terug schrikt om
haar positie te verdedigen. We
hebben geduld, wijsheid, solidariteit en daadkracht nodig om de
weg naar een beter Amerika in
te slaan, de weg van strijd tegen
Trump en voor een socialistisch
Amerika!
Dmitri Lenselink
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De verkiezingen van 15 maart,
een eerste analyse
De verkiezingen van 15 maart 2017 zullen de eerste
Tweede Kamerverkiezingen zijn sinds Nederland
officieel weer in groei is en de regeringspartijen
zich trots op de borst kloppen dat 'het herstel' hun
verdienste is.
De vraag is in hoeverre de kiezer
hun retoriek gelooft. De economische situatie is verbeterd
volgens de indicatoren, maar
de cijfers van werkloosheid en
armoede zijn nog altijd slechter
dan in 2008. Het CBS stelde de
werkloosheid vast op 5,7% in
september 2016, in 2008 was
deze nog 3,6%. Volgens Eurostat lag langdurige werkloosheid in 2008 rond de 1%, maar
is deze nu 2,8%. De 'Labour Force Participation Rate' (het deel
van de beroepsbevolking dat een
baan heeft of daarnaar op zoek
is) is nu 64%, 3 procentpunten
lager dan in 2009. Dit houdt in
dat de statistische daling van de
werkloosheid sinds de piek in
2014 ook betekent dat sommige
mensen gestopt zijn met werk
zoeken. Het aantal arme mensen
lag in 2008 volgens het SCP nog
onder de 6%, maar is ondanks
een lichte daling sinds 2013 nu
nog altijd 7% en zal waarschijnlijk weer stijgen.
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PVV zijn, maar draagt door middel van Halbe Zijlstra bij aan het
racistische klimaat in Nederland.
De vraag is of zij dan uiteindelijk
met de PVV in de regering wil.
De PvdA keert met haar verkiezingsprogramma weer terug
naar 2012. Een ogenschijnlijk
vrij links programma dat tegen
alles ingaat wat de partij als coalitiepartner heeft uitgevoerd.
Dit is uiterst ongeloofwaardig. In
2012 werd dit gedaan om de SP
met succes de wind uit de zeilen
te halen, om de dag na de verkiezingen de brede coalitie met
de VVD te vormen. Deze troefkaart kan niet nog eens gespeeld
worden.

De regeringspartijen verklaren
het herstel uiteraard hun verdienste. Jan Peter Balkenende
was hun voorganger hierin, die
gaf de schuld aan de conjunctuur voor al het 'zuur', terwijl
het 'zoet' het directe gevolg zou
zijn van zijn bezuinigingsbeleid.
Rutte-Samsom doen nu hetzelfde. Ze geven daarbij geen enkele verklaring over hoe hun beleid tot vernieuwde groei geleid
heeft. In plaats daarvan moeten
we de pagina omslaan en ons
richten op de toekomst. Wat die
toekomst inhoudt, is voor beide
partijen anders. De huidige coalitie kan namelijk wel eens de
helft van haar stemmen kwijtraken en gaat er sowieso niet meer
komen.

Om de partij aantrekkelijker te
maken is daarom besloten om
er eens leiderschapsverkiezing
bij te serveren. De hoop is dat
Samsom daarbij wordt vervangen door de ietwat populairdere Asscher. Dit is een grote
farce gebleken. Partijprominent
Jacques Monasch heeft de partij verlaten nadat zijn eis om de
verkiezing te verbreden naar
niet-leden, werd afgewezen. Hij
wil nu een nieuwe partij oprichten die sociaal-democratische
standpunten mengt met de antiimmigratieretoriek van de PVV.
Verder zijn alternatieve kandidaten Gerard Bosman en Pelle
Oosting geweigerd omdat deze
'niet binnen het profiel pasten'
of 'te weinig ervaring hadden',
alsof het hier om een sollicitatie
gaat in plaats van een verkiezing
met een politieke grondslag! Na
de eerdere afsplitsing van DENK
is dit een nieuw teken van crisis
van de PvdA, onderdeel van een
Europabrede trend van crisis van
de sociaal-democratie.

VVD richt zich op de toekomst
door middel van een law-en-order programma, vol met populistische en racistische retoriek over
vluchtelingen en migranten om
met de PVV te concurreren. Ze
moet het zogenaamde redelijke
en ervaren alternatief voor de

De teruggelopen populariteit
van de VVD en de crisis van de
PvdA tonen aan dat de huidige
coalitie dood is. De PvdA gaat
niet de grootste worden en dat
weten haar leiders. Ondanks de
optimistische peptalk dat Asscher het tij kan keren, is het

overduidelijk dat de PvdA als
'sociale component' van Rutte
II afgestraft zal worden voor alle
bezuinigingsmaatregelen en de
dramatisch verlopen 'decentralisatie' in de zorg. De gewenste
fusering van de fractie met die
van GroenLinks is dan ook een
teken van zwakte. De VVD is
dan wel minder gedaald dan de
PvdA, haar focus op niet-economische thema's is een teken dat
ze met kabinet-Rutte II geen populaire periode afsluit.
Maar welke partijen komen ervoor in de plaats? Er heerst terecht zeer veel cynisme. De politiek is namelijk weer 'business as
usual' met dezelfde cliché standpunten van de verschillende partijen. Er wordt luid verkondigd
dat er weer groei is, terwijl dat
voor velen geen enkele binding
met de werkelijkheid heeft. De
ene na de andere schok in de
wereld brengt een nieuwe recessie ook weer dichterbij.
Traditionele burgerlijke oppositiepartijen als CDA en D66
halen rond de 15 zetels (10%).
Verder zijn er veel verschillende
splinters en kleinere partijen
met een aantal zetels, wat duidt
op de politieke instabiliteit. De
enige twee 'grote' partijen in de
peilingen (historisch gezien nog
steeds middelgroot) zijn de VVD
en PVV.
Voor het grootste deel weet de
PVV de stem van onzekerheid en
protest naar zich toe te trekken.
De thema's van terrorisme, de
vluchtelingencrisis en de kwestie
rond Zwarte Piet worden gretig
gebruikt op uiterst reactionaire
wijze om de onzekerheid in racistische haat om te zetten. Op
populistische wijze worden er
thema's zoals de zorg bij gehaald, waar de PVV slinks meestemde voor bezuinigingen en
marktwerking. Door de Brexit
en de verkiezing van Trump voelt
Wilders zich gesterkt. De harde
taal wordt niet gematigd, juist
om een zo groot mogelijke over-

winning te realiseren zodat de
andere partijen moeilijker om de
PVV heen kunnen. Het feit dat
partijen als VVD en CDA de kans
zeer klein noemen dat zij met de
PVV gaan regeren, betekent niet
dat het automatisch ook niet gebeurt. Na de Brexit en de verkiezing van Trump is dit nu ook een
mogelijkheid.
GroenLinks is gestegen door de
nieuwe frontman Jesse Klaver,
maar ook vooral door de crisis
van de PvdA. Het is zelfs mogelijk dat de partij meer zetels krijgt
dan de SP. Ze probeert vooral
jongeren aan te spreken met
een soort gelikt 'radicalisme' en
een strijd tegen 'economisme'
(alsof Jesse Klaver de eerste persoon op aarde is die zich tegen
'cijfertjesdenken' verzet), maar
de partij stemde wel in met het
leenstelsel voor studenten.
Ter linkerzijde zou het de SP
moeten zijn die hiervan profiteert. Deze is echter gestagneerd rond de 15 zetels, haar
vaste basis. Sinds Ron Meyer
partijvoorzitter is geworden is
er wat meer leven in de brouwerij gekomen, wat blijkt met
de landelijke campagne voor
een Nationaal Zorgfonds, maar
tegelijk blijft men vasthouden
aan het meebesturen in lokale
colleges en een toon van matiging om aan te tonen dat de SP
'een volwassen en betrouwbare
partij is'. Intussen staat de PVV
veel hoger in de peilingen met
een radicaler klinkende boodschap van 'revolte tegen de
elite'. Op kleinere schaal zien we
hoe de Partij voor de Dieren wel
in de peilingen gestegen is met
haar compromisloze en radicale
boodschap voor een geheel ander soort economie. De verkiezingen zijn pas in maart, dus het
roer kan nog om voor de SP om
met een duidelijke socialistische
campagne te komen en een deel
van de proteststemmers en nietstemmers achter zich te krijgen.
Jordan Smits

‘Welkom in Marokko, hier worden
mensen letterlijk verpletterd!’
Tienduizenden woedende Marokkanen gingen vorig weekend
en de hele week erna de straat op nadat een visverkoper in
Al-Hoceima geplet werd in een vuilniswagen. Hij probeerde
zijn vis die door de lokale politie in beslag was genomen te
recupereren. Volgens getuigen van het incident activeerde de
politie opzettelijk het compressiegedeelte van de vuilniswagen toen Mouhcine Fikri erin sprong.
Op sociale media werden foto's
van het verpletterde lichaam
geplaatst, ze ontlokten razernij en verontwaardigde reacties. Twee Arabische hashtags
#" ( وم_نحطVermaal hem") en
# "( يركفف_نسحم_انلكWe zijn
allemaal Mouhcine Fikri") circuleren op het internet. De woede
is terug te voeren tot de 'Hogra', dat is een Arabische term
die verwijst naar het gevoel dat
ontstaat bij misbruik en onrechtvaardigheid door de staat. Dit is
een krachtig gevoel dat aansluit
bij de dagelijkse ervaringen van
vele gewone mensen. Het is de
beleefde realiteit van minachting, uitbuiting en onderdrukking door de bazen, de landheer,
de lokale en regionale ambtenaren, de hoofdonderwijzers, de
religieuze leiders, politie, politici
en de vazallen van de koning.
De onderdrukking van het regime zelf, met andere woorden.
Het gevoel wordt ook nog versterkt door een hoge werkloosheidsgraad, lage lonen en hoge
prijzen voor levensmiddelen.
Veel mensen identificeren zich
met het lot van de visverkoper.
Een betoger verwoorde het zo:
"Iedereen hier voelt zich vermalen door de vuilniswagen". De
vuilniswagen is een metafoor
geworden voor het onderdrukkende en uitbuitende systeem.
Eén van de slogans op een betoging was: "Mohcine is vermoord, Makhzen is de schuldige". Makhzen is het woord dat
men gebruikt voor de koninklijke
staatsinstellingen, de absolute
monarchie die de Marokkaanse
maatschappij controleert. De
mensen begrijpen dat het gedrag van de lokale politieagenten het gevolg is van de aard van
het staatsapparaat en het economische systeem.
Social media activisten en de
demonstranten geloven het officiële verhaal dat Mouhcine Fikri
zelfmoord zou gepleegd hebben
of dat het een ongeluk was, niet.

Ze zijn ervan overtuigd dat hij
opzettelijk gedood is door politie
en eisen dat de daders gestraft
worden. Uiteraard worden deze
beschuldigingen door de politie
ontkend.
Er waren massa betogingen,
niet enkel in de Noordelijke stad
Al-Hoceima, maar ook in Casablanca, Rabat en vele andere
plaatsen. Ze ontstonden meestal
spontaan, maar de activisten van
de oude 20F beweging hebben
ze mee georganiseerd. De demonstraties zijn waarschijnlijk de
grootste in het koninkrijk sinds
de golf van protesten die volgde
op de Arabische Lente in 2011.
In de Noordelijke regio van het
Rif hebben de betogingen het
karakter van een opstand en is er
een algemene staking afgekondigd. Dit gebied was in het verleden altijd een broeihaard van revolte. De Rif-oorlog in de vroege
jaren '20 die geleid werd door
de legendarische Abdel Krim
tegen de koloniale overheersing
van Spanje en Frankrijk was de
eerste massa opstand tegen het
imperialisme in de geschiedenis.
Restanten van deze geest van revolte zijn nog steeds aanwezig.
De overwinning tegen de onderdrukking van de Marokkaanse
staat kan echter enkel behaald
worden door een gezamenlijke
strijd met de rest van de arbeidersklasse en de jongeren in het
land. Separatisme zoals wordt
bepleit door bepaalde politieke
krachten in de Rif zal enkel de
revolutionaire beweging tegen
het regime verzwakken.
De dood van Mohcine Fikri en de
massale verontwaardiging die in
heel Marokko erdoor ontstond
doet denken aan de arme marktverkoper Mohamed Bouazizi in
Tunesië die zichzelf in brand stak
in december 2010. Deze tragische gebeurtenis werd de vonk
voor de Arabische revolutie. Het
is ook niet het eerste 'incident'
in Marokko dit jaar. Tientallen

die slachtoffer waren van brutaliteiten en vernederingen van de
autoriteiten hebben zelfmoord
gepleegd voor officiële gebouwen of op openbare marktplaatsen. De golf van massaprotest
komt niet als een verrassing. Alle
noodzakelijke sociale en politieke ingrediënten waren al aanwezig, wachtend op een 'incident',
een vonk om te ontvlammen.
Sinds het begin van de Arabische
revolutie is de situatie er nergens
in het Midden-Oosten beter op
geworden. In het afgelopen jaar
waren er twee keer massale rellen in Tunesië, als reactie op het
brutale besparingsbeleid. Egypte
balanceert op de rand van een
nieuwe sociale explosie terwijl
het land dieper en dieper in een
spiraal van recessie, aanvallen
op de levensstandaard en toenemende repressie valt. De dagen van de nieuwe farao, Abdul
Fatah al-Sisi zijn geteld. Om de
nieuwe beweging te doen slagen kan deze zich niet beperken
tot de vervanging van één president of koning door een andere.
Hun doel moet het vernietigen
van het oude staatsapparaat en
het kapitalistische systeem zijn
om het te vervangen door een
democratische
arbeidersstaat
met een geplande economie.
De autoriteiten leven in angst
voor een herhaling van de heftige gebeurtenissen tijdens de
Arabische revolutie. Het Marokkaanse regime hield stand tegen
de storm van de revolutie dankzij een combinatie van materiële toegevingen, cosmetische
hervormingen en de corruptie
van de leiders van de vakbond
en de protestbeweging. Dit gaf
een impressie van stabiliteit onder de 'wijze en progressieve leiding' van de koning. Het voedde
het idee van de 'Marokkaanse
uitzondering' in het MiddenOosten. Ze dachten dat ze de
massa's getemd hadden. De

Marokkaanse marxisten hebben
altijd het tegenovergestelde geargumenteerd. Onze analyse is
bevestigd geweest door de recente gebeurtenissen, tegen al
de gedemoraliseerde perspectieven en doemscenario's van alle
linkse tendensen in het land.
De koning, Mohamed VI, heeft
zijn vertegenwoordiger naar de
familie van het slachtoffer gestuurd en heeft zijn medeleven
betuigd. Hij heeft ook een onderzoek beloofd. Het ministerie
van binnenlandse zaken en van
justitie deden hetzelfde. Dit is
niet de eerste keer dat de autoriteiten 'een grondig en transparant onderzoek' beloven. Ze
leiden echter nooit tot iets. De
staat is bedrieglijk. Alle officiële
instanties proberen wanhopig
de schijn hoog te houden door
hun medeleven te betuigen. De
bedoeling is om zichzelf te beschermen tegen diepgaandere
ondervragingen. Indien nodig
zal het regime enkele politiemensen opofferen om de woedende massa te kalmeren. Het
regime zal trachten te leunen
op de leiders van de gediscrediteerde partijen, maar ook op
de reformistische linkse leiders
en de Islamieten van Al Adl Wal
Ihssane om de beweging te laten
doodbloeden. Maar fundamenteel zal er niets veranderen. Het
zal enkel de roep voor een echte
revolutionaire partij versterken.
Een revolutionaire partij die in
staat zal zijn om de massa’s te
helpen een socialistische revolutie te voeren. De enige revolutie
die de noden van de mensen zal
kunnen oplossen. Een nieuwe
fase in de Marokkaanse revolutie is aangebroken. De Marokkaanse massa’s zullen terug aanknopen bij de evenementen van
2011 waar ze het einde van het
regime eisten.
Jean Duval

Weg met het moordende en onderdrukkende regime!
Weg met het kapitalisme!
Lang leve de socialistische revolutie in Marokko en
de gehele regio!
Meer info over IMT Marokko (in het Arabisch): www.marxy.com
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Kapitalisme en technologie:

een marxistische benadering
Kyle Michiels (IMT België) en Adam Booth (IMT Groot-Brittanië)
De technologische mogelijkheden die voor handen zijn hebben weinig effect op
de realiteit zoals we die beleven. Onze samenleving beschikt over een rijkdom aan
tijdbesparende technologie, maar dat vertaalt zich niet in de verbetering van onze
leef- en werkomstandigheden.
Integendeel: technologie lijkt voor veel
werkenden een leefbare situatie in de weg
te staan. In een studie schatten economen
van de Universiteit van Oxford dat wereldwijd het risico bestaat dat de helft van de
banen tegen 2035 geautomatiseerd zijn.
Dit komt neer op ongeveer 2 miljard banen
die kunnen verdwijnen. Een studie van ING
berekende dat in België 49% van de banen
automatiseerbaar zijn. In een kapitalistische
context is technologie een instrument in de
concurrentiestrijd tussen bedrijven. De kosten kunnen ermee gedrukt worden, de winst
vergroot. De fascinerende en emanciperende
mogelijkheden die technologische ontwikkeling kan bieden, slaan onder het kapitalisme
om in hun tegengestelde.
'Race against the machine'
Dat is de titel van een spraakmakende studie van twee economen van het belangrijke
Massachussets Institute of Technology. Ze
bevestigen de hoger gemaakte vaststelling:
de snelle ontwikkeling van technologie zou
tot massale werkloosheid kunnen leiden. In
de industriële sector zijn er de voorbije decennia al heel wat jobs verloren gegaan door
de automatisering van bepaalde taken. In de
eerste plaats ging het om laaggeschoolde
manuele banen. Vandaag is het de beurt aan
de zgn. 'white collar jobs'.
In september kondigde ING-bank een verregaande automatisering van haar diensten in
België aan waarmee meer dan 3000 banen
verloren gaan. Eerder dit jaar publiceerde ze
een veelvoorspellende studie over de polarisatie op de arbeidsmarkt. (1) Terwijl de nood
aan hooggekwalificeerde managers duidelijk
groeit (+16% tussen 2011 en 2015), worden
middengekwalificeerde taken afgebouwd.
Het aantal administratieve en 'white collar'
beroepen is de laatste vier jaar scherp gedaald (-20% of 123 000 jobs). Zulke werktaken zijn door de ontwikkeling van de informaticatechnologie makkelijk en goedkoop
te vervangen.
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“Zelfs de hoogopgeleiden onder hen werden niet gespaard,” Waarschuwt ING, “bij
het administratief personeel is het aantal
masters zelfs sterker gedaald (-28%) dan
het totaal. Het behalen van een diploma hoger onderwijs is niet langer een voldoende
voorwaarde voor werkzekerheid: het soort
beroep dat men daarna uitoefent is min-

stens even belangrijk.” De studie stelt ook
een markante stijging van de “laaggekwalificeerde elementaire beroepen” vast. In de
vaktaal uit een andere sector worden deze
de 'kutjobs' genoemd.
Het automatiseren van bepaalde beroepen
gaat gepaard met de toename van kleine
repetitieve taken. “In de geautomatiseerde
wereld, heerst de precaire arbeid. Jobs zonder stabiliteit, zonder voldoening, die geen
aanvaardbare levensstandaard bieden en al
onze tijd lijken in te nemen door de werktijd
op te delen in kleine stukjes.” (2) Hiervoor
worden vaak tijdelijke werkkrachten of studenten ingezet. Dit soort werk wordt vaak
met moeite een maand volgehouden. Door
de automatisering van beroepen waar vroeger jongeren met een diploma op zak terecht
konden, zal dit soort werk alleen nog maar
toenemen. Een loopbaan als eeuwige 'flexwerker' wordt steeds meer het perspectief
voor jongeren, ook met een hogere opleiding. Dat kan niet anders dan explosieve sociale gevolgen hebben.
'Innovatiepessimisme'
De concurrentie tussen de menselijke arbeid
en de technologie in het kapitalisme wordt
niet altijd in het voordeel van die laatste beslecht. In Januari 2013 kopte het toonaangevende tijdschrift van het financiële hart van
Londen, The Economist: “Heeft de ideeënmachine afgedaan?”. Op de cover was een
man te zien die op het toilet zat en zich afvroeg: “Zullen we ooit nog zoiets nuttig uitvinden?” Aan de grond van deze bezorgdheid ligt de vaststelling dat de productiviteit
(hoeveel een gegeven aantal arbeidskrachten in een bepaalde tijd kan produceren)
stagneert – en dat ondanks alle verregaande

technologische innovaties van de laatste jaren. Terwijl de mogelijkheid om data te verwerken is verhonderdvoudigd, blijft de groei
in de productiviteit sinds de jaren '70 rond
de 2% per jaar hangen en vandaag ligt ze
op minder dan 1%. Ter vergelijking: in de
'gouden periode' van het kapitalisme na
de Tweede Wereldoorlog bevond deze zich
rond de 3% per jaar. De tendens op langere
termijn is zelfs nog angstwekkender.
Om te begrijpen wat er gaande is, is het
handig om het verschil tussen 'innovatie' en
'technologie' te begrijpen. Innovatie komt
neer op de eigenlijke ontwikkeling van de
wetenschap en kennis. Technologie is de
toepassing van deze kennis in de productie.
Het is deze laatste die zorgt voor de groei
in productiviteit en die de economie voortuit
stuwt. Vandaag wordt er overal geïnnoveerd,
maar is de eigenlijke impact ervan op de economie eerder beperkt. Innovatie wordt niet
omgezet in eigenlijke technologie. Terwijl er
grote vooruitgang is gemaakt in bepaalde
aspecten van het leven, verschillen anderen
niet heel erg van hoe mensen 40 jaar geleden leefden. The Economist stelt vast dat
de organisatie van de huiselijke sfeer onveranderd blijft, dat we nog steeds in dezelfde
treinen, vliegtuigen en auto's rondreizen,
dat de levensverwachting sinds de jaren '80
amper of niet gestegen is. Er zijn vandaag
meer mensen betrokken in wetenschappelijk
onderzoek dan ooit tevoren en toch dragen
innovatie en technologie zeven keer minder
bij tot de economische groei dan in de jaren
'50.
De vaststelling gaat zelfs nog verder. In bepaalde sectoren is er zelfs sprake van de
de-technologisering. Dat is het geval bij delokalisering van bedrijven. De hoogtechnolo-

gische werkplaatsen in de ontwikkelde kapitalistische landen worden daarbij verplaatst
naar lagelonenlanden, waar arbeiders in
quasi-19e-eeuwse toestanden werken...
Tegelijkertijd zorgt dit voor de wereldwijde
groei en de verbondenheid van de arbeidersklasse.

ele kapitalist profiteert op korte termijn van
kostenbeperkende technologische innovatie,
maar brengt daarmee de bestaansvoorwaarden voor het geheel van zijn klasse in gevaar.
Het invoeren van nieuwe technologie heeft
enkel zin als ze een goedkoop alternatief levert voor menselijke arbeidskrachten.

De nieuwe technologieën die echt worden
geïmplementeerd, zijn als het ware tweederangs technologieën. Ze kunnen zonder
veel kosten toegepast worden maar hebben
al bij al een beperkte impact op de manier
waarop er geproduceerd wordt. De enige
overweging die telt is om de kosten naar beneden te halen. Des te meer moet deze beperkte vernieuwing met de mantel der liefde
bedekt worden. Elke minimale aanpassing
wordt zo voorgesteld als “modern, moderner, modernst.” De vorm moet de inhoud
verbergen.

Op dit ogenblik, en eigenlijk al vanaf de jaren
1970, hebben de kapitalisten geen enkele
drijfveer om de productiviteit betekenisvol
op te voeren. Waarom investeren in het verhogen van de productie door dure technologie wanneer de huidige productie al niet
verkocht raakt? Dat is heel duidelijk in de
telecommunicatie-industrie die kampt met
een enorme overproductie. De verschillende
producenten van smartphones teren al een
hele tijd op de technologie die al een tiental jaar ontwikkeld is. De nieuwe modellen
verschillen amper, op z'n best kun je enkele
vormelijke aanpassingen zien. In plaats van
te investeren in de toepassing van de meest
geavanceerde productietechnieken, zoals
3D-printers die potentieel een nieuwe industriële revolutie teweeg kunnen brengen,
worden dergelijke technologieën onbenut
uit vrees om de bestaande overproductie
nog te verergeren.

Dat is bijvoorbeeld het geval in de deeleconomie (Uber, Airbnb, Deliveroo etc.) waarbij
er gebruik wordt gemaakt van internetplatformen. Hoewel ze zichzelf een uiterst nieuw
imago aanmeten, zijn ze helemaal niet zo
vernieuwend. De technologie die wordt gebruikt, was al lang gekend en werd ook al
toegepast in de traditionele bedrijfsvormen
(taxi's, hotels, etc.). Waarin de nieuwe bedrijven uitblinken is het drukken van de kosten.
Er wordt eigenlijk niets gecreëerd. Wat voorheen behoorde tot het persoonlijke eigendom wordt omgezet in kapitaal. Objecten
die reeds bestonden worden vermarkt en
worden zo een bron van winst. Onder druk
van de crisis zien meer en meer mensen de
mogelijkheid om op die manier een bijverdienste te vergaren. Maar de echte winst
wordt gemaakt bij de ondertussen gigantische bedrijven die op geen enkele manier bijdragen tot het creëren van waarde. Het zijn
louter deurwachters of renteniers die een tol
heffen op het gebruik van hun website.
Twee zijden van dezelfde medaille
Maar hoe kunnen deze twee verschillende
tendensen onder de burgerlijke economen
naast elkaar bestaan? Hoe kan er te veel innovatie en technologie zijn, en tegelijkertijd
ook te weinig? De paradox van zowel te veel
als te weinig innovatie is de uitdrukking van
de dialectische wetten van het kapitalisme.
Wetten die werken op basis van het 'rationele' winstbejag van de individuele kapitalist,
dat op zijn beurt leidt tot een resultaat dat
volledig irrationeel is voor de kapitalistische
klasse in zijn geheel.
De individuele kapitalisten investeren in onderzoek en technologie om de productiviteit
van hun bedrijf te verbeteren. Zo kunnen
ze hun rivalen wegconcurreren, de lonen
verminderen en de werknemers vervangen
door machines en informatica. Maar elke
kapitalist moet dit 'rationele' doel nastreven.
Daarmee ondermijnt de kapitalistische klasse in z'n geheel net die markt waaraan ze
wil verkopen. Als de geproduceerde goederen niet verkocht kunnen worden, staat de
overproductiecrisis voor de deur. De individu-

Beide tendensen, de gemakkelijke, goedkope automatisering van 'white collar jobs' en
de technologische impasse, zijn tegelijkertijd
aanwezig. Ze weerspiegelen de tegenstellingen van de kapitalistische economie die de
gehele samenleving met zich naar beneden
haalt. Deze negatieve dynamiek ligt aan de
oorzaak van het gevoel dat technologie ons
niet bevrijdt, maar ons aan het wurgen is.
'Goede' en 'slechte' technologie
Technologie staat centraal in het vraagstuk
hoe arbeid en de samenleving in zijn geheel
verder zal evolueren. Daaruit komt het idee
voort dat technologieën inherente eigenschappen hebben, dat er zoiets bestaat als
'goede' en 'slechte' technologieën. De ene
zou gestimuleerd moeten worden, de andere gestopt.
Zo'n analyse maakt echter een abstractie
van de werkelijkheid door enkel naar de
verschijningsvormen te kijken, de uiterlijke
kenmerken waardoor mensen problemen te
zien krijgen. Er bestaat niet zoiets als 'goede'
of 'slechte' technologie, alles hangt af van
in welke context, door wie, ten dienste van
welke belangen technologie wordt ingevoerd. Het is een klassenkwestie. Neem nu
het voorbeeld van Facebook. Aan de ene
kant is het een enorm spionage-medium
voor bedrijven en staten en is het helemaal
niet zo vrij als het lijkt. Aan de andere kant
stelt het de arbeidersklasse in staat om op
ongezien snelle wijze informatie door te
spelen, elkaar te contacteren en speelde het
daarom een belangrijke rol in recente revoluties in de Arabische wereld en elders.
Een technologie heeft geen nut, werkt niet
'op zichzelf'. Een machine functioneert pas,
dient pas tot iets wanneer het door iemand

of een groep aangewend wordt. In die zin
bepalen de productieverhoudingen de impact ervan. Vandaag is technologie via allerlei juridische eigendomsstelsels (patenten,
intellectueel eigendom) het privaat bezit
van de kapitalisten. Het wordt enkel ingezet
wanneer het de winst zal doen toenemen,
niet om tegemoet te komen aan de sociale
noden van de meerderheid.
Impasse en revolutie
“Op een bepaalde trap van hun ontwikkeling raken de materiële productiekrachten
van de maatschappij in tegenspraak met de
bestaande productieverhoudingen, of, wat
slechts een juridische uitdrukking voor hetzelfde is, met de eigendomsverhoudingen,
waarin zij zich tot dusver hadden bewogen.
Van vormen waarin de productiekrachten tot
ontwikkeling kwamen, slaan deze verhoudingen om in ketenen daarvan. Dan breekt
een tijdperk van sociale revolutie aan.”
(Marx, Voorwoord tot de Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie)
De productiekrachten zijn zowel de materiële middelen, grondstoffen en machines,
als de mensen die arbeid uitoefenen en zo
bijdragen tot de productie van goederen. Als
een gegeven samenleving deze productiekrachten niet verder kan ontwikkelen, staat
een revolutionaire omwenteling voor de
deur. Het kapitalisme is in deze fase beland.
Het kan niet langer voorzien in economische
groei, tewerkstelling en de verbetering van
de levensstandaard van de massa’s. Het privébezit van de productiemiddelen, maar ook
van de ideeën en de kennis (via patenten en
intellectuele eigendom) is een enorme rem
geworden op de technologische vooruitgang. In plaats van samen te werken en kennis uit te wisselen om de beste telefoon te
ontwikkelen, bestrijden bedrijven als Apple
en Samsung elkaar onophoudelijk wegens
het overtreden van een of ander patentrecht.
In plaats van te investeren in onderwijs en de
toepassing van de meest moderne technieken, profiteren de kapitalisten van het overvloedige aanbod van goedkope arbeid in
Azië en elders; of kiezen ze gewoon voor parasitaire speculatie of de financiële markten.
Wat een verschil met de beginperiode van
het kapitalisme waarin de productiekrachten
uit de stagnatie van het feodale raamwerk
werden gehaald en als nooit te voren werden ontwikkeld!
Al meer dan een eeuw is de belangrijkste
innovatie niet het initiatief van kapitalisten.
De belangrijke impuls die de oorlogsindustrie gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog,
hing nauw samen met een verregaande
planning van de oorlogsindustrie en enorme
staatsinvesteringen met publiek geld. Ook
computers werden ontwikkeld in publiek gefinancierde wetenschappelijke kringen om
grote hoeveelheden data voor onderzoek op
te slaan, ze makkelijk terug te vinden en te
bewerken. Het internet werd uitgebouwd
door het Amerikaanse leger. In deze ontwikkelingen kunnen we een glimp opvangen
van wat mogelijk is – op voorwaarde dat
het private eigendom over de productiemid-

9

 delen wordt vervangen door een geplande
productie onder de democratische controle
van de gehele samenleving.
Technologie en klassenstrijd
De perverse gevolgen die technologie heeft
onder het kapitalisme worden aan de lijve
ondervonden door de arbeidersklasse. Wanneer werknemers een smartphone of tablet
krijgen van het bedrijf weten ze dat het een
vergiftigd geschenk is. Het zorgt ervoor
dat ze steeds bereikbaar zijn en dat ze dag
en nacht hun werk meenemen. Dat is een
bedachte strategie van kapitalisten om de
werkdag te verlengen, ook na de sluitingsuren van het kantoor. Daarom hebben werknemers vaak twee gsm's, en zetten ze hun
bedrijfsapparaat gewoon uit na de werkuren. In de industriële productie gaat het inzetten van nieuwe technologie vaak gepaard
met een intensificatie van het werkritme en
het onderbemand raken van posten. Zo zijn
er tal van voorbeelden. Ook na de werkuren
wordt het gebruik van technologie in het
kapitalisme gecontesteerd: wie heeft er nog
nooit illegaal een film of serie gedownload?
De smakelijke grappen over de verregaande
pogingen van auteursrechtenverenigingen
zoals Sabam en BREIN om gebruikers absurde bedragen te laten betalen passen in
dit rijtje.
De strijd voor een rationeel en bevrijdend
gebruik van technologie maakt deel uit van
de klassenstrijd. Onder het kapitalisme verhoogt technologie niet enkel de uitbuiting,
maar heeft het ook een vervreemdend effect. Technologie en menselijke arbeid worden maar al te vaak gebruik voor sociaal
nutteloze productie, terwijl er zo veel sociale
noden onvervuld blijven.
Tegen deze vervreemding kwamen in de
jaren '70 de arbeiders van het Britse Lucas
Aerospace in actie. We schreven daar toen
over: “In 1976 moest de Britse vliegtuigconstructeur Lucas 20 procent van de 18.000
werknemers ontslaan. (…) Lucas produceerde vooral wapens bedoeld voor de militaire
markt. Het antwoord van de vakbondsdelegees was dat men het recht had om te
werken aan sociaal nuttige producten. De
delegees overlegden met de arbeiders en
kwamen met een plan voor nuttig alternatief werk in de fabrieken.” Al snel kwamen
ze tot 150 haalbare sociale alternatieven, zoals het vervaardigen van specifieke rolstoelen
voor kinderen die met een open rug geboren worden, energiebesparende machines of
zelfs de productie van hybride auto's: “Dit
plan toonde het initiatief en betrokkenheid
aan van werkenden wanneer ze de kans krijgen om iets nuttigs te doen, met de bonus
dat hun banen gered waren.” Het plan werd
echter aan de kant geschoven door het management.
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Vandaag wordt deze strijd voor een rationeel gebruik van technologie echter naar
een politiek niveau getild rond de eis om
een algemene arbeidsduurvermindering.
Het technologisch potentieel is er om een

maatschappij van overvloed te organiseren.
De meest ondragelijke en vervreemdende
werktaken zouden zelfs vervangen kunnen
worden door het inzetten van de nieuwste
technologie.

https://about.ing.be/Over-ING/Press-room/Pressarticle/Structurele-verschuivingen-in-de-Belgische-arbeidsmarkt-1.htm
http://motherboard.vice.com/read/the-futureof-robot-labour-has-everything-to-do-with-capitalism

Een socialistische maatschappij
van overvloed
De angst die leeft voor een nieuwe automatiseringsgolf komt voort uit het feit dat we
geen controle hebben over hoe technologie
wordt ingezet. Dat we er geen controle over
hebben komt omdat we de productiemiddelen niet bezitten. Die zijn in de handen van
de 1%. De strijd voor een rationeel gebruik
van technologie hangt samen met de strijd
voor een socialistische samenleving. Enkel
wanneer de productiemiddelen in de handen zijn van de 99% en onder democratische controle staan, zullen we de situatie
kunnen rechttrekken.
Het hedendaagse technologische potentieel
is bijna oneindig. De kennis bestaat om de
grootste problemen van onze tijd aan te pakken. De mogelijkheid is er om op een enorm
fijnmazige manier goederen democratisch
te verdelen. De nodige groene technieken
bestaan om de klimaatcrisis tegen te gaan,
er is enkel een massale en geplande input
via publieke investeringen voor nodig om het
te verwezenlijken. Dat is niet mogelijk onder
het kapitalisme. Er wordt niet geproduceerd
voor de behoeften van de bevolking, maar
om winst te maken. Een nieuwe, socialistische samenleving zal echter niet organisch
groeien. Er zal een revolutionaire strijd nodig
zijn om de samenleving uit de wurggreep
van kapitalistische klasse te bevrijden.

De beperkte impact
van de informatietechnologie
op de kapitalistische economie
De ontwikkeling van de informatietechnologie opent enorme mogelijkheden. Toch heeft ze
slechts een beperkte impact gehad op de economie in z'n geheel. De software-industrie is
het meest dynamische deel van de IT-sector doordat ze steeds op zoek is naar nieuwe toepassingen. Toch stelt ze al bij al weinig voor. Haar waarde wordt geschat op 407 miljard dollar,
ten opzichte van de 78.000 miljard die de wereldeconomie waard is.
De essentiële belemmering voor kapitalisten om er echt massief in te investeren, toont eigenlijk de grenzen van het systeem zelf aan. Alle software die wordt ontwikkeld is zo goed als
kosteloos repliceerbaar. Dat betekent dat er geen winst te halen is voor de kapitalisten. Ze
proberen dit op te lossen door het gros van hun inkomsten uit advertenties te halen of door
buitensporige prijzen te vragen, die enkel nog maar meer aanzetten om gratis toepassingen
te ontwikkelen.
Op die manier toont de informatietechnologie de diepste tegenstelling van het kapitalistische
systeem aan: de contradictie tussen gebruiks- en ruilwaarde. Elk goed beschikt over een bepaalde gebruikswaarde. Het kan op één of andere manier een menselijke behoefte vervullen.
In het kapitalisme worden goederen echter niet geproduceerd voor hun gebruikswaarde,
omwille van hun sociaal nut, maar omdat ze winst kunnen opleveren. Om winst op te leveren
moeten ze verkocht worden... Voor een bepaalde ruilwaarde. Op die manier vervreemdt het
kapitalistische systeem zich steeds meer van de samenleving en blijkt het steeds minder in
staat om in de sociale behoeften te voorzien. De ontwikkeling van de eenvoudig repliceerbare informaticatoepassingen toont aan hoe het kapitalistische systeem de productiekrachten
verder heeft ontwikkeld dan dat het aankan. Een samenleving waar er meer dan voldoende
gebruikswaarde wordt geproduceerd is volledig binnen ons bereik. Om deze te verwezenlijken moet er echter gebroken worden met het kapitalistische privébezit en de staatsstructuren
die dat in stand houden.

17 strijdpunten tegen het nederlandse kapitalisme
1) Een minimumloon van 1600 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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“Alleen al onze muziek is genoeg om de
fundamentalisten te doden”

“Zoals overal in de derde wereld, hebben de Pakistaanse vrouwen en in het bijzonder de arbeidsters, te lijden onder extreme armoede. Meer dan wie ook hebben ze
een socialistische revolutie nodig. Het is de enige weg naar de vrijheid!" (Anam Rab)
Dit jaar stond een van de avonden op het
Wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens (IMT) in het teken van de
strijd van de vrouw in Pakistan. De discussie
vond plaats op vraag van vele kameraden die
geïnteresseerd waren in de politieke werking
onder vrouwen in een land met dergelijke
problemen. Anam Rab sprak gedurende anderhalf uur en beantwoordde vele vragen
over het engagement van een marxistische
vrouw in Pakistan.
Ze vertelde hoe de economische en religieuze omstandigheden in Pakistan enorm doorwegen. De statistische gegevens zijn onmiskenbaar. Volgens de al veel te optimistische
cijfers van de regering kan 26 procent van
de vrouwelijke bevolking lezen en schrijven.
Meer betrouwbare bronnen stellen dit cijfer
bij tot slechts 12 procent. Dit cijfer geeft een
idee van de erbarmelijke situatie: er is een
dagelijks gebrek aan water en elektriciteit en
de werkloosheid is zeer hoog. De levens-en
arbeidsomstandigheden bevinden zich op
het niveau van eeuwen terug.
De overgrote meerderheid van de bevolking
leeft daarenboven onder een religieus regime dat de morele normen van 1500 jaar
geleden, of zelfs ouder, aanhoudt. Dat wil
zeggen dat er nog feodale tradities voortleven, die ook hun nut blijken te hebben in het
kapitalistische systeem. Anam benadrukte
verschillende keren dat de situatie van de
Pakistaanse vrouwen in deze context moet
worden begrepen. Het is zeer belangrijk om
te beklemtonen dat dezelfde eeuwenoude
onderdrukking zich onder het kapitalisme
verder zet.
De situatie van de vrouw in Pakistan is heel
anders dan die van de Europese vrouw.
Maar tegelijkertijd zijn er ook twee soorten
Pakistaanse vrouwen: arme vrouwen uit
de lagere klassen en een zeer kleine groep
rijke vrouwen. Hoewel het religieuze regime
hetzelfde is, hebben de burgerlijke vrouwen
toegang tot totaal verschillende onderwijsen levensomstandigheden, waardoor ze in
een heel andere realiteit leven. Zo beschik-

ken ze bijvoorbeeld over hun eigen vrouwelijke slaven.
Voor Anam is de Pakistaanse vrouw een
vrouw die in een wereld leeft die haar niet
toelaat om enige vorm van geluk te bekomen, die niet weet wat het is om een vorm
van genegenheid te ontwikkelen met haar
partner, kinderen, broers of zussen. Als er in
Pakistan een jongen wordt geboren, wordt
er een groot feest gehouden. Bij meisjes
is er enkel plaats voor verdriet omdat de
bruidsschat een grote last is voor de familie.
Ze worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt
zodat de familie zich kan ontdoen van die
kosten. Sommigen zijn dan nog maar 5 of
6 jaar oud…
Het gevolg is dat een meisje opgroeit onder
een brutale onderdrukking. In deze omstandigheden is het bijna onmogelijk voor haar
om zich op een gezonde manier te ontwikkelen, zowel vanuit fysiek als psychologisch
oogpunt.
Vrouwen zijn veroordeeld tot een leven binnen de huismuren. De hele opvoeding is een
voorbereiding op het huwelijk. Getrouwde
vrouwen worden behandeld als een object
dat verantwoordelijk is voor het huishouden
en om seksuele of zelfs vaak gewelddadige
driften op los te laten. Ze zijn niet in staat
zelf hun toekomst te kiezen. Als een vrouw
verliefd wordt op de verkeerde man - die
niet door de familie is uitgekozen - wordt ze
streng gestraft, vaak met de dood als gevolg.
Elk jaar worden meer dan duizend vrouwen
vermoord om dergelijke eer-kwesties. Wanneer vrouwen worden beschuldigd van
overspel is het gebruikelijk dat ze worden
geslagen of zelfs levend worden verbrand
in het openbaar. Hun familieleden zijn vaak
medeplichtig omdat ze de maatschappelijke
gevolgen van de oneer willen vermijden.
Eén van de vragen die aan Anam gesteld
werden, is hoe ze marxist is geworden. Ze
vertelde dat ze het geluk had om op te groeien in een gezin met een marxistische traditie.
Zo werd ze gewonnen voor de revolutionaire

strijd van haar naasten. Zij bewijst dat het
ondanks de moeilijke omstandigheden toch
mogelijk is om zich politiek te ontwikkelen
en zich in te zetten om de samenleving te
veranderen. Daarin staat ze niet alleen. Vooral vrouwen die buitenshuis werken slagen er
ondanks alles in om deel te nemen aan de
politieke en syndicale strijd. Voornamelijk
in de verplegende sector en het onderwijs
beschikken de vakbonden uit een militante
basis van vrouwen.
Tegenwoordig heeft een groter deel van
de Pakistaanse vrouwen toegang tot de arbeidsmarkt. Dat is het gevolg van de noodzaak voor het kapitalisme om de kosten van
arbeid te verminderen: ze verdienen voor
hetzelfde werk tussen de 30 en 70 procent
minder dan een man. Toch heeft dit de situatie van deze werkende vrouwen veranderd.
Ze kunnen een eigen leven opbouwen, praten met andere mensen en worden zich bewust van de wereld rondom hen.
Anam legde uit dat onze organisatie onvermoeibare inspanningen doet om vrouwen
te winnen voor de strijd. Meestal is het niet
onmiddellijk hun toestand als vrouw die hen
aanspoort om zich politiek te engageren,
maar de extreme armoede die zij en hun kinderen worden opgelegd. Nadat een eerste
contact is gelegd, kun je in dialoog treden
over de rol die de vrouw speelt in de samenleving en over de noodzaak om dit systeem
te veranderen. Eens gewonnen voor de strijd
gaan ze tot het uiterste omdat ze niets meer
te verliezen hebben.
Nadat een festival met vrouwelijke muzikanten bedreigd werd door fundamentalisten, hebben de militante vrouwen zich een
spreuk toegeëigend, vertelt Anam ons met
een rustige glimlach: "alleen al onze muziek
genoeg is om de fundamentalisten te doden." Zo legt ze de link met de noodzaak
om een perspectief op de transformatie van
de gehele samenleving te hebben. Ze sloot
de discussie af door te zeggen dat als de socialistische revolutie in de rest van de wereld
fundamenteel is, de revolutie in Pakistan een
kwestie van onmiddellijke overleving is.
Maritania Camargo
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