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Marxistische

studenten utrecht

Marxistische Studenten Utrecht is onderdeel van Revolutie. Wij bestaan uit een groep studenten, die activiteiten organiseert op de
Universiteit van Utrecht, om de studenten aan te spreken en te scholen in onze Marxistische ideeën. Wij organiseren elke twee weken
een activiteit op de Universiteit, welke een lezing kan zijn over een actueel of theoretisch onderwerp met ruimte voor discussie, maar
ook een leesgroep. Onderwerpen die langs zijn geweest zijn onder andere: ‘Wat is Marxisme?’, ‘Wat is Fascisme en hoe kunnen we het
bestrijden?’, ‘Marxisme en Kunst’, ‘Marxistische Economie’, ‘Black Lives Matter’ etc. Al ligt de focus op studenten, onze meetings zijn
wel gewoon open en toegankelijk voor iedereen. Ze worden daarom ook openbaar gepromoot op onze facebook-pagina, iedereen kan
langskomen en meedoen, ongeacht of je student bent of niet. Op onze facebook-pagina worden de eerst volgende activiteiten bekend
gemaakt, houd die dus in de gaten!
Verder verkopen wij ook vaak in de buurt van de Universiteit ons blad en bieden we uitleg aan
studenten met vragen over het Socialisme of Marxisme. Zo willen wij de Marxistische theorie
zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen die interesse heeft. Want zoals Lenin zei: “Zonder revolutionaire theorie, kan er geen revolutionaire beweging zijn.” We vechten voor een
socialistische samenleving; weg met de uitbuiting, armoede, oorlogen en dit verrotte, ondemocratische systeem. Wij willen een betere toekomst voor onze planeet en voor de volgende
generaties. Op naar de socialistische revolutie!
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u Heb je interesse om een keer langs te komen naar een meeting, heb je vragen, of wil je met
ons meedoen en je aansluiten?
Stuur dan een berichtje naar onze facebook-pagina: Marxistische Studenten Utrecht
Of een e-mail naar: info@marxisten.nl

REDACTIONEEL

VAN VONK NAAR REVOLUTIE
Revolutie: een gewaagde maar duidelijke naam. Het blad Vonk heet vanaf nu
Revolutie. Deze naamswijziging komt
niet uit de lucht vallen.
Het jaar 2018 is een herdenkingsjaar. Het is
200 jaar geleden dat Karl Marx werd geboren, de belangrijke filosoof en activist wiens
ideeën en methoden de basis vormen van
onze beweging. Marx schonk ons niet alleen enkele zeer interessante en belangrijke
boeken, waaronder het Communistisch Manifest en het Kapitaal, maar was ook actief
in de opbouw van de Internationale Arbeidersassociatie.
Het is 100 jaar sinds het revolutionaire jaar
1918. Als effect van de Oktoberrevolutie van
1917, vond er in 1918 een revolutie plaats
in Duitsland, die een einde maakte aan het
regime van keizer Wilhelm en daarmee ook
de Eerste Wereldoorlog eindigde. Er werden
democratische raden opgezet van arbeiders,
soldaten en matrozen die de macht in handen kregen. De contrarevolutionaire rol van
de sociaaldemocratische leiding van de arbeidersbeweging, betekende echter dat de
revolutie niet slaagde, de macht actief werd
teruggegeven aan de heersende klasse en
de zeer instabiele Weimarrepubliek werd
opgericht, welke uiteindelijk op verdere contrarevolutionaire wijze werd beëindigd door
Hitlers machtsovername. Het is om die reden
dat wij internationaal strijden voor een revolutionaire leiding van de beweging, om herhalingen van deze tragedies te voorkomen.
Ook in Nederland had de Duitse Revolutie
haar effecten. Er was onrust in het leger en
er werden op verschillende plekken in het
land soldatenraden opgezet. De voedseltekorten en slechte behandeling van gemobiliseerde soldaten hadden hun effecten op het
bewustzijn. De ‘Rode Week’ in november
1918 was geen revolutie, maar had de potentie om het begin van een revolutionaire
situatie te worden. Echter, dan had de Duitse
Revolutie moeten slagen. Met de contrarevolutie in Duitsland, was het gevaar voor
de Nederlandse kapitalisten verder weg. Er
werden echter wel belangrijke concessies
gedaan aan de arbeidersbeweging, zoals
het invoeren van algemeen mannen- en later
ook vrouwenkiesrecht. Dit was niet het gevolg van de ‘verlichte ideeën van de liberale
burgerij’, maar van de revolutionaire strijd
die zich in Europa afspeelde.
Het is tevens 50 jaar geleden dat de bewegin-

gen van 1968 plaatsvonden. Het bekendst is
Mei 1968 in Frankrijk, dat begon met studentenprotesten, maar zich voortzette met
een revolutionaire algemene staking van
10 miljoen arbeiders. Het bleef echter niet
bij Frankrijk. Er vonden elders massabewegingen plaats in Italië, Pakistan en Mexico.
De arbeidersbeweging in het Westen begon
zich steeds militanter op te stellen. De relatieve kalmte van de naoorlogse economische
opgang was over.
Het is nu 2018, 10 jaar sinds de grote wereldwijde crisis van het kapitalisme. Er is
sprake van lichte groei, maar niets is er grondig opgelost. Grote bedrijven zwemmen in
het geld, maar investeringen zijn relatief laag
wegens de wereldwijde overproductie. Verschillende serieuze economen waarschuwen
voor een nieuwe crisis. De vraag is niet of,
maar wanneer deze zal plaatsvinden.
In de laatste 10 jaar heeft er wel degelijk
wat plaatsgevonden op politiek vlak. De
Arabische revoluties, Occupy Wallstreet,
massabewegingen tegen bezuinigingen in
vele landen. Het zogenaamde ‘politieke midden’ is in veel landen aan het wegzakken. In
plaats daarvan vindt er polarisatie plaats met
de opkomst van ‘anti-establishmentpartijen’
zowel aan de linker- als rechterflank van het
politieke spectrum.
In Nederland hebben we nu een rechtse coalitieregering die overduidelijk in de zak zit
van de multinationals. De rijken en grote bedrijven krijgen belastingverlagingen, terwijl
de btw-verhoging de armste Nederlanders
het hardst raakt. Deze regering zal onvermijdelijk verzet oproepen.
De linkse oppositiepartijen hebben gezamenlijk echter nog nooit zo weinig zetels
gehad. Het reformisme is duidelijk in crisis.
Het meeregeren in een bezuinigingskabinet
heeft de PvdA deze keer volledig gesloopt.
De SP is ook gestagneerd en heeft zelfs een
zetel verloren bij de laatste verkiezingen. Enkel GroenLinks heeft onder jongeren weten
te profiteren door zich op enkele ‘progressieve’ punten te profileren.

Er speelt echter iets onder de oppervlakte.
De campagnestart van het FNV-offensief zag
een zaal vol activisten die hardere acties eisten. De conservatieve vakbondstop wordt
gedwongen om in beweging te komen tegen dit kabinet en de werkgevers. Dit kan
de komende periode tot een wedergeboorte
van de strijdbare vakbeweging leiden.
De groei van Forum voor Democratie en de
verdere normalisering van racisme en chauvinisme, zullen ook tot een tegenreactie leiden, voornamelijk onder jongeren. In plaats
van een eenzijdige ‘verrechtsing’, zullen we
polarisering zien. De strijd van de arbeidersbeweging en de strijd tegen discriminatie
staan niet los van elkaar. De strijd tegen
de macht van het kapitaal kan alleen maar
plaatsvinden wanneer de werkende klasse
verenigd is. Daarom moet er tegen elke vorm
van discriminatie gestreden worden door de
arbeidersbeweging.
Revolutie wordt vandaag de dag niet meer
als iets engs beschouwd. Het woord wordt
nu zelfs vaak gebruikt in de reclamewereld,
wat een tegenstrijdige afspiegeling van de
tijdsgeest is. Een revolutie is een grote omwenteling. Die omwenteling is er duidelijk
nodig. De wereldwijde ongelijkheid groeit;
er sterven ieder jaar miljoenen mensen door
gebrek aan voedsel of door voorkombare
ziekten; terwijl er meer rijkdom is dan ooit
worden verworvenheden uit het verleden afgebroken; grote bedrijven zwemmen in het
geld maar investeren niet in sociaal nuttige
productie. Hier bovenop is er nog het probleem van klimaatverandering, dat door de
markteconomie onvoldoende wordt aangepakt, maar een planmatige aanpak vereist.
Een socialistische revolutie is nodig om de
productie uit de ondemocratische handen
van de kapitalisten te halen en deze op democratische wijze te plannen in het belang
van de 99%.
Wij zijn niet tegen hervormingen. Sterker
nog, we steunen iedere progressieve hervorming en loonsverhoging die gerealiseerd kan
worden. Echter, we hebben de afgelopen
decennia voornamelijk contrahervormingen
en aanvallen van de werkgevers gezien. De
heersende klasse is niet meer bereid om de
verworvenheden van het verleden te tolereren. Daarom is het nodig om een einde te
maken aan de dominantie van de banken en
multinationals. Daarom: Revolutie.
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MARXISME VS INTERSECTIONALITEIT
Lubna Badi
De crisis van het kapitalisme heeft geleid tot een stemming van wantrouwen en massabewegingen over de hele wereld. Als onderdeel
van deze algemene stemming zijn de afgelopen jaren ook een aantal spontane bewegingen ontketend tegen de vele vormen van onderdrukking die verschillende lagen van de arbeidersklasse onder het kapitalisme ervaren.

Inspirerende bewegingen zoals Black Lives Matter, de wereldwijde demonstraties tegen het geweld tegen vrouwen op 8 maart, en elementen
van de anti-Trump-beweging zijn slechts enkele
recente voorbeelden van de toenemende wens
van arbeiders en jongeren om onderdrukking en
discriminatie te bestrijden. Een bepaald perspectief dat is overgenomen bij de leiding van veel
van deze bewegingen – vaak leden, of beïnvloed
door het academisch links – is dat van ‘intersectionaliteit’. Daarom is het niet verassend dat een
laag jonge mensen en studenten die zich politiek aan het ontwikkelen zijn als onderdeel van
deze bewegingen, onderdrukking door deze
lens gaan bekijken. Maar wat betekent intersectionaliteit, is het nuttig om onderdrukking te bestrijden en is het verenigbaar met het marxisme?
Wat is intersectionaliteit?
Intersectionaliteit wordt meestal gebruikt voor
het beschrijven van meerdere en overlappende
vormen van onderdrukking, die elkaar in verschillende configuraties voor elk individu kruisen, waardoor unieke ervaringen en sociale barrières worden gecreëerd. Zo ontstaan een bijna
oneindig aantal combinaties en overlappingen.
De ‘behoefte om intersectioneel te zijn’ is een
veelgebruikte uitdrukking in de beweging, wat
impliceert dat elke strijd inclusief moet zijn en
representatief voor individuen die overlappende
onderdrukkingen ervaren, in tegenstelling tot
het alleen richten op een groep of een vorm van
onderdrukking.
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Als Marxisten zijn we het er natuurlijk overeens
dat individuen of groepen verschillende vormen
van overlappende onderdrukkingen tegelijkertijd kan ervaren. Marxisten uiten zich fel tegen
discriminerende gedragingen en stellen dat deze
slechts dienen om ons te verdelen en de eenheid
van de werkende klasse te voorkomen die nodig

is om de emancipatie te bereiken. Het lijkt dan
ook dat Marxisme en intersectionaliteit complementair zijn. Echter, als we onder de oppervlakte
kijken naar de ‘theorie’ die de intersectionaliteit
ondersteunt, zien we dat het in zijn begrip van
onderdrukking en hoe die bestreden zou moet
worden, heel anders is dan het Marxisme. Intersectionaliteit kan, ondankt de beste bedoelingen van veel voorstanders, de oorsprong van de
uiteenlopende vormen van onderdrukking niet
voldoende uitleggen en daarom ook geen oplossingen geven.
Wat zijn de beperkingen van intersectionaliteit?
Om de beperkingen te begrijpen van intersectionaliteit vanuit het Marxistisch perspectief, moeten we natuurlijk de belangrijkste principes van
intersectionaliteit zelf overwegen, en de
historische context waarin deze de overmacht
heeft gekregen.
De opkomst van intersectionaliteit viel samen
met een nederlaag van de revolutionaire golven van de jaren ’60 and ’70, gevolgd door een
reactie in de jaren ’80 die culmineerde in de
ineenstoring van de Sovjet-Unie. Tijdens het resulterende eb van de klassenstrijd, kreeg identiteitspolitiek de overmacht. Identeitspolitiek, die
zich in deze specifieke periode heeft ontwikkeld,
is gebaseerd op het definiëren van mensen op
basis van persoonlijke kenmerken (etniciteit, geslacht, enz.), in plaats van hun klasse of politieke
overtuiging. Intersectionaliteit was in feite een
reactie op de traditionele identiteitspolitiek, die
de beweging in afzonderlijke conflicten zou afsluiten.
De ideologische basis van intersectionaliteit berust echter op ‘postmarxistische’ theorieën zoals
het postmodernisme en het poststructuralisme,
theorieën die populair werden in academische

kringen, in een periode van kapitalistische terugwerking en toen de leiderschap van de arbeidersbeweging het gevecht voor socialisme
achter zich lieten, en openlijk voor een
meer “menselijk” kapitalisme opkwamen.
Terwijl radicale sociale en economische transformatie de nadruk had in de voorgaande periode,
werden ideeën, gedachten en taal het doelwit
van analyse en verandering tijdens de eb in de
klassenstrijd die daarop volgde. Gebaseerd op
deze ideologische trend benadrukt intersectionaliteit subjectieve ervaring en individueel denken, taal en gedrag als de lens om onderdrukking te begrijpen en te overwinnen.
De Afro-Amerikaanse rechtsgeleerde Kimberlé
Crenshaw zou met de term ‘intersectionaliteit’
zijn gekomen in 1989, met name ter beschrijving
van hoe het Amerikaanse rechtssysteem geen
rekening houdt met samengestelde discriminatie die zwarte vrouwen ervaren op de werkplek.
In een TED Talk getiteld “The Urgency of Intersectionality” uit 2016 verwees Crenshaw naar het
falen van het rechtssysteem om de dubbele discriminatie aan te pakken die zwarte vrouwen op
de werkplek ervaren als een ‘framing –probleem’.
De suggestie is dat als rechters of beleidsmakers
een beter kader hebben voor het begrijpen van
onderdrukking en de aard van samengestelde
discriminatie, individuen of groepen die overlappende onderdrukking ondervinden, niet door de
kieren zouden vallen.
Natuurlijk is dit een terecht aangekaart probleem, dit zou je ook over het Nederlands
rechtssysteem kunnen zeggen. Maar waar niet
op gewezen wordt, is dat deze schadelijke discriminerende gedragingen van rechters en beleidmakers de behoeften van het kapitalistisch
systeem weerspiegelen. De kapitalistische staat
en zijn rechtsstelsel bestaan om de regels en de

winsten van de kapitalistische klasse te handhaven. In dit systeem worden campagnebeloftes
verbroken zodra politici aan de macht komen en
er is geen mogelijkheid tot terugroeping. Veel
van de belangrijkste beslissingen worden achter gesloten deuren genomen door ongekozen
functionarissen (dwz bankiers en leidinggevenden). Op dezelfde manier is het op de werkplek
erg moeilijk om werkgevers ter verantwoording
te roepen voor discriminerende praktijken, omdat ze onze bestaansmiddelen beheersen en er
geen democratisch toezicht is op de kapitalistische productie.
Voor marxisten is het dus niet fundamenteel een
probleem van ‘framing’ of hoe mensen denken
over onderdrukking. Het idee dat denken en taal
de overheersende krachten zijn die de sociale
werkelijkheid vormgeven, komt voort uit filosofisch idealisme, terwijl marxisten de geschiedenis benaderen vanuit een materialistisch standpunt en beweren dat het de sociale realiteit is
die het denken vormt. En natuurlijk zijn het niet
alleen individuen in machtige posities die discriminerende ideeën vasthouden en hanteren in
hun eigen beperkte belang. De gewone mens
worden ook met deze ideeën gesocialiseerd. We
zijn niet geboren met uitgewerkte wereldbeelden, noch zijn de wereldbeelden die we ontwikkelen in de loop der tijd zomaar uit de lucht
komen vallen. Wat we leren en gaan geloven,
wordt beïnvloed en gevormd door de materiële
en sociale omstandigheden van het historische
tijdperk waarin we leven. De dominante ideeën
in de samenleving zijn die van de heersende
klasse, die onder het kapitalisme de bourgeoisie
is. Mensen worden niet inherent hebzuchtig of
racistisch geboren, maar worden opgevoed in
een individualistische samenleving die ons tegen elkaar opzet om te voorkomen dat de meerderheid van de uitgebuitenen en onderdrukten
zich gaan verenigen tegen hun gemeenschappelijke onderdrukker, maar ook om bijvoorbeeld
een neerwaartste druk te creeëren op de lonen.
De bourgeoisie bezit en controleert de belangrijkste middelen voor het verspreiden van ideeën, zoals de belangrijkste media en culturele afzetmarkten. Dit betekent niet dat elke gedachte
of element van cultuur een direct product is van
de economische basis van de samenleving, maar
dat de economische basis de algemene onderlaag legt voor de dominante standpunten van
een bepaald tijdperk en bepaalde grenzen stelt
aan hoe we denken.

“De proletarische vrouw vecht zij
aan zij met de man van haar klasse tegen de kapitalistische maatschappij.”
Hierbij is het belangrijk om te benoemen, dat
de materiële basis van alle sociale verdeeldheid
schaarste is. Een samenleving die haar burgers
een goede baan, een thuis en een opleiding kan
bieden, hoeft een ‘ander’ niet de schuld te geven
van het gebrek aan huisvesting, scholing of werk.
Omgekeerd zal een maatschappij in crisis deze
houding zien toenemen. Onder het kapitalisme
is schaarste volkomen kunstmatig, omdat we
zulke geavanceerde productiemiddelen hebben
dat we al meer dan genoeg rijkdom en middelen hebben om iedereen een goede levensstandaard te geven. Het probleem van dit systeem is

dat een meerderheid van de rijkdom wordt toegeëigend door een kleine minderheid en de rest
over de kruimels mag vechten. Dit is de reden
waarom marxisten oproepen tot de onteigening
van de kapitalistische klasse, we kunnen al deze
rijkdom gebruiken in het belang van de meerderheid en de materiële wortels van verdeeldheid en onderdrukking uitroeien.
Het concept van ‘privilege’
Het concept ‘privilege’ wordt in de beweging
vaak opgeroepen door voorstanders van intersectionaliteit om te impliceren dat degenen die
niet het slachtoffer zijn van een bepaalde vorm
van onderdrukking er belang bij hebben om dit
te behouden, of er zelf actief aan bijdragen door
bepaalde voordelen te ontvangen. Marxisten
zijn het erover eens dat mensen die op meerdere en overlappende manieren onderdrukt
worden, veel grotere sociale barrières ervaren en
daarbij discriminatie. Wat echter vaak als privileges wordt beschreven, moet naar onze mening
worden beschouwd als mensenrechten die iedereen gelijkwaardig zou moeten verkrijgen. We
moeten het systeem afschaffen dat de arbeidersklasse in lagen verdeelt en daarbij van de meest
onderdrukte lagen deze rechten ontneemt. Wij
stellen; “Egaliseer niet naar beneden om een gelijkheid van armoede te creëren. Egaliseer naar
boven en grijp wat we nodig hebben van de uitbuitende en onderdrukkende klasse!”.
Het is niet in het belang van een werknemer om
door te gaan met de ‘overheersing’ en ‘onderdrukking’ van een andere groep. Op het eerste
gezicht lijkt het erop dat sommige werknemers
voordelen ten koste van anderen krijgen en dus
profiteren van hun onderdrukking. Een bekend
voorbeeld is dat mannen voor hetzelfde werk
meer dan vrouwen worden betaald. Mannen
krijgen echter niet meer betaald, omdat vrouwen minder betaald krijgen of andersom. Er is
genoeg rijkdom voor iedereen om een enorme
loonsverhoging te krijgen, maar die rijkdom
wordt toegeëigend door de heersende klasse.
Deze klasse profiteert ervan vrouwelijke werknemers, immigranten, raciale en genderminderheden te discrimineren, omdat zoals eerder
genoemd, dit een neerwaarts druk uitoefent op
alle lonen.
In plaats van klassensolidariteit brengt inter-

sectionaliteit het concept van ‘bondgenoten’
naar voren, suggererend dat verschillende sectoren van de werkende klasse en onderdrukten
verschillende belangen hebben en hun eigen
afzonderlijke organisaties zouden moeten hebben. Het gevaar van ‘bevoorrechtenpolitiek’ is
dat het ertoe leidt dat activisten sectoren van de
arbeiders proberen te overtuigen dat ze er daadwerkelijk baat bij hebben om andere lagen van
de arbeidersklasse te onderdrukken en daarom
tegengestelde belangen van hen hebben. Dit
speelt recht in de handen van de kapitalisten die
actief proberen deze mythe te bestendigen en
die racisme, seksisme en andere vormen van onderdrukking en discriminatie gebruiken om het
te rechtvaardigen. Wanneer ‘geprivilegieerde’ en
onderdrukte arbeiders zich verenigen tegen de
bazen en gelijke beloning en voorwaarden eisen, stelt de kracht van die eenheid alle sectoren
in staat om meer te winnen van de uitbuitende
klasse.
Een interessant voorbeeld om hierbij te benoemen, is die van de pakketsorteerders van PostNL.
De sorteerders met een Nederlandse, Portugese
en Poolse achtergrond, eisen 5 miljoen euro
omdat ze voor hetzelfde werk, geen gelijk loon
ontvangen. Al jaren worden de arbeiders niet
betaald volgens de PostNL-cao, en hebben hierdoor loon gemist, vakantiegeld, pensioen en
toeslagen. Mariëtte van der Neut van de FNV Flex
zei hierover dat “PostNL een constructie heeft
bedacht om op de loonkosten te besparen, zo
ontneemt PostNL werknemers al hun rechten.”
De Poolse arbeiders hierbij samengewerkt met
de Nederlandse arbeiders, en onder leiding van
de FNV deze eisen vastgesteld.
Een nieuwsartikel in TROUW (uit december 2017)
vermeldt: “In het derde kwartaal van dit jaar leverde de bezorging van pakketten 274 miljoen
euro op, ruim een vijfde meer dan jaar eerder.”
Deze winsten worden gemaakt, niet doordat alleen de Poolse werknemers worden uitgebuit,
maar ook de Nederlandse. Hier geldt hetzelfde
principe als de man-vrouw kwestie. Nederlandse
werknemers hebben hier geen zogenaamd ‘privilege’, maar zijn ook het slachtoffer van uitbuiting. Ze hebben er meer aan door met de Poolse
arbeiders hun krachten te bundelen en niet alleen voor gelijk werk, gelijk loon te eisen, maar
ook hogere lonen!
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Dit betekent natuurlijk niet dat klassenuitbuiting
de ‘ergste’ vorm van onderdrukking is in termen
van lijden, of dat de werkende klasse op een of
andere manier superieur is aan andere onderdrukte groepen. Dit betekend dat zolang we in
een maatschappij leven waarin een parasitaire
heersende klasse de meerderheid uitbuit en onderdrukt, niet één onderdrukte groep ooit echt
geëmancipeerd kan worden, omdat er altijd systemische ongelijkheid zal zijn. Elke vertegenwoordiger van de heersende klasse, ongeacht
hun geslacht, ras of seksuele geaardheid, zal uiteindelijk hun klassenbelangen dienen.
Het concept van ‘vertegenwoordiging’
Het idee achter “vertegenwoordiging” is dat als
meer mensen van onderdrukte groepen posities
zouden innemen (bijv. politici, CEO’s, bedrijfsleiders, enz.) dat zou helpen hun onderdrukking
uit te roeien of te verminderen. Het is belangrijk
om te begrijpen dat onderdrukte groepen niet
worden onderdrukt omdat ze ondervertegenwoordigd zijn; ze zijn ondervertegenwoordigd
vanwege systemische onderdrukking in de samenleving die barrières creëren voor deelname
aan het openbare bestuur en de politiek. De beste manier om echte vertegenwoordiging van onderdrukte groepen in de beweging te bereiken,
is door een duidelijke, militante strijd in ontwikkeling te brengen met echt leiderschap van onderop, in plaats van het tokenisme van bovenaf
aan te moedigen. Socialisme gaat juist om alle lagen van de uitgebuitenen en onderdrukten in de
strijd voor een betere wereld te betrekken. Onze
vertegenwoordigers moeten gekozen worden
op basis van hun politiek en vermogen om de
echte strijd te leiden.
De verkiezing van vrouwen als Margaret Thatcher, Angela Merkel, Theresa May of Hillary Clinton tot enkele van de hoogst mogelijke politieke
functies heeft niet de emancipatie van vrouwen
bevorderd, en revolutionairen hebben actief
campagne gevoerd en zijn tegen hen campagne
blijven voeren. Evenzo, bleef de levensstandaard
van zwarte Amerikanen onder Obama dalen.
Als revolutionairen zouden we een linkse politicus tegen elk van hen steunen, ongeacht hun
seksuele geaardheid, geslacht, ras of etniciteit.
Clara Zetkin, een Duitse Marxist, en voorspreker
van vrouwenrechten, zei het volgende over deze
kwestie: “Daarom kan de bevrijdingsstrijd van de
proletarische vrouw niet vergelijkbaar zijn met
de strijd die de bourgeois vrouw voert tegen de
man van haar klasse. Integendeel, het moet een
gezamenlijke strijd zijn met de mannen van haar
klasse tegen de gehele kapitalistische klasse. ...
Haar uiteindelijke doel is niet vrije concurrentie
met mannen, maar het bereiken van de politieke
heerschappij van het proletariaat. De proletarische vrouw vecht zij aan zij met de man van haar
klasse tegen de kapitalistische maatschappij.”
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Hervorming of revolutie?
Betekent dit dat marxisten suggereren dat personen en groepen die meerdere lagen van onderdrukking ervaren, hun strijd in de naam van
de klassenstrijd op een laag pitje zouden moeten zetten en dat er niets meer kan worden gedaan, om de onderdrukking te bestrijden of te
verlichten tot na de socialistische revolutie? Dat
is helemaal niet het geval. Marxisten verzetten
zich krachtig tegen alle vormen van onderdruk-

king en discriminatie in het hier en nu, en vechten tegen verdeeldheid en discriminerend gedrag, omdat ze alleen rechtstreeks in de handen
spelen van de heersende klasse. Marxisten gaan
verder, door te benadrukken dat we massale
ideeën niet kunnen veranderen zonder hun materiële oorsprong, namelijk schaarste en concurrentie, te veranderen. Dit is een van de redenen
waarom marxisten deelnemen aan de dagelijkse
strijd voor hervormingen en deze koppelen aan
de behoefte aan socialisme.

kaar te zien als concurrenten. Het is veel moeilijker om discriminerende houdingen tegenover
vrouwen, immigranten of LHBT-individuen vast
te houden wanneer ze op straat vechten voor
hetzelfde als jij, en hiervoor hun leven op het
spel zetten. Tijdens stakingen wordt duidelijk
dat werknemers geen belang hebben bij het
discrimineren van elkaar, omdat dit de staking
alleen maar zou ondermijnen. Tijdens een massabeweging wordt dit begrip op enorme schaal
bereikt.

Het is door de verenigde klassenstrijd dat de
massa’s leren over hun verenigde kracht en over
de grenzen van het kapitalisme om zinvolle verbeteringen aan hun leven te kunnen aanbrengen. Als we vandaag de wereld bekijken, is het
heel duidelijk dat nieuwe hervormingen niet de
norm zijn. Integendeel, overal strijden arbeiders
om de zeer elementaire mensenrechten en verworvenheden die in het verleden zijn behaald,
te behouden. Dus terwijl we vechten voor hervormingen, leggen we uit dat geen hervorming
duurzaam is onder het door crises geteisterde
kapitalisme. Om permanente verbeteringen te
behalen moeten ze gecombineerd worden met
de strijd voor de socialistische transformatie van
de samenleving.

Een mooi voorbeeld hiervan, is het verhaal van
Mark Ashton, die een homosexueel activist was
in de jeugdafdeling van de Communistische Partij van Groot-Brittanië (CPGB). Hij heeft tijdens
de Londen Pride in maart 1984 geld ingezameld
ter ondersteuning van de mijnwerkersstaking
tegen Thatcher, op basis van klassensolidariteit.
Hierbij hebben zij een gemeenschappelijke oppositie gevormd tegen zowel de reactionaire
Thatcher-regering, als het kapitalistische systeem. Hij slaagde een groep op te bouwen,
genaamd “Lesbians and Gays Support the Miners” en daarmee het wederzijdse wantrouwen
doorbroken tussen de homocultuur van Londen
en de georganiseerde arbeidersbeweging. Hij
smeedde een band die resulteerde in een brede
mobilisatie van Britse LHBT-ers die in solidariteit
stonden met de mijnwerks. Dit leidde ook tot
de deelname van een grote delegatie van mijnwerkers in de Pride-mars van 1985 en de opname van homorechten in het programma van
de vakbonden.

Dit betekent niet dat discriminatie van de ene
op de andere dag zal verdwijnen na een socialistische revolutie. Onderdrukking in al zijn
vormen bestaat al generaties lang, en heeft
zijn stempel gedrukt op het bewustzijn van het
menselijk ras. Massabewegingen hebben echter een diepgaande invloed op het bewustzijn
als mensen elkaar vinden voor hun gedeelde
interesses en overeenkomsten in plaats van el-

Een revolutionaire transformatie van de samenleving
Marxisten worden vaak bekritiseerd dat zij een
top-down, one-size-fits all oplossing voor iedereen zouden hebben. Integendeel, socialistische
revolutie gaat over gewone mensen die hun lot
in eigen handen nemen en een nieuwe samenleving voor zichzelf opbouwen. De marxisten
willen de massa’s begeleiden in de succesvolle
omverwerping van het kapitalisme en het vestigen van een socialistische maatschappij, het
creëren van de sociale en economische basis
zonder voedingsbodem voor ongelijkheid, onderdrukking en uitbuiting. Op basis van echte
sociale gelijkheid kunnen mensen zich op een
fundamenteel meer oprecht en menselijker niveau met elkaar gaan verhouden; door de bouw
van een nieuwe samenleving zal een nieuw collectief bewustzijn mogelijk worden gemaakt.
Dit artikel is grotendeels gebaseerd op artikelen
van Jessica Cassell (www.marxist.ca - Canada)
en Erik Demeester (www.vonk.org - België).

STRIJD TEGEN SEKSISME,
STRIJD TEGEN KAPITALISME!
Verklaring IMT over Vrouwendag
Vervolg achterkant

De IMT steunt alle eisen voor gelijkheid. We bestrijden de onderdrukking van vrouwen en
alle andere onderdrukte groepen. Voor ons kan de strijd voor de bevrijding van de vrouw
echter niet losstaan van de strijd tegen het kapitalisme, aangezien onderdrukking een
inherent deel is van de klassensamenleving en daarom alleen bestreden kan worden als
deel van een algemene klassenstrijd.

we de arbeiders en jongeren de straat opgaan,
maar deze protesten zijn van een andere aard
dan in het verleden. Tijdens de naoorlogse
economische opgang kon het systeem hervormingen doorvoeren en de sociale zekerheid uitbreiden. Vandaag staan positieve hervormingen
nergens op de agenda.
Dit alles begint door te dringen bij de bevolking,
niet op een duidelijk geformuleerde manier,
maar met een algemeen gevoel van de onmogelijkheid om te leven binnen de grenzen van
de huidige samenleving. Deze protesten stellen
niet alleen eisen omtrent concrete zaken maar
ook omtrent het recht tot eerbied en respect
- zoals we zagen tijdens de Arabische Lente,
waar vrouwen een beduidende rol speelden in
de strijd voor de omverwerping van Mubarak
en binnen die strijd ook de verhoudingen tussen mannen en vrouwen veranderden.

Het was de Socialistische Internationale die 8
maart als Internationale Vrouwendag uitriep
in 1910 – een dag voor de eisen van vrouwelijke arbeiders. Op dat moment was één van de
kwesties het stemrecht voor vrouwen. De vrouwen van de bourgeoisie en middenklasse, die
de vrouwenbeweging leidden op dat moment,
zagen de strijd voor het vrouwenstemrecht als
een doel op zich, terwijl de arbeidersbeweging
het zag als een middel om te vechten voor echte gelijkheid en bevrijding van alle vrouwen. Dit
is waarom de eerste organisatoren van Vrouwendag erop stonden het Werkende Vrouwendag te noemen.

Er is veel vooruitgang geboekt sinds de eerste
Vrouwendag in 1910. In veel landen hebben
vrouwen het stem- en onderwijsrecht, er zijn
wetten tegen geweld tegen vrouwen en in veel
landen zijn er wetten die gelijk loon vrijwaren,
maar toch is er geen echte gelijkheid. Zelfs in
landen met volledige gelijkheid voor de wet zien
we nog steeds dat vrouwen worden onderdrukt
en dat vrouwen minder betaald worden dan
mannen. Formele gelijkheid zorgt er niet voor
dat de wortels van het probleem uitgetrokken
worden. De wortels van onderdrukking zitten in
de klassensamenleving, net zoals mishandeling,
geweld, seksisme en onverdraagzaamheid.

Voor de vrouwen van de hogere klassen was
het gevecht voor gelijkheid een gevecht om te
delen in de privileges met de mannen van hun
klasse: het recht om rechters, dokters, eerste
ministers en CEO’s te zijn. Natuurlijk verdedigen
we al deze rechten, maar we weten maar al te
goed dat dit niets verandert in de levens van de
grote meerderheid van de vrouwen. Thatcher in
Groot-Britainnië en Angela Merkel in Duitsland
hebben niets gedaan aan de onderdrukking van
vrouwen – eerder het omgekeerde. Net zoals
het presidentschap van Hillary Clinton niets zou
hebben verbeterd voor de vrouwen in de VS,
en al helemaal niet voor de vrouwen in landen
onderhevig aan de imperialistische interventies
en oorlogen die Amerika voert.

Het kapitalisme is een systeem dat gebaseerd is
op de uitbuiting van de werkende klasse. Een
kleine groep aan de top wordt rijk door het onbetaalde werk van de arbeiders en de enige manier waarop deze kliek aan de macht kan blijven is door de tactiek van verdeel en heers. Ze
verdelen ons op basis van nationaliteit, religie,
seksuele oriëntatie, gender en al het andere dat
ze kunnen verzinnen. Door de media doen ze
er alles aan om haat en chauvinisme te zaaien.
De enige manier om dit te stoppen is door eenheid van de werkende klasse en klassenstrijd:
demonstraties, stakingen en massamobilisaties.

De carrières van vrouwelijke politici, CEO’s en
academici zijn gebaseerd op het laagbetaalde
werk van andere vrouwen die koken, poetsen
en hun kinderen voor hun opvoeden. De vrouwen van de elite zijn helemaal voor gelijkheid,
tot het moment dat je eist dat er normale werkomstandigheden en een degelijk loon moeten
komen voor de laagbetaalde vrouwen die hun
carrières mogelijk maken!

Het kapitalisme is een doodlopende weg. Het
biedt ons geen weg voorwaarts. Vandaag de
dag bezitten 8 mensen evenveel rijkdom als de
armste helft van de wereldbevolking. Het probleem is niet dat deze super-rijken mannen zijn
– het probleem is het systeem dat die rijkdom in
alsmaar minder handen legt, terwijl alle anderen armer worden.
De impasse in de samenleving is een zeer wijdverspreide boosheid en frustratie aan het produceren. In het ene land na het andere zien

Het is zeker een teken van verandering wanneer
de meest onderdrukte lagen van de bevolking,
zoals vrouwen, beginnen te bewegen en in de
voorhoede van de strijd komen te staan. De kapitalistische crisis ondermijnt de oude stabiliteit;
de samenleving brokkelt af en hiermee degradeert de cultuur. De heersende klasse klampt
zich verkrampt vast aan haar macht en steunt
meer en meer op seksisme, racisme en andere
verdelende giffen. Het kapitalisme zal echter
niet vanzelf verdwijnen. Het moet omvergeworpen worden door socialistische revolutie.
Een socialistische revolutie zou een democratisch geplande economie introduceren die de
materiële basis kan leggen voor het einde van
alle ongelijkheid en onderdrukking. In een geplande economie zou alle rijkdom die gecreëerd
wordt in dienst staan van de 99%. Werkuren
zouden meteen verminderd kunnen worden
om zo alle mensen de kans te geven om op een
echt democratische manier de samenleving te
besturen. De sociale zekerheid zou haar budget zelfs kunnen uitbreiden en er zou onderzoek en financiering gaan naar manieren om
het huishouden te verlichten, zoals crèches,
gezondheidszorg, onderwijs, gemeenschappelijke eethuizen met goedkoop en hoge kwaliteit
voedsel, gemeenschappelijke schoonmaakdiensten, etc.
Dit zou de materiële basis leggen voor mannen
en vrouwen om echt vrij te zijn hun potentieel
als mensen na te streven, zonder de constante
sleur van de huidige samenleving. Wanneer de
materiële basis voor ongelijkheid en onderdrukking verwijderd wordt, dan zullen seksisme en
alle andere vormen van onderdrukking voorgoed verdwijnen.
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VERKLARING:

REFERENDUM OVER WIV 2017
Het bestuur van Revolutie
Op 21 maart is er een raadgevend referendum over de nieuwe Wet Inlichtingendiensten en Veiligheid (Wiv), door tegenstanders de Sleepwet genoemd. Hoewel het
referendum niet bindend is (en zeer waarschijnlijk genegeerd zal worden), geven
wij een duidelijk stemadvies om tegen de wet te stemmen.

vaardigen is de ‘strijd tegen terrorisme’,
dat aloude argument dat altijd ingezet kan
worden. De waarheid is dat de Nederlandse
staat de dreiging van organisaties als ISIS en
Al Qaida hier naartoe heeft gebracht door
middel van imperialistische militaire missies
in Irak, Afghanistan en Mali. Nederland doet
mee met de internationale coalitie in Syrië
en Irak. Daarnaast betekent meer informatie
niet altijd dat aanslagen voorkomen worden.
Hoe vaak hebben we wel niet gehoord dat
een aanslagpleger in Europa ‘onder toezicht
was van de inlichtingendiensten.’
Een ander argument is de bescherming van
‘onze’ economie, dat wil zeggen, van de
grote bedrijven. Sinds de crisis van 2008 is
er een groeiend protectionisme, dus de diensten willen militaire en bedrijfsspionage uit
landen als China en Rusland (en straks de
VS?) tegengaan. Hier zien we duidelijker de
aard van de wetgeving, een wet die een wapen is in imperialistische conflicten.

De nieuwe wet vervangt de oude uit 2002,
die werd opgesteld in een tijd waarin de
heersende communicatietechnologieën nog
anders waren. Nu er veel meer via de kabel
en glasvezel gecommuniceerd wordt (het
meeste internet), was het plan om de AIVD
en MIVD nu ook wettelijk toestemming te
geven om hier af te tappen. Dit mag in bepaalde gevallen ook via een soort ‘sleepnet’
waarin de communicatie van een groot aantal burgers afgetapt kan worden. Dit heeft
terecht geleid tot zorgen van privacyschendingen. Er waren meer dan genoeg mensen
bereid hun handtekening te zetten voor een
referendum.
Een extra dimensie is dat gegevens, met toestemming van de minister, ongefilterd met
buitenlandse diensten uitgewisseld mogen
worden. In de inlichtingenwereld is alles
quid pro quo, voor wat hoort wat. Dit betekent dat ongefilterde gegevens uitgewisseld
kunnen worden met landen zoals de VS en
Turkije. Zo kunnen bijvoorbeeld progressieve
Turken in Nederland het slachtoffer worden
van toekomstige repressie door de Erdoganregering, als een bijeffect van een informatieruil.
De Nederlandse staat is geen neutrale
scheidsrechter boven een egale democratische samenleving, zoals deze meestal wordt
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afgeschilderd. De Nederlandse staat is in
een eeuwenlang proces ontstaan en geëvolueerd om de belangen te dienen van een
heersende klasse van kapitaalbezitters. Vroeger waren dit de regenten en koopmannen,
tegenwoordig zijn dit de bankiers en grootaandeelhouders van AEX-genoteerde bedrijven. Hoewel er door generaties van strijd
van onderop meer en meer democratische
rechten zijn losgewrikt, verandert dit niets
aan het karakter van de staat. We hebben
algemeen stemrecht, mogen ons vrij organiseren en hebben een bepaalde vrijheid van
meningsuiting, maar in de laatste instantie maken de banken en multinationals de
dienst uit. Dat zien we met de invloed van
bedrijven als Shell op de belastingpolitiek, de
verwevenheid van politici met het bedrijfsleven en de dreigementen dat de politiek wel
de belangen van het bedrijfsleven moet dienen, anders gaan er banen en belastinggeld
verloren, e.d.

“De wet is een beperking van
democratische rechten.”
Deze Nederlandse staat wordt toegestaan
om meer gegevens over zijn burgers te verzamelen door middel van een sleepwet. Het
meest gebruikte argument om dit te recht-

Dat de wet ook vastlegt dat er beperkingen
zijn, verandert het karakter niet. De reeds
bestaande Commissie van Toezicht (CTIVD)
geeft wel advies, maar de minister kan dit
naast zich neerleggen. Dat er met de nieuwe
wet een Toetsingscommissie (TIB) komt om
toestemming te geven voor het leggen van
een sleepnet, maakt net zomin het verschil.
Deze commissie is zogezegd onafhankelijk,
maar bestaat nu uit een ex-medewerker van
de AIVD (die sterk voor de nieuwe wet is) en
twee rechters.
De wet is een beperking van democratische
rechten. Mensen worden meer gemonitord,
hun gegevens kunnen gedeeld worden met
inlichtingendiensten van reactionaire regimes en de macht van het kapitalistische
staatapparaat wordt versterkt. Toegenomen
bevoegdheden zullen op een bepaald punt
tegen de arbeidersbeweging gebruikt worden. In Frankrijk hebben we al gezien hoe
anti-terrorismemaatregelen werden gebruikt
om de People’s Climate March te verhinderen. In de VS probeerde de regering grip te
krijgen op de bezoekers van een anti-Trump
website. In Spanje worden democratische
rechten systematisch afgebouwd door de
regering van Rajoy in haar strijd tegen Catalaanse zelfbeschikking en critici van haar
repressieve beleid. De Wiv 2017 past in die
trend. Op 21 maart stemmen we dus best
tegen, om een duidelijk geluid te laten horen.

Steun de Syrische Koerden
tegen de Turkse invasie!
Hamid Alizadeh

Dit artikel werd op 19 januari geschreven, toen de Turkse inval in Afrin net was
begonnen. Erdogans regime zet nu volop door, met weinig tegenwicht van de zogenaamde ‘Westerse democratieën’. De Koerdische beweging lijkt nu wel een overeenkomst te hebben gesloten met Assads leger, maar de vraag is in hoeverre dit ten
koste gaat van de autonomie. Dit alles onderstreept de analyse dat de Koerdische
massa’s niet kunnen rekenen op de grootmachten, maar enkel op de internationale
solidariteit van de werkende klasse en jongeren.

Het lijkt erop dat Turkije is begonnen met het
aanvallen van de door de Koerden gecontroleerde enclave Afrin in Noordwest-Syrië.
De voorbereidingen voor deze operatie zijn
maandenlang voorbereid. Turkse strijdkrachten hebben het gebied omsingeld vanuit het
zuiden, en via hun proxy-leger – het zogenaamde Vrije Syrische Leger – vanuit het oosten. Zee zijn de laatste weken bezig geweest
met het zowel versterken als bombarderen
van het gebied.
Voor het Erdogan-regime is een Koerdische,
onafhankelijke regio een dreiging, omdat
het de beweging van onderdrukte Koerden
in Turkije versterkt. Hij heeft nooit geheim
gehouden dat zijn prioriteit in Syrië het verslaan van de Koerden is, die door de PYD
worden geleid, een zusterorganisatie van de
PKK in Turkije.
De massamedia in het Westen zijn stil gebleven over deze gebeurtenissen. Deze ‘verdedigers van vrijheid en democratie’ steken hun
kop in het zand voor het feit dat er 200.000
inwoners gevaar lopen door het Turkse leger. Washington, dat de Koerdische troepen
gebruikte om ISIS te bestrijden, heeft enkele
dagen geleden zijn handen in onschuld gewassen, wetende wat er zou komen. Pentagon woordvoerder Adrian Rankine-Galloway
zei 16 januari over Afrin, “Wij beschouwen
de Koerden niet als deel van onze ‘Versla
ISIS’ operaties, waar wij nu mee bezig zijn,
en wij steunen hen niet. Wij hebben hele-

maal niets met hen te maken”. Natuurlijk
hebben de EU-leiders, die een smerige deal
met Erdogan hebben gesloten om de komst
van wanhopige vluchtelingen uit het Midden-Oosten tegen te houden, niets gezegd.
Het laatste stukje van de puzzel was Rusland,
dat een jaar geleden door de PYD naar Afrin
werd uitgenodigd om het te beschermen
tegen Turkse agressie. Maar na een paar
onderhandelingen afgelopen week, heeft
Rusland besloten om zijn troepen terug te
trekken, precies waarna de Turkse oorlogscampagne bleek te zijn gestart.
Het Assad-regime, zelf zoekend naar concessies, heeft gisteren gewaarschuwd dat het
Turkse gevechtsvliegtuigen zal neerschieten,
maar zoals Turkije’s Minister voor Defensie
Nurettin Canikli afgelopen vrijdag zei; “Turkije is zich er van bewust dat de bekwaamheid van Assads regime om zijn dreigementen tegen Turkije waar te maken, ‘beperkt’
zijn.” Assads regime is slechts een gijzelaar
van Rusland en Iran, die duidelijk deals hebben gemaakt met Turkije. In ieder geval, lijkt
Assads regime geneutraliseerd te zijn. Met
de terugtrekking van Russische troepen, zijn
er meldingen geweest dat de Koerdische leiders de Syrische regering hebben gevraagd
om de terugkomst van de Syrische instituties
naar Afrin, en om de Syrische vlag daar te
hijsen. Het blijkt dat het regime heeft geweigerd.
Zoals altijd het geval is, zijn ‘kleine’ naties

niet in staat om veel in te brengen in de strijd
tussen de grote machten. Wanneer zij klaar
zijn met hen te gebruiken, hebben zij geen
zorgen om hen te vernietigen of om anderen dit te laten doen. De VS, Rusland, Iran
en Assads regime hebben allemaal ooit hulp
beloofd aan de Koerden. Zelfs Erdogan heeft
op de Koerden geleund tot 2014, toen de
veelal Koerdische partij HDP een bedreiging
werd voor zijn heerschappij. De heersende
klasse heeft geen permanente vrienden of
vijanden, het heeft alleen permanente interesses. Geen enkele van de heersers in
het Midden-Oosten heeft interesse in een
onafhankelijk Koerdistan, dat een dreiging
zou zijn voor de Irakese, Syrische en Iraanse
staten. Wat er nu gebeurt, is een aanwijzing
voor wat voor proces er zich in de rest van
het door de Koerden gecontroleerde gebieden in Syrië gaat afspelen.
Het Koerdische volk kan niemand vertrouwen, behalve zichzelf en andere onderdrukte
arbeiders en armen uit de regio. De Rojava
Revolutie ontstond als onderdeel van de Syrische revolutie, en heeft alleen geslaagd
omdat haar revolutionaire en democratische
methodes aantrekkelijk zijn voor brede lagen
van de arbeiders en armen in de regio. Dit
zijn dezelfde methodes die Afrin nu kunnen
redden. Ten eerste is er een oproep nodig tot
een algemene mobilisatie van de Koerdische
massa’s in Turkije, Irak en Iran: een oproep
tot massale demonstraties en stakingen in
alle Koerdische regio’s, om de wrede eenzijdige oorlog tegen de Koerden te beëindigen. Ten tweede moet er een beroep gedaan
worden op alle arbeiders en armen in deze
landen om deel te nemen aan de strijd van
de Koerdische massa’s tegen de reactionaire
leiders, met name in Turkije, maar ook Syrië, Irak en Iran. Tot slot, in het Westen, is
het de taak van de leiders van de arbeidersbeweging om het criminele gedrag van de
Westerse regeringen bloot te stellen; zij zijn
namelijk medeplichtig aan de misdaden van
Erdogans regime.
De strijd van de Koerden voor het recht om
vrij en naar eigen wensen te leven, en om
hun eigen land te hebben, is de strijd van
alle arbeiders en jongeren tegen de kapitalistische klasse, die de mensheid naar beneden
trekt in een beerput van barbaarsheid.
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1968-2018: 50 jaar sinds een

revolutionair keerpunt
Federica Carasi

Zoals 2017 het jubileumjaar was van de grootste revolutionaire gebeurtenis in de geschiedenis, de Russische Revolutie, zo is de
lente van 2018 het jubileum van grote revolutionaire bewegingen, met Mei ‘68 in Frankrijk als zijn piek.

De mobilisaties van de arbeidersklasse en
studenten waren in de jaren zestig tot uitbarsting gekomen in heel Europa, met Frankrijk
en Italië als hoogtepunt. Aan de andere kant
van de Atlantische Oceaan speelden de tegen imperialisme en de bewegingen voor
nationale bevrijding in Zuid-Amerika een belangrijke rol in het scheppen van een nieuw
klassenbewustzijn onder jongeren. In de VS
waren de bewegingen tegen de imperialistische oorlog in Vietnam en de bewegingen
tegen racisme en segregatie met elkaar verbonden, wat duidelijk maakte dat het probleem het kapitalisme zelf was. Zulke bewegingen verspreidden zich ook naar Europa, in
het bijzonder onder studenten en jongeren.
Anti-imperialistische sentimenten waren de
eerste reden dat universiteiten bezet werden
(pas later werd het een klassenbeweging tegen het burgerlijke onderwijssysteem, dat de
facto de meerderheid van arbeiderskinderen
buitensloot).
Europese achtergronden
De jaren direct na de Tweede Wereldoorlog
werden gekenmerkt door een zekere stabiliteit op economisch gebied en voldoende
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werkgelegenheid. Op het oude continent
was de directe prioriteit de heropbouw
van landen en steden na het drama van de
oorlog. In de zuidelijke Europese landen,
bijvoorbeeld Italië, kwam er een binnenlandse migratie op gang van de zuidelijke
landbouwgebieden naar de fabrieken in het
noorden. Er vond ook migratie plaats naar
andere Europese landen zoals België, Duitsland, Nederland, Frankrijk e.d. In de jaren
vijftig en zestig kwam er een laag nieuwe en
frisse arbeiders in de fabrieken werken, en
dat zou het verschil maken.
In de academische geschiedenisboeken en
in de burgerlijke media lezen we dat deze
periode gekenmerkt werd door een economische opgang, waarin er veel werkgelegenheid was en iedereen voor het eerst een auto
en huishoudelijke apparatuur kon kopen. Dit
is maar deels waar: natuurlijk kon de arbeidersklasse haar levensstandaard verhogen,
maar wat de boekjes ons niet vertellen is
tegen welke prijs. In beide decennia was de
onderdrukking door de bazen hoog; er zijn
veel gevallen van vakbondsactivisten die uit
de fabrieken werden gezet en de werkrit-

mes waren in de meerderheid van de gevallen onhoudbaar. Buiten de fabrieken was de
situatie niet zo anders: op de universiteiten
was slechts een klein deel van de studenten afkomstig uit de arbeidersklasse en de
meesten van hen besloten om hun studie
na slechts één jaar te beëindigen, wegens
de hoge prijzen van het onderwijssysteem.
Voor een vrouw was het niet gemakkelijk om
een baan te vinden en vaak werd zij teruggedwongen in de oude rol van huisvrouw
en moeder. De economische opgang was
in werkelijkheid maar een klein deel van het
verhaal.
De arbeidersklasse betreedt opnieuw
het podium
Het was in deze omstandigheden dat na
enkele ogenschijnlijke kalme jaren van de
klassenstrijd, dat de arbeidersklasse opnieuw
haar stem verhief. Zoals eerder uitgelegd,
betrad er een nieuwe laag jonge arbeiders
de fabrieken. Deze arbeiders waren niet bereid zich te onderwerpen aan het kapitalistische regiem van ‘winsten voor de eigenaar
en geen voordeel voor de rest’.

Kapitalisme is een cyclisch economisch systeem: in de late jaren ‘60 begon de hoogconjunctuur eindelijk ten einde te komen
en groeide de druk op de arbeidersklasse
opnieuw.
In België werd de kolencrisis bijvoorbeeld gebruikt door de kapitalisten om de arbeiders
te bedreigen. Lage lonen en slavernijachtige
werktoestanden hadden geleid tot een uitbarsting van mobilisaties, welke uitmondden
in een wilde staking in Belgisch Limburg,
waaraan 22.000 mijnwerkers meededen.
Aanvankelijk steunde de vakbond de stakingen niet, maar dit was geen belemmering
voor de arbeiders, die zelf een stakingscomité opzetten, met een programma waarin
onder andere een loonstijging van twaalf
procent geëist werd. De kracht van de beweging was indrukwekkend en tijdens de lente
sloten nieuwe sectoren zich erbij aan. Het
allerbelangrijkste was dat de beweging de
kracht had om arbeiders van twaalf verschillende nationaliteiten te verenigen, en daarbij liet zien dat racisme enkel een barrière is
van de kapitalisten om de arbeidersklasse te
verdelen. De Belgische mijnwerkers wonnen
hun strijd en de lonen stegen tien procent.
In Nederland zette de protestgolf zich ook
door in het jaar 1970, toen er in september
meer dan 20.000 havenarbeiders in Rotterdam de straat opgingen, die protesteerden voor hogere lonen en tegen onderaannemers. Deze beweging verspreidde zich
naar de industrie, met stakingen bij Philips

(95.000 stakers), Unilever (16.000 stakers)
en Akzo (35.000 stakers). Zoals in België,
waren de Nederlandse arbeiders buiten de
vakbond georganiseerd, maar besloten de
vakbonden uiteindelijk om de beweging te
leiden, wat hen in staat stelde belangrijke
overwinningen te behalen.
In Duitsland bleven de stakingen niet beperkt tot de fabrieken van sleutelsectoren
zoals metaal en auto’s, maar werden er ook
arbeiders betrokken van sectoren die historisch gezien minder snel in actie komen,
zoals handelaren, scheepsmechanici en benzinestationmedewerkers, wat een grote verrassing was voor de Duitse kapitalisten.
De klassenstrijd was ook flink aanwezig in
Denemarken, Zweden, Spanje en Groot-Brittannië. Mobilisaties waarbij zowel studenten
als de arbeidersklasse bij betrokken waren,
maakten haar sterker dan ooit.
We hebben een nieuwe Revolutie nodig!
De bewegingen van 1968 en 1969 zijn
belangrijke voorbeelden van hoe sterk de
kracht is van de verenigde arbeidersklasse en
hoe we veel kunnen winnen wanneer deze
in actie gezet wordt. Dit was echter niet
gemakkelijk: tijdens de stakingen waren de
kapitalisten natuurlijk niet alleen toeschouwers, maar onderdrukten zij de bewegingen
op harde wijze. Honderden mensen werden
gearresteerd, raakten gewond of, in sommige gevallen, kwamen zelfs om het leven.

Dit stopte de mobilisaties niet, maar voegde
daarentegen belangrijke elementen toe, zoals groepen arbeiders die zelfverdedigingscomités organiseerden.
Vandaag de dag heeft de arbeidersklasse
nog steeds de meerderheid van de rechten
die door de ‘68-beweging gerealiseerd zijn
(zoals betaalde vakantiedagen, een kortere
werkweek). In deze jaren van economische
crisis is het offensief van de kapitalisten tegen deze rechten echter weer sterk op dreef.
De werkende klasse is echter ook sterker,
is aan het herstellen van nederlagen uit het
verleden en toont haar groeiende wil om te
vechten. Dat is wat we nodig hebben, niet
om enkel kleine hervormingen te behalen maar om te vechten voor een volledige
transformatie van het systeem!

Strijdfonds		 2018 €500
Om te beginnen, ontzettend bedankt aan
alle kopers en lezers van ons blad. En extra dank aan degene die de solidariteitsprijs
hebben betaald.
Dit is een bijzonder blad, omdat dit de eerste
uitgave is met onze nieuwe naam: Revolutie.
Wil je weten waarom we onze naam hebben
veranderd en voor Revolutie zijn gegaan?
Dan kunt u dat vinden op bladzijde 3. Dit
betekend dat we allerlei nieuwe materialen
nodig hebben, zoals vlaggen, spandoeken
etc. We hebben daarom vooral nu veel aan
solidariteitsaankopen en donaties als steun!
Solidariteitsaankopen zijn ontzettend belangrijk omdat we streven naar ons doel van
500 voor het strijdfonds van 2018. Als alleen
al 10 lezers de solidariteitsprijs van 3 euro
betalen, zou dat op jaar basis resulteren tot
120. Dus als u een euro meer kunt betalen
voor uw blad zou dat geweldig zijn.
Natuurlijk zijn we ook op zoek naar omvang-

rijkere donaties. Die hebben we zeker ook
nodig en zijn net zo belangrijk. Maar waarom hebben we een strijdfonds?
We vertrouwen slechts op één financieringsbron om onze organisatie Revolutie op te
bouwen, namelijk de arbeidersklasse. En in
alle eerlijkheid; we willen ook geen andere
bron.
De kapitalisten financieren de rechtse media
en krijgen waarvoor ze betalen – wij willen
niks van hun ontvangen. Zo garanderen we
onze onafhankelijkheid en blijven we trouw
aan onze idealen en daarmee ook trouw aan
de arbeidersklasse.
Door te vertrouwen op de arbeiders en de
jeugd die ons de nodige steun zullen geven,
kunt u erop rekenen dat dit een arbeidersblad is die voor het socialisme en tegen het
rottend systeem vecht.
Dus wat kunt u geven? Grote donaties zijn

welkom en essentieel als we ons doel willen
bereiken. Echter, zelfs kleine hoeveelheden
zijn nodig zoals al beschreven is. Als 20 lezers een vijfje willen sturen levert ons dat al
100 euro op.
Als elke lezer een bijdrage instuurt aankomende periode, kunnen we het doel bereiken en is er vervolgens genoeg financiering
beschikbaar om sterk onze organisatie op te
bouwen. Details over doneren kunt u hieronder vinden of u kunt online doneren door de
link te volgen op marxisten.nl

Overschrijven op:
IBAN NL36 TRIO 0197 7097 37
BIC TRIONL2U
Met vermelding van:
“Donatie”
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Het FNV Offensief:
een stap vooruit, nu doorzetten!
Zowi Milanovi

Op zaterdag 13 januari organiseerde de FNV in Tivoli Vredenburg, Utrecht, een bijeenkomst om het nieuwe ‘offensief’ in te
luiden. Zo’n 2000 mensen waren er aanwezig in de grote zaal, zeer enthousiast, om te horen wat de plannen zijn voor een offensief tegen de werkgevers en hun kabinet-Rutte III.

De FNV-leiding moest toegeven dat haar
strategie van het afremmen van verslechteringen, gefaald had. Sinds 1992 is er een
offensief vanuit de werkgevers aan de gang
tegen de arbeidersklasse, met het doel om
de arbeid goedkoper en ‘flexibeler’ te maken. Zowel in tijden van groei als tijden van
crisis moesten de lonen vooral niet stijgen,
want dit zou slecht zijn voor de economie.
Speeches van de dagvoorzitter en van FNVvoorzitter Han Busker werden van tijd tot
tijd overstemd door kaderleden die ‘actie,
actie’ riepen vanuit de tribune. Verschillende
delegaties van arbeiders die strijd gevoerd
hadden, werden trots onthaald op het podium. Dit waren bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers, Deliveroo-riders, maar ook een
delegatie van zowel Poolse als Nederlandse
PostNL-distributiemedewerkers die verenigd
waren in de strijd tegen slechte werkomstandigheden.
De jongeren van FNV Young&United en de
oudere leden van FNV Senioren, maakten
samen duidelijk dat er geen sprake was van
een tegenstelling tussen generaties, maar
dat enkel solidariteit tussen de generaties de
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strijd kan versterken voor zowel betere werkcontracten als pensioenen voor iedereen.
Het programma voor het offensief bleef
echter vaag. De duidelijke stellingname tegen allerlei vormen van flexcontracten is een
duidelijke stap vooruit, met bijvoorbeeld het
idee van hogere WW-premies voor flexcontracten. Dit is echter niet genoeg. Om de
levensstandaard en de zekerheid van miljoenen werkende mensen te verbeteren, is er
meer nodig.
Tijdens de presentaties werd het idee opgeworpen voor een minimumloon van €15 en
voor een 32-urige werkweek met loonbehoud, de laatste duidelijk geïnspireerd door
de Duitse metaalvakbond IG Metall. Helaas
was het onduidelijk of dit officiële standpunten zouden worden. Bij de externe communicatie was hier weinig van te merken,
terwijl deze slogans daadwerkelijk het begin
van een strijdbare campagne zouden kunnen worden.
Nieuwe situatie
De lancering van dit offensief kwam niet uit
de lucht vallen. Het komt voort vanuit een

combinatie van druk vanuit de basis en het
Ledenparlement, en vanuit de marginale situatie waarin de vakbond zich bevindt en die
de vakbondstop aanzet tot sterkere maatregelen.
Gedurende de crisisjaren hield de top vast
aan het ‘sociaal akkoord’, een politiek van
klassencollaboratie met de werkgevers om
de kosten van de crisis te ‘verdelen’. Alsof
er sprake was van een natuurramp en geen
crisis van het kapitalistische systeem. Af en
toe klaagde de FNV-top dat de werkgevers
zich niet aan het akkoord hielden, maar tot
grote landelijke acties kwam het niet, enkel
tot acties voor bedrijven of sectoren.
Nu er officieel sprake is van een economisch
herstel, is dit misschien in sommige delen
van het land merkbaar door een toegenomen aantal vacatures en een lagere werkloosheid, maar geenszins door hogere lonen.
‘Loonkosten per eenheid product’ zijn tussen
2008 en 2016 met slechts 3,2% gestegen,
ver onder het Europees gemiddelde van 5%.
Dit komt door het hoog aantal flexibele contracten, iets waartegen de arbeidersbeweging onvoldoende gestreden heeft.

Tijdens de regeerperiode van Rutte II probeerde de FNV zoveel mogelijk te leunen op
de PvdA, met de hoop concessies te kunnen
loswrikken. FNV en PvdA hoopten beide op
een nieuw herstel waarin de goede oude
situatie van geleidelijke verbeteringen weer
zou kunnen terugkeren. In werkelijkheid
werd de PvdA bij de laatste algemene verkiezingen keihard afgestraft voor haar afbraakbeleid en was de FNV-leiding haar oude
steunpilaar kwijt. Met de harde klap voor
‘links’ in zijn totaliteit lag de weg open voor
een rechts bezuinigingskabinet dat voornamelijk het multinationale kapitaal dient.
Deze situatie heeft zelfs de meest gematigde leiders zoals Han Busker (nota bene de
voormalig voorzitter van de politievakbond)
ertoe gedwongen om iets aan het imago te
doen en strijdbaarder te lijken. Het was voor
hem de enige manier om de neerwaartse
spiraal te stoppen. De hoop voor de FNVleiding is dat de regering en werkgevers nu
enkele concessies gaan doen en de FNVleiding weer meer aanzien krijgt. Voor de
kaderleden is de situatie anders: zij willen nu
eindelijk eens het offensief doorzetten en de
machtsverhoudingen veranderen.
Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart zullen een eerste tussentijdse test zijn
voor de regeringspartijen. Natuurlijk spelen
lokale problemen ook altijd een rol bij het
vaststellen van de stemkeuze, maar het resultaat van alle gemeenten samen geeft een
goed inzicht in de populariteit van de verschillende landelijke partijen.
Het is duidelijk dat de regeringspartijen enkele verliezen zullen lijden. De zwakte van
de linkse partijen zorgt er echter voor dat op
sommige plekken de ‘oppositie’ vanuit de
zeer rechtse hoek komt. De PVV probeert in
meer gemeenten dan ooit mee te doen. Niet
te onderschatten is echter de opbouw van
het Forum voor Democratie, een zeer demagogische partij die zich meer respectabel
probeert te presenteren, maar volzit met de
meest racistische en reactionaire elementen.
De jaarlijkse demo tegen racisme van Comité
21 Maart gaat dan ook niet voor niets dit
jaar over de kwestie ‘racisme in de raad’. Het
is de taak van de arbeidersbeweging en de
linkse partijen om zich hard uit te spreken
tegen racisme. Racisme verdeelt de arbeidersbeweging en probeert de onvrede in de
samenleving te kanaliseren richting groepen
die er minstens net zo slecht voor staan.
Het afdruipen van de linkse partijen bij de
demonstratie is dan ook een teken van

zwakte, een buiging voor ‘publieke opinie’
die gecreëerd wordt door enkele grote mediakanalen. De taak voor linkse partijen is om
zich te keren tegen iedere vorm van racisme
en discriminatie, om erop te wijzen dat enkel
gezamenlijk een vuist gemaakt kan worden
tegen de politiek van bezuiniging en flexibilisering (waar Wilders en Baudet niets aan
willen veranderen).
Dit betekent onvermijdelijk een breuk met de
coalitiepolitiek met rechts, die bijvoorbeeld
de SP in Amsterdam en andere gemeenten
heeft gevoerd. Ondanks enkele verbeteringen voor de armste Amsterdammers, heeft
de SP niet kunnen stoppen dat Amsterdam
juist in haar regeerperiode meer dan ooit in
de klauwen van grote Zuidasbedrijven, projectontwikkelaars en dergelijke is gekomen.
Lokaal linkse partijen kunnen alleen werkelijk iets betekenen, wanneer ze de strijd
voor lokale verbeteringen koppelen aan een
offensief tegen de werkgevers, grote projectontwikkelaars, en de uiteindelijke steunpilaar van deze, het kabinet-Rutte III. De eenheid tussen de strijdbare vakbeweging en de
linkse politiek is noodzakelijk.
Een potentieel keerpunt
De FNV-bijeenkomst in Tivoli toonde een
stemming van kaderleden die bereid waren
te strijden. Het was duidelijk dat zij bereid
zijn om de handen uit de mouwen te steken
en het offensief te organiseren.
Dat is heel belangrijk, maar het is op zichzelf
niet voldoende. Wat er namelijk ook nodig
is, is een strijdbare leiding die dit alles kan
coördineren. De FNV-top heeft de neiging
gehad om de zaken uit te stellen. Zo werden
er tijdens de kickoff in Tivoli enkele strijdbare
punten besproken (minimumloon van €15
en een 32-urige werkweek met behoud van
loon), die daarna op de achtergrond zijn verdwenen. Het was in de eerste plaats al onduidelijk of dit officiële standpunten waren.
In plaats daarvan lag de focus op het ‘verza-

melen van ervaringen van gewone mensen’
en er via deze ervaringen op te wijzen dat
een groot deel van de werkende klasse de
dupe is van gestagneerde lonen, onzekerheid, e.d. Het probleem is dat deze ervaringen al heel lang bekend zijn! We hebben
niet meer verhalen nodig, maar duidelijke
strijdbare actie om te vechten tegen de veroorzakers van deze negatieve verhalen. Voor
zover werkende mensen sceptisch of cynisch
zijn tegenover de FNV, is dat veelal het gevolg geweest van veel woorden en weinig
daden; van het ‘pragmatisme’ dat gefaald
heeft.
Om de energie van 13 januari te behouden,
zou er in maart een grote betoging georganiseerd hadden moeten worden. Dit is niet
gebeurd. In plaats daarvan is dit uitgesteld
naar 1 mei, bijna 4 maanden later! De rol
van de leiding is er hier helaas een negatieve
geweest.
Een omkering is echter onvermijdelijk. De
beweging van de Nederlandse werkende
klasse ligt achter op die van andere Europese
landen. De in het verleden geaccumuleerde
rijkdom heeft als een buffer gewerkt. Zo teren veel jongeren met slechte werkomstandigheden deels op het ‘vet’ van hun ouders.
Dit is echter op lange termijn geen oplossing. De huidige jonge generatie krijgt het
slechter dan haar ouders. Het economisch
herstel is zeer onzeker en zal in de komende
jaren weer ten einde komen. De enorme
hypotheekschuld kan in het gevolg van een
nieuwe recessie een enorm blok aan het
been van de economie worden.
Het is van groot belang dat het FNV Offensief groot wordt. De kaders hebben een belangrijke rol te spelen in de heropleving van
de strijdbare vakbeweging. Het is de enige
manier waarop het tij gekeerd kan worden
en de Nederlandse werkende klasse haar
machtige positie kan terugwinnen en een
rol van betekenis kan spelen.
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is het mogelijk om kapitalisme
zonder racisme te hebben?
Dina Badi
Sinds vele jaren worden marxisten ervan beschuldigd economische reductionisten
zijn. Wij zouden ons alleen interesseren in klassenstrijd, met een beperkte economische blik. Echter, het hart van een marxistische analyse is het toepassen van de
materialistische methode. Deze passen we dan ook toe op het materiële fenomeen
‘ras’. Ras is immers een sociaal feit, maar op biologisch vlak is het een mythe.
Racisme is ontstaan met de oorspronkelijke
accumulatie van kapitaal. Deze is gerealiseerd door middel van het roven van land,
het tot slaaf maken van miljoenen zwarte
Afrikanen en een massamoord op de inheemse bevolking van de Amerika’s. Om dit
alles te rechtvaardigen is het idee van ras, racisme en witte superioriteit ontstaan. Racisme is op die manier binnen het kapitalisme
geworteld en wordt steeds weer gebruikt
om de werkende klasse te verdelen. Zoals
Malcolm X al zei, “je kunt geen kapitalisme
zonder racisme hebben”.
Historisch gezien bestond er geen ‘wit ras’.
Een marxistische historicus, Theodore Allen,
kwam tot de conclusie dat in de eerste 60
jaar nadat de slaven in Virginia in Brits-Amerika aankwamen, het concept van een witte
identiteit of een wit ras niet bestond. Het is
voortgekomen uit de sociale en economische

behoeften van de heersende klasse. Tijdens
de opstand van Bacon in 1676, verenigden
Europese en Afrikaanse arbeiders zich in een
opstand tegen gouverneur Berkeley. Met het
vooruitzicht op meerdere opstanden en de
angst dat Afrikaanse en Europese arbeiders
zich weer zouden verenigen, bevorderde destaat via de Virginia Slave Codes het idee van
een wit ras en ‘white supremacy’ om de arbeiders te verdelen. Witte arbeiders hebben
echter geen baat bij racisme. Staten zoals
Mississippi, waar de ideeën van ‘white supremacy’ en racisme sterk heersen, hebben
de laagstbetaalde witte arbeiders in de hele
Verenigde Staten. Het zijn de bazen die profiteren van deze verdeeldheid!
Marxisten wijzen erop dat racisme niet zal
worden beëindigd door middel van quota
of met gekleurde mensen in hoge functies.
Natuurlijk zullen wij positieve hervormingen

steunen, maar de limieten daarvan moeten
ook worden begrepen. De eerste zwarte
president van de Verenigde Staten bombardeerde een Afrikaans land en meerdere landen in het Midden-Oosten. Daarnaast bleef
hij passief toen raciale minderheden werden
gedeporteerd of opgesloten. Barack Obama
liet hiermee zien dat racisme niet met kapitalisme kan worden bestreden. Kapitaal en ras
zijn samen geboren. Geschiedenis laat herhaaldelijk zien hoe het kapitalisme racisme
gebruikt om de werkende klasse te verdelen. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde
ook waar: enkel op basis van eenheid kan
de werkende klasse strijden voor materiële
verbeteringen. Om dit te realiseren, moet de
arbeidersbeweging tegen alle vormen van
discriminatie strijden.
Zolang het kapitalisme met al zijn kunstmatige schaarste bestaat, zal er echter racisme
gebruikt worden om mensen te verdelen. Alleen wanneer mensen zich verenigen, ongeacht hun huidskleur, om het kapitalisme omver te werpen op een internationale schaal,
kunnen we de beginselen van een wereld
zonder racisme zien.

Vrouwendag in Spanje: “bijna een revolutie”
Lubna Badi
Wat er in Spanje gebeurde op Internationale Vrouwendag gebeurde, was
opmerkelijk. Een commentator in het
El Periódico-dagblad in Barcelona beschreef het als “meer dan een staking,
bijna een revolutie”. Meer dan 6 miljoen
arbeiders, voornamelijk vrouwen maar
ook mannen, zijn gaan staken. Honderdduizenden namen deel aan enorme demonstraties in meer dan 120 steden in
een massabeweging.
De eisen waren uiteenlopend: van het tegengaan van het loonsverschil tussen mannen en vrouwen, tot tegen geweld tegen
vrouwen, en het benadrukken van de rol die
vrouwen spelen in huishoudelijk werk. De
oproep kreeg al snel een politiek karakter.
Voor velen die deelnamen aan de staking
en de demonstraties was het duidelijk dat er
een revolutie nodig is; en voor een revolutie
moeten vrouwen een centrale rol spelen. Bij
de demo van Barcelona merkten sommigen
op: “dit voelt als 1917”!
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In feite zijn de meest scherpzinnige secties
van de heersende klasse al bezig om afstand
te nemen van de regelrechte oppositie tegen
de staking en proberen de inhoud ervan af
te zwakken en de scherpere randen ervan
af te slijpen. De redactie in El País wilde een
dag voor de staking dit benadrukken: “De
verdediging van gelijkheid tussen mannen
en vrouwen ... is niet ideologisch en kan
niet worden geïnstrumentaliseerd”. Wat ze
eigenlijk willen zeggen, is dat de staking niet
anti-kapitalistisch van aard was en niet zou
moeten zijn, waar de heersende partij PP de
staking van beschuldigde.
De feministische staking van 8 maart heeft
een fundamentele verandering in de situatie in Spanje teweeggebracht. De sfeer is
van zelfvertrouwen en kracht. We hebben
de kracht van de werkende klasse gevoeld,
wanneer die begint te bewegen. Het is niet
toevallig dat dit tot stand is gebracht door
een van de meest onderdrukte laag van de

samenleving. De kracht van collectieve actie
zal vrouwen meer vertrouwen geven in het
opkomen voor hun rechten tegen seksuele
intimidatie en het mannelijk chauvinisme.

Wie zijn we en

waar staan we voor?
Revolutie is een blad en organisatie met het
doel om marxistische ideeën te verspreiden
onder de werkende mensen, jongeren, studenten en elke ander bevolkingsgroep binnen de maatschappij. We zijn een groep
actieve socialisten binnen de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op maatschappijverandering. De marxistische analyse en
methode gelden als onze leidraad voor een
alternatief op de huidige asociale politiek.
Revolutie is onderdeel van de International
Marxist Tendency (IMT), die georganiseerd
is in tientallen landen over de hele wereld,
op elk continent. Uiteindelijk willen we de
wereldwijde strijd leiden tegen de onderdrukking en uitbuiting van het kapitalistisch
systeem. We identificeren onze ideeën en
tradities met die van Marx, Engels, Lenin en
Trotsky, die de vier grootste theoretische en
praktische bijdragers zijn voor Marxistische,
socialistische en communistische politiek.

meer in de gewone mensen. Wij geloven
dat de meerderheid van werkende mensen
via zelforganisatie en zelfbeheer kan komen
tot een rechtvaardige maatschappij. In het
socialisme zouden mensen de samenleving
organiseren via raden in hun werkplaatsen,
wijken, scholen enzovoort.

Het kapitalisme is zeer ondemocratisch. Het
laat de maatschappij regelen door ‘specialisten’ en de rest wordt behandeld als een
domme massa die hoogstens om de paar jaar
eens mag stemmen en verder vooral dag in
dag uit moet werken. Volgens ons zit er veel

Om deze maatschappij te realiseren, dient
deze beweging van onderuit zich te wapenen met de lessen van het verleden en de
juiste analyses. Het marxisme is eigenlijk dit
collectieve geheugen van de werkende klasse. Wij willen die ideeën en methodes aan de
wereld kenbaar maken.

De huidige staat zal zich met alle middelen
tegen het socialisme verzetten. De burgerlijke instanties willen ons laten geloven dat
het huidige systeem - waarin zij stinkend
rijk worden - normaal is en dat we niet naar
een rechtvaardigere wereld moeten streven. Nochtans kunnen we met de huidige
technologische kennis en het gemiddelde
opleidingsniveau een maatschappij bouwen
waarin uitbuiting, milieuvervuiling, verkeersoverlast, werkloosheid, armoede, racisme,
seksisme en alle andere kwalen van het kapitalisme tot het verleden behoren.

Strijd mee!
Wij doen dit over heel de wereld met de International Marxist Tendency rond de website www.marxist.com. Zoals Marx stelde:
“De filosofen hebben de wereld tot nu toe
op verschillende manieren geïnterpreteerd,
maar het komt erop aan hem te veranderen.” Dit is dus de belangrijkste taak van socialisten; de maatschappij transformeren. We
moeten beginnen aan een lang proces, dat
zal eindigen in een maatschappij die wij niet
zouden herkennen. Een maatschappij waar
er geen uitbuiting of onderdrukking mogelijk is; een wereld waar er geen superrijken
leven in de grootste luxe met alle macht, die
ze hebben verkregen ten koste van letterlijk
miljoenen zwoegende, arme en machteloze
mensen. Iedereen die zich bezighoudt met
de toekomst van de mensheid op deze planeet wil het anders zien. Die toekomst kan
alleen worden gegarandeerd door een nieuwe soort samenleving, waar er een vrije ontwikkeling is van een ieder en daarmee ook
van de maatschappij in het geheel.
Heb je interesse in onze ideeën? Sluit je
aan bij de marxisten! Sluit je aan bij Revolutie!

Strijdpunten
u

Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskundige industrie. Zorginstellingen onder controle van het personeel, in plaats van managers met opgeblazen salarissen.

u

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.

u

Voldoende financiering voor een kwaliteitsvol onderwijs, van
peuterspeelzaal tot universiteit. Democratische controle van
leraren, ouders en studenten over het onderwijs. Recht op
gratis onderwijs en kinderopvang voor iedereen.

u

Echte gelijkheid tussen man en vrouw op het vlak van beloning,
werkomstandigheden en promotiekansen. Afschaffing van alle
vormen van discriminatie tegenover vrouwen. Voor voldoende
abortusvoorzieningen in ziekenhuizen over het hele land.

De rest van onze strijdpunten zijn te vinden op onze website: www.marxisten.nl

Contact:

Laat je contact gegevens achter op onze website, e-mail
ons of stuur een berichtje op onze facebook-pagina:
•
•
•

Website:
E-mail:
Facebook:
		

www.marxisten.nl
info@marxisten.nl
‘Revolutie’ en
‘Marxistische Studenten Utrecht’
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STRIJD TEGEN SEKSISME,
STRIJD TEGEN KAPITALISME!
Over de hele wereld staat de onderdrukking van vrouwen op het programma. Vandaag – Internationale Vrouwendag – zijn er
in verschillende landen stakingen en vele
anderen demonstraties, marsen en publieke bijeenkomsten.
Er zijn in de laatste jaren gigantische bewegingen geweest voor vrouwenrechten: toen Trump
werd ingehuldigd, in Polen tegen strengere
abortuswetgeving, de beweging tegen geweld
tegen vrouwen in Argentinië en Mexico, en
vele anderen. We hebben ook gezien hoe de
reactionaire ideeën van de Katholieke Kerk over
het homohuwelijk zijn verslagen in Ierland. Dit
zijn allemaal signalen van de radicalisering in
de samenleving. Arbeiders, en vooral jongeren,
beginnen in beweging te komen om de samenleving te veranderen en actie te voeren tegen
elke vorm van discriminatie en onderdrukking.
De kapitalistische crisis heeft serieuze effecten op de leefomstandigheden van vrouwen

gehad. In alle landen hebben de overheden
systematisch gesneden in de sociale voorzieningen zoals kinderopvang, verzorgingstehuizen, etc. Hierdoor is de druk op vrouwen, die
traditioneel de verantwoordelijkheid dragen
om voor de kinderen, ouderen en zieken te zorgen, gestegen. Inkomens, die in het algemeen
al lager liggen voor vrouwen, zijn gedaald. Al
deze zaken: ontslagen, onzeker werk, etc., zorgen voor verslechterde leefomstandigheden en
groeiende onzekerheid voor alle werkers, de
vrouwelijke nog het meest. Dit zorgt ervoor dat
vroHuwen het moeilijker hebben om financieel
onafhankelijk te zijn en zo ook moeilijker emotioneel of fysiek gewelddadige relaties kunnen
verlaten.
De problemen die vrouwen meemaken zijn
niet “gewoon” van materiële aard. Onderdrukking zit ingebakken in het rechtssysteem waar
vrouwen moeten strijden tegen bv. abortuswetgevingen, en waar in het algemeen vrouwen
en andere onderdrukte groepen niet als gelij-

ken worden behandeld.De onderdrukking van
de vrouw wordt versterkt door de heersende
klasse door middel van ideologie, massamedia,
onderwijs, etc.
Er is ook de kwestie van fysiek en seksueel geweld tegenover vrouwen. In Pakistan worden
meisjes verkracht en vrouwen vermoord in ‘eermoorden’. In de Verenigde Staten zullen 1 op
6 vrouwen het slachtoffer zijn van een poging
tot of geslaagde verkrachting in hun leven, dit
terwijl 99% van alle verkrachters vrijuit gaan.
Dit zijn problemen waar vrouwen tegen strijden. Over de hele wereld zijn vrouwen – en
mannen – de straat opgegaan om te vechten
tegen onderdrukking, onverdraagzaamheid en
seksisme. Dit is enorm positief en reflecteert
een ontwaking en radicalisering. Nu is de vraag:
Hoe strijden we het best tegen onderdrukking
en ongelijkheid?
Lees verder op pagina 7
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