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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!
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
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REDACTIONEEL

EEN AANVAL OP ÉÉN,

IS EEN AANVAL OP ALLEN!
Zowi Milanovi

Solidariteit is de basis van de arbeidersbeweging en is in bredere zin noodzakelijk
om iedere sociale strijd te winnen. Voor velen klinkt dit nu oubollig, of nostalgisch
in de oren. Dit is echter geen abstracte tegeltjeswijsheid. Het is juist het gebrek
aan solidariteit dat de arbeidersbeweging verzwakt en meer macht geeft aan de
werkgevers en rechtse bezuinigingskabinetten.

K

eer op keer wordt de gewone
werkende mens verteld dat de oorzaak
van diens problemen bij een bepaalde
groep mensen ligt. Degenen met een baan
worden opgezet tegen degenen zonder
baan, omdat die op parasitaire wijze in
luxe zouden genieten van hun uitkering die
betaald wordt door de werkenden. Dat het
aantal uitkeringen in Nederland de laatste
tijd gedaald is wegens hogere groeicijfers,
toont opnieuw aan dat werkloosheid een
probleem is van een slecht functionerend
economisch systeem en niet van een groep
mensen met een ‘parasitaire’ instelling.
Overduidelijk is deze verdeel-en-heerspolitiek,
wanneer we het hebben over migranten en
vluchtelingen. Geen dag gaat voorbij zonder
negatief nieuws over migranten. Ook mensen
die hier geboren zijn, maar ‘geen Nederlands
uiterlijk hebben’, blijven voor altijd behandeld
worden als buitenstaanders. Niet enkel PVV
en FvD, maar ook de ‘mainstream partijen’
doen vrolijk mee aan het maken van een
onderscheid tussen de ‘gewone Nederlander’
en de migranten. De rechtse commentatoren
die steen en been klagen over de opkomst
van identiteitspolitiek, vergeten gemakshalve
dat zij het zelf waren die dit thema sinds
de opkomst van Pim Fortuyn in 2002 bijna
permanent op de politieke agenda gezet
hebben. Identiteitspolitiek over de culturele
waarden en identiteit van de Nederlander
werkte goed als middel om de Nederlandse
werkende klasse tegen elkaar uit te spelen
en de politiek van afbraak van sociale
verworvenheden door te zetten.

Dit is niet onvermijdelijk. De jaren waarin de
culturele kwesties relatief minder speelden,
waren de jaren 2004-2006. Dit was precies
de periode waarin de klassenstrijd in
Nederland oplaaide. In 2004 stonden er meer
dan 300.000 mensen op het Museumplein
in Amsterdam te demonstreren tegen
de bezuinigingsplannen van kabinetBalkenende II. In 2005 en 2006 wonnen de
linkse partijen een groot aantal zetels bij de
gemeenteraads- en parlementsverkiezingen.
Het was in 2007, toen deze golf inzakte
en de SP naar rechts opschoof, dat de weg
vrijgemaakt werd voor de PVV en haar
solidariteitsondermijnende haatpolitiek.
Ook zogenaamde ‘progressieven’ werken
mee aan het ondermijnen van solidariteit.
Postmoderne identiteitspolitiek gaat uit
van het idee dat er in de samenleving
verschillende groepen bestaan met allemaal
hun unieke ervaring van onderdrukking. Dit
is deels waar, een witte mannelijke arbeider
bij Tata Steel zit in een andere situatie dan
een zwarte vrouwelijke schoonmaakster
die net een paar jaar in Nederland is. De
laatste ervaart vormen van onderdrukking
als vrouw, als zwart persoon en als
‘buitenlander’. Echter, het is de taak van de
arbeidersbeweging om deze mensen beiden
te organiseren, hen samen te brengen en
uit te leggen dat hun arbeid onderdeel is
van het collectieve proces dat onze rijkdom
produceert. Dat zij veel meer met elkaar
gemeen hebben dan zij denken en dat het
in het belang van beiden is dat er tegen
racisme en seksisme gestreden wordt.

Het opdelen van de beweging in steeds
kleinere groepen die enkel tegen hun eigen
onderdrukking vechten, is contraproductief.
Kleine gespecialiseerde groepen kunnen
uiteraard op goede wijze punten op
de agenda zetten, maar uiteindelijk is
er een bredere beweging nodig om
maatschappelijke verandering teweeg te
brengen. Witte arbeiders ‘geprivilegieerd’
noemen omdat zij geen racisme ervaren
zoals zwarte arbeiders, helpt evenmin. Dit
is geen privilege, maar een fundamenteel
recht. Niemand zou geweigerd moeten
worden voor werk op basis van achternaam,
of wegens huidskleur lastiggevallen moeten
worden door de politie! Zoals de Black
Panther Fred Hampton zei, “we’re going to
fight racism not with racism, but we’re going
to fight with solidarity. “
De nieuwste aanval van kabinet-Rutte III
op arbeidsgehandicapten is een belangrijk
focuspunt voor de beweging. Dit kabinet,
geheel in de zak van het grote bedrijfsleven,
wil arbeidsgehandicapten ‘gemakkelijker
in loondienst krijgen’ door middel van
loondispensatie, oftewel, werkgevers mogen
arbeidsgehandicapten minder betalen. Zo
kunnen zij in de praktijk arbeidsgehandicapten
onder het minimumloon betalen. Ondanks
dat er enkele vormen van compensatie
via aanvullende bijstand zijn (waar de
samenleving dus bedrijven subsidieert om
onder het minimumloon te betalen!), wordt
pensioensopbouw en sparen op deze manier
praktisch onmogelijk.
De strijd tegen deze wet is een strijd voor de
gehele beweging. Het idee ‘ik ben gezond,
dus het raakt mij niet’ is exact de basis voor
de afbraak van sociale rechten. Als er mensen
onder het minimumloon betaald gaan worden,
wordt de weg vrijgemaakt voor verdere
maatregelen om andere ‘onproductieve’
groepen onder het minimumloon te gaan
betalen. Op een bepaald punt zullen
de werkgevers pleiten voor de algehele
afschaffing ervan. Geen pensioenopbouw
voor arbeidsgehandicapten, betekent dat
pensioenopbouw op zichzelf niet meer
vanzelfsprekend is. Deze aanval is geen
aanval op enkel arbeidsgehandicapten, maar
op de gehele arbeidersklasse. Daarom is het
nodig om de gehele beweging hiertegen te
mobiliseren.
Een aanval op één, is een aanval op allen!
Laten we strijden tegen racisme, seksisme
en iedere andere vorm van discriminatie,
juist omdat het de beweging versterkt, in het
belang van iedereen.
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DE WURGGREEP VAN VIKTOR ORBÁN
Dmitri Lenselink
Sinds de verkiezingen in Hongarije van 8 april, is hoofdstad Boedapest al meerdere malen het toneel geweest van massale protesten. De
Fidesz partij van minister-president Viktor Orbán gaat dankzij haar overwinning in april voor de derde achtereenvolgende keer regeren.
Niet alleen onder de lokale bevolking leidt dit tot onrust en onvrede; ook vanuit de Europese Unie is kritiek geuit op de Fidesz partij. De
kritiek is gestoeld op de manier waarop Orbán campagne heeft gevoerd en hoe het Hongaarse kiesstelsel zijn partij bevoorrecht. Tevens
zorgt de opkomst van Fidesz voor kopzorgen in Brussel vanwege zijn provocatieve anti-EU retoriek. Kort na zijn overwinning kwamen
er felicitaties binnen van o.a. Geert Wilders, Marine Le Pen en Poolse premier Morawiecki. Om te begrijpen wat er in Hongarije aan de
hand is; is het belangrijk om te kijken naar de politieke ontwikkelingen van de laatste dertig jaar.

R

elatief kort na de val van het Stalinisme,
koos Hongarije al in 1994 weer voor
een ‘socialistische’ regering. Helaas
bleken de socialisten (de opvolgers van
de oude stalinisten) net als veel van hun
wapenbroeders in de jaren ‘90 afgezakt
naar een reformistisch en neoliberaal
karakter. Als een reactie hierop, kon Fidesz
in 1998 al voor het eerst een poging wagen
als regeringspartij. Ze kregen echter geen
voet aan de grond en de socialistische
MSZP mocht het in 2002 weer proberen.
Maar opnieuw stelden ze het eigen volk
teleur door bezuinigingen, privatiseringen
en andere concessies aan de nieuwe rijke
elite. Hier toonde zich een patroon wat we
ook in veel andere landen hebben gezien:
links kan geen levensvatbaar alternatief
bieden omdat het binnen de kaders van
het kapitalisme blijft. Hierdoor kan rechts
zich profileren als realistisch alternatief dat
schoon schip komt maken.
Deze retoriek vindt vooral soelaas bij de
conservatieve kernen op het platteland
en de lagere inkomensgroepen die zich
(terecht) verraden voelen door de linkse
partijen. Hiermee heeft Fidesz zich in de
afgelopen jaren een sterke positie kunnen
verwerven onder het Hongaarse volk. Aan
de ene kant kopen ze zich via corruptie
in bij rijke oligarchen en beheersen
daardoor de media en belangrijke delen
van de industrie en het bedrijfsleven.
Tegelijkertijd maken ze zich populair met
populistische standpunten ten opzichte
van de EU, immigranten en corruptie.
Viktor Orbán en zijn kornuiten creëren een
publiek beeld van zichzelf als redders van
de hardwerkende Hongaar die bestolen
wordt door de EU, moet inleveren om
buitenlandse vluchtelingen op te kunnen
vangen en jarenlang is genegeerd en
beledigd door de socialisten. Hiermee

nemen ze tevens argumenten over van
de extreemrechtse Jobbik partij. Dit is een
tactiek die we ook zien in andere landen:
kijk naar de VVD die steeds meer op de PVV
gaat lijken, of de Britse Conservatieven die
de racistische standpunten van de UKIP
salonfähig maken.
Wurggreep
Het is niet toevallig dat de protesten tegen
de Fidesz-regering zich concentreren in
de hoofdstad. Zoals gezegd is Orbán erg
populair op het platteland en kleinere
steden. Veel politieke tegenstand vindt
hij in de grote stadskernen; en daar voelt
de bevolking zijn harde hand dan ook het
hardst. Wetswijzigingen met betrekking
tot openbare media, hervormingen van
het kiesstelsel die kleine, nieuwe partijen
benadelen en agressieve campagnes
tegen buitenlanders, Roma en Sinti
gemeenschappen. Bij gebrek aan een echte
socialistische partij, zien we daarom nu twee
tendensen bij de tegenstanders van Orbán
en Fidesz. Het deel van de linkse bevolking
dat het zich kan veroorloven, kiest steeds
vaker voor emigratie naar het buitenland,
een ander groot deel gaat de straat op om
zijn onvrede kenbaar te maken. Dit hebben
we de laatste weken gezien en dit zal niet
ophouden zolang Fidesz het Hongaarse
volk in haar wurggreep blijft houden. Het
verspreiden van angst en andere groepen
tot zondebok maken werkt nooit lang,
uiteindelijk merkt iedereen dat progressie
en resultaat uitblijven. Maar wat moet er
dan gebeuren?
De Oplossing
De Europese Unie blaast hoog van de toren,
maar net als met haar stoere praat richting
Polen, zijn de dreigementen uiteindelijk
zinloos. De EU heeft liever een lidstaat waar
corruptie en rechtsextremisme regeert, dan

helemaal geen lidstaat. Polen en Hongarije
weten dat ook en zullen dit blijven
gebruiken om hun eigen machtspositie ten
opzichte van het volk te consolideren.
Ook de linkse partijen met hun huidige
programma kunnen geen vuist maken.
Zelfs als een meerderheid van de Hongaren
het vertrouwen in Orbán verliest, dan
zullen de reformistische socialisten hen
weer teleurstellen om zo nieuw leven te
blazen in conservatief-rechts.
De verdeeldheid en gematigdheid van het
linkse alternatief moet stoppen. Met een
écht socialistische agenda kunnen ze een
alternatief bieden aan de werkende klasse,
dat zich zowel tegen de rijke elite van
Europa keert en de binnenlandse corruptie
en economische ongelijkheid aanpakt.
Dit
geen
gemakkelijke
opgave.
Hongarije kent een geschiedenis van
Stalinistische bureaucratie en autocratische
onderdrukking. Daarnaast is er de
slechte ervaring met gematigd links,
waarbij
partijen
de
arbeidersklasse
verraden door middel van bezuinigingen,
privatiseringen en het verkwanselen
van hun geloofwaardigheid en politieke
betrokkenheid aan multinationals en de
bureaucratie van de EU.
Zoals altijd moeten we als Marxisten geduldig
zijn en onze theorie blijven uitleggen; een
theorie die gaat over arbeiderscontrole,
directe democratie en een verplaatsing van
de macht van de staat naar de arbeidersklasse
als geheel. Hongarije kent revolutionaire
tradities, het is aan de jeugd om deze
opnieuw op te pakken. Tegen Viktor Orbán
en Fidesz! Tegen de reformistische linkse
partijen! Voor een socialistisch, democratisch
Hongarije!
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DE MONARCHIE,

EEN NEDERLANDSE TRADITIE?
Zowi Milanovi

Ondanks dat altijd gesteld wordt dat het koningshuis een intrinsiek deel van
de Nederlandse cultuur en traditie is, bestaat deze nog maar zo’n 200 jaar. De
Nederlandse Opstand, de eerste burgerlijke revolutie, was een strijd tegen de
absolutistische Spaanse koning Philips II die tot de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden leidde.

H

oewel de Nederlanden een republiek
waren, was er toch een tendens van
de Stadhouders (het huis van Oranje)
om macht naar zich toe te trekken en deze
over te dragen aan hun kinderen. Dit is niet
vreemd, als men beseft dat de Nederlandse
Republiek omsingeld was door monarchieën
en deze dus zeker hun invloed uitoefenden op
de binnenlandse politiek.
Het waren deze tendensen, samen met het
maatschappelijk verval, de corruptie van
de regenten en de revolutionaire invloeden
van de Verlichting, die leidden tot de
opkomst van de Patriottische beweging,
die een democratische, centralistische
republiek nastreefde. Deze beweging kwam
uiteindelijk aan de macht met de steun van de
revolutionaire Franse legers in 1795 en richtte
de Bataafse Republiek op.
Zowel de Nederlandse Opstand als de
Bataafse Revolutie waren revoluties met een
republikeins karakter, hoewel Willem van
Oranje en andere edellieden oorspronkelijk
liever een compromis zagen met de koning
van Spanje. De Nederlanden lijken op die
manier een republikeinse traditie te hebben.
Hoe werd dan het koningshuis van OranjeNassau geïnstalleerd?
Het antwoord op die vraag vinden we in
de evolutie van de Franse Revolutie en het
effect daarvan op de Bataafse Republiek. In
Frankrijk kwam in 1799 Napoleon Bonaparte
aan de macht, die zichzelf vijf jaar later tot
keizer kroonde. Om zijn macht in Europa uit
te breiden, probeerde hij overal in Europa
vazalstaten te creëren met familieleden op de
troon. In Nederland werd op die manier zijn
broer Lodewijk Bonaparte in 1806 “Koning van
Holland”.

Hoewel Lodewijk was geïnstalleerd om het
belang van zijn oudere broer te dienen, raakte
hij onder invloed van de Nederlandse burgerij
in conflict met hem. Het Continentaal Stelsel,
waarbij Frankrijk alle handel met Engeland
verbood om zo deze militaire rivaal op de
knieën te brengen, was zeer schadelijk voor
de handelsbelangen van de Nederlandse
burgerij. Daarnaast was er weinig animo voor
de dienstplicht die Napoleon wilde invoeren.
Door zijn onwil deze maatregelen door te
voeren werd Lodewijk afgezet en werd
Nederland in het Franse Keizerrijk ingelijfd.
Nadat Napoleon verslagen was, besloten de
conservatieve machten Engeland, Pruisen,
Oostenrijk en Rusland om de Nederlanden
(waar toen België nog bij ingesloten zat) een
monarchie te maken met de zoon van de
laatste Stadhouder als koning op de troon.
Het instellen van de monarchie zou een
tegenwicht moeten zijn tegen de moderne
egalitaire waarden van de Franse Revolutie.
Op die manier werd Nederland in 1813 een
monarchie met koning Willem I van Oranje op
de troon. De monarchie is dus het resultaat van
een door buitenlandse machten gesteunde
contrarevolutie.
De rol van het koningshuis
Het verzet van Lodewijk Bonaparte tegen
het beleid van Napoleon, leidde ertoe dat
de Nederlandse burgerij inzag dat een
koning ook haar belangen kon verdedigen.
Er was vanuit deze klasse dan ook weinig
weerstand tegen koning Willem I. Deze
koning was juist een belangenbehartiger van
de kapitalistische klasse, die veel investeerde in
industrialisatie van de Zuidelijke Nederlanden
en het aanleggen van waterwegen. Toch
zorgde de grote macht van de koning ook
voor frictie. Het harde optreden tegen de

afscheiding van België werd als onhandig en
schadelijk gezien. De burgerij zag het liefst een
controlemechanisme tegen de macht van de
koning.
Deze kwam er in 1848. Overal in Europa
braken er opstanden en revoluties uit.
Verschillende
monarchieën
werden
omvergeworpen. In Nederland kwam het
niet tot een revolutie, maar op sommige
plekken kwam het tot oproer. Een voorbeeld
daarvan is Amsterdam, waar onder invloed
van radicale pamfletten op 4 maart de Dam
volstroomde met arbeiders en jongeren en
de cavalerie werd ingezet om deze schoon
te vegen. Koning Willem II, angstig voor een
revolutie in Nederland, kondigde aan dat hij ‘in
één nacht van conservatief geworden was tot
liberaal’ en ging akkoord met het instellen van
een grondwet. De liberale burgerij steunde
dit initiatief, want zij kreeg zelf meer directe
macht, terwijl de koning als symbool van
nationale eenheid gebruikt kon worden tegen
de lagere klassen. Deze grondwetswijziging
was aldus het moment dat de kroon en de
burgerij een compromis sloten, dat op de dag
van vandaag nog steeds geldt.
In de traditie van Willem I is het huis van
Oranje-Nassau een familie van kapitalisten,
die in het buitenland de belangen van het
Nederlandse kapitaal vertegenwoordigen,
maar zelf ook een vinger in de pap hebben.
De Oranjes zijn aandeelhouder in bedrijven
zoals Shell en ABN AMRO. Prinses Beatrix
heeft in haar tijd als koningin gezorgd voor
goede handelsbetrekkingen met autoritaire
koninkrijkjes als Thailand, Brunei en Oman.
Naast de rol in de handelsbetrekkingen,
is de koning(in) ook het symbool van
nationale eenheid, de persoon die boven alle
maatschappelijke klassen van het land zou
staan. Een voorbeeld daarvan is de sociale onrust
in november 1918. De Duitse revolutie leidde
tot een kortdurende prerevolutionaire situatie in
Nederland (de Rode Week), met demonstraties
en de oprichting van soldatencomités. Na het
wegebben van de prerevolutionaire situatie,
verscheen op 18 november koningin Wilhelmina
met prinses Juliana op het Malieveld in Den
Haag en begon de oranjefurie om het volk te
verenigen achter de koningin. Dit voorbeeld
laat de werkelijke betekenis van de koning(in)
als ‘persoon die boven alle partijen staat’ zien.
In de komende jaren kan Willem-Alexander
gebruikt worden als om ‘het land te verenigen’,
indien er sprake is van toenemende sociale strijd
en polarisatie. Er is dan ook niets progressiefs
aan de monarchie. Op naar een Republiek!
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BURN-OUTS ONDER JONGEREN,
GEEN INDIVIDUEEL MAAR EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM
Dina Badi

Prestatiedruk onder studenten is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ernstig
probleem. Uit onderzoek van de Hogeschool van Windesheim blijkt dat in Nederland
ruim 60 procent van de studenten aangeeft dat de prestatiedruk is toegenomen.
Dit heeft ertoe geleid dat één op de vier studenten burn-outklachten ervaart en
meer dan de helft van de studenten heeft angst- en depressieklachten. Wat echter
nieuw uit het onderzoek is gebleken, is dat bij één op de vijf studenten zelfs een
risico op zelfdoding bestaat. Het uitbuitende karakter van het kapitalisme verziekt
nu ook in toenemende mate het studentenleven.

E

én
van
de
oorzaken
voor
bovengenoemde
cijfers,
is
het
afschaffen van de basisbeurs en het
invoeren van het leenstelsel in 2015. Om
de schulden na het afstuderen te beperken,
is de druk op studenten hoger geworden
om de studie zo snel mogelijk af te maken.
In plaats van studenten de tijd te geven
om hun interesses en vaardigheden te
verkennen, worden ze aangemoedigd om
snel deel te nemen aan de arbeidsmarkt.
Naast stress afkomstig van de studie,
hebben jongeren ook financiële stress. De
millennialgeneratie staat er voor het eerst
financieel slechter voor dan de voorgaande
generatie. Wanneer jongeren aan een
baan komen, zitten ze vaak vast aan
flexcontracten, waar de werkgevers van
profiteren en jongeren minder verdienen,
maar vooral ook weinig zekerheid hebben.
Ook moedigen werkgevers met hun hoge
eisen studenten aan om tijdens hun studie
al aan hun cv te werken.
Vanwege onder andere deze slechte
financiële situatie waarin jongeren zich
bevinden, blijven studenten nu, vergeleken
met vroeger, tijdens het studeren langer
thuis wonen. Volgens het CBS steeg onder
24-jarigen het percentage thuiswonenden
binnen 10 jaar met 5%. Dit gaat ook gepaard
met de crisis in de studentenkamermarkt.
Aan het begin van elk academisch jaar is
het weer duidelijk hoe serieus het tekort
aan studentenkamers in Nederland is. De

stress van een kamer vinden komt er dus
ook nog bij. Verder is er nog druk vanuit het
sociaalleven, zoals verenigingen, sporten,
hobby’s en vrienden. Al deze factoren bij
elkaar resulteren in emotionele uitputting
van de student.
Opkomst van zelfzorg
Het is dus niet heel verrassend dat deze
samenleving gevoelens van hopeloosheid,
onzekerheid, vervreemding en stijgende
percentages van depressie en angst onder
jongeren zou oproepen. In een zoektocht
naar een oplossing of een manier om
ermee om te gaan, komen millennials tot
zelfzorg. Deze twee ontwikkelingen gaan
samen. Het weerspiegelt de bredere trend
van stijgende percentages van depressie en
angst, evenals algemene ontevredenheid
over het leven onder het kapitalisme en
een zoektocht naar antwoorden op de
moeilijkheden van het leven.
De zelfzorg subcultuur suggereert dat we
systemische problemen kunnen aanpakken
door individuele acties - een kleinburgerlijke
en utopische fantasie. Maatregelen zoals
jezelf behandelen, je eetgewoonten en
lichaamsbeweging
aanpassen,
water
drinken, therapie zoeken, mediteren en
positief denken zouden als oplossingen
kunnen dienen voor de stijgende
percentages van depressie en angst. In
essentie gelooft deze subcultuur dus, ten
onrechte, dat deze negatieve gevoelens
problemen op individueel niveau zijn.

Uit onderzoek bleek dat millennials
twee keer zo veel geld uitgaven aan
zelfzorgproducten. Zoals eerder genoemd,
bevinden jongeren zich niet in de meest
gunstige financiële situatie. Dus het feit dat
miljoenen jongeren ervoor kiezen om hun
beperkte middelen aan zelfzorg te besteden,
wijst op een diepe ontevredenheid met de
kapitalistische samenleving. Natuurlijk is
het goed dat een groeiend aantal mensen
zijn mentale gezondheid probeert aan
te pakken en zich ermee bezig is om
het te destigmatiseren. Over de gehele
samenleving gezien wijst het echter op
zorgwekkende ontwikkelingen over onze
volksgezondheid, hoe positief de tijdelijke,
individuele resultaten van zelfzorg ook
mogen zijn. Veranderingen in levensstijl op
zich zijn niet voldoende en niet mogelijk
voor iedereen.
Dit betekent niet dat marxisten zich
verzetten tegen zelfverbetering en zelfzorg
als zodanig. Er is niets mis met veel van de
activiteiten die door de subcultuur worden
voorgesteld, noch zou het socialisme een
wereld zijn zonder individuele zorg en
ontwikkeling. Integendeel, we verzetten
ons, onder andere, tegen het kapitalisme
omdat het de zelfontwikkeling direct
ontmoedigt en de accumulatie van kapitaal
boven al het andere aanmoedigt.
In feite staat niets meer in de weg van
zelfontwikkeling en individualisme dan het
kapitalisme.
Socialistisch alternatief
De ware oplossing is geen individuele, maar
collectieve strijd tegen het kapitalistische
systeem dat de burn-outs creëert. In het
tweede decennium van de 21e eeuw, moet
het idee van goed gefinancierde scholen,
hogescholen en universiteiten, toegankelijk
en vrij voor iedereen, niet op een steeds
verder verwijderde droom lijken. Werk bij het
afstuderen, zonder enorme schuldenlast,
moet een basisrecht zijn in elke fatsoenlijke
samenleving. Studenten moeten levenslang
vrij kunnen blijven leren en geen producten
worden die bij het bedrijfsleven worden
afgeleverd. Jongeren moeten worden
voorzien van de tijd en middelen om
zichzelf te ontwikkelen zonder psychische
problemen te ervaren. Flexcontracten en
andere vormen van uitbuiting van jongeren
moeten beëindigd worden. De werkweek
kan gemakkelijk verlaagd worden tot 32 uur
met loonsbehoud. Dit is waar de studentenen arbeidersbewegingen zich op moeten
richten, een socialistisch alternatief voor het
ziekmakende kapitalisme.
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“PUBLISH OR PERISH”- CRISIS
IN DE ACADEMISCHE WERELD
Lubna Badi

Er is een crisis gaande in de academische wereld. Specifiek heeft dit te maken met
de druk op wetenschappers en PhD-studenten om te publiceren, want zo niet,
dan wordt de mogelijkheid op een carrière binnen de wetenschap heel moeilijk.
“Publish or Perish” wordt dit fenomeen ook wel genoemd. Dit is recentelijk alleen
maar toegenomen, en is de harde realiteit op universiteiten over de gehele wereld
geworden. Nederland is hierop geen uitzondering.

Promovendi
Het zijn niet alleen de professoren en
wetenschappers aan de universiteit die
lijden onder deze druk en uitbuiting op
universiteiten. Recentelijk zien we ook een
toename van zware depressie, burn-outs en
mentale klachten onder PhD-studenten. Zo
zou een derde van de promovendi aan de UvA
leiden aan depressie. Een steeds grotere groep
promovendi stopt dan ook met hun promotie.
Universiteiten zoals de TU Delft en Amsterdam,
hebben recent ook een toegespitste
psycholoog voor promovendi geregeld om dit
probleem op te lossen.
Promovendi hebben vaak een tijdelijk contract,
concurreren met elkaar op de carrièreladder,
en vakanties worden amper gerespecteerd. Ze
worden gedwongen om te publiceren, maar
daarnaast ook nog les te geven, allerlei taken
over te nemen van de professor en begeleiding
te geven aan studenten. Hierdoor is ruwweg
driekwart van de promovendi zeven jaar bezig
om te promoveren, in plaats van de drie of vier
jaar die ervoor staat. De overige kwart is of
gestopt, of is nog bezig.

S

uccesvolle publicaties van onderzoek
brengt zo de nodige aandacht met
zich mee naar de wetenschappers en
instituten. Dit brengt op zijn beurt meer geld
binnen voor het instituut en zorgt ook voor
de vooruitgang van een individu binnen
zijn vakgebied. Academische instellingen en
universiteiten gebruiken vaak genoeg het
aantal publicaties als een maatstaf voor de
competentie van een wetenschapper.
Wanneer academici niet genoeg of vaak genoeg
publiceren, en zich meer concentreren op
activiteiten die geen publicatie zou opleveren,
zoals het begeleiden van bachelorstudenten,
dan kunnen ze zo mislopen op hogere posities
of posities in het lesgeven. Daarom is er een
enorme druk om te publiceren. Zo komen de
beloningen voor buitengewoon goed doceren,
zelden overeen met de beloningen voor
uitzonderlijk onderzoek. Veel universiteiten
focussen dan ook niet op de kwaliteit van een
docent en diens talent in lesgeven, maar kijken
naar het aantal publicaties. Deze doelbewuste
focus kan ertoe leiden dat de faculteit sommige
verantwoordelijkheden gaat verwaarlozen of
niet zal uitvoeren, zoals het goed begeleiden
van de studenten en de kwaliteit van de lessen.
“Publish or Perish” is een race geworden
om meer en meer publicaties te krijgen op
persoonlijke titel. De huidige trend dwingt
wetenschappers om artikelen te schrijven die
geschikt zijn voor publicatie. Dit leidt tot fraude,
‘trucjes’ om meerdere publicaties te krijgen

uit een onderzoek, onethische praktijken en
verspilling van onderzoek. Twintig jaar geleden
zou maar 45% van de gepubliceerde artikelen
in de top 4500 wetenschappelijke bladen zijn
geciteerd binnen de eerste 5 jaar na publicatie.
De afgelopen jaren is dat getal alleen nog maar
verder gedaald naar 40,6% tussen 2002 en
2006. Dit betekent dat de meerderheid van alle
publicaties geen enkel belang hebben voor de
wetenschap en ook niet gewaardeerd worden
door collega’s. Al deze onderzoeken zijn ook
niet uitgevoerd om de wetenschap verder te
helpen, maar zijn eigenlijk uitgevoerd om het
cv van de onderzoeker te verbeteren.

Verlos de universiteit van het
kapitalisme!
Deze crisis op de universiteit verergert alleen
maar, en de “Publish or Perish” atmosfeer
is maar een onderdeel van de algehele crisis
in de wetenschap. Dit is niet los te koppelen
van de crisis van dit economisch systeem.
Universiteiten zijn niet alleen langzamerhand in
publicatie- en PhD-fabrieken getransformeerd,
maar lijken ook steeds meer op bedrijven.
De loonkloof, de druk op PhD-studenten
en het gebruik van hun gratis tot goedkope
arbeid is een symptoom van de crisis van het
kapitalisme.

Seksime
Hiernaast heerst er ook nog seksisme
in de academische wereld. Een recent
nieuwsartikel van de NRC uit februari 2018,
schrijft het volgende hierover; “Vrouwelijke
studenten en wetenschappers worden als
minder getalenteerd gezien dan mannen.
Beoordelaars vinden dat vrouwen minder
goede onderzoekers zijn, en hebben zij minder
kans onderzoekssubsidies te verwerven. Zelfs
als mannen en vrouwen evenveel publicaties
op hun naam hebben staan, levert dit vrouwen
minder vaak een vaste aanstelling of een hogere
functie op.” Dit gebrek aan waardering van de
vrouwelijke wetenschappers is ook te zien op
de loonstrook. Zo blijkt uit een nieuwsartikel
uit mei 2017 van AD VALVAS dat vrouwelijke
werknemers aan de VU tot wel 427 euro (!)
minder betaald krijgen dan mannen, variërend
per faculteit.

We dienen hierom te breken met dit systeem.
Met alleen oog voor reputatie en cv-verbetering
door onnodige publicaties, en de uitbuiting
van jonge studenten, is de efficiëntie, kwaliteit
en het nut van wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs diep gedaald. Het fundament van
het probleem ligt in het kapitalisme, daarom
stellen wij dat een socialistische revolutie
ook de wetenschap zou bevrijden van deze
problemen. Dit zou een transformatie
betekenen naar een systeem waarin er niet
wordt gepubliceerd omdat het ‘moet’, maar
er juist eerlijke wetenschap wordt uitgevoerd,
op basis van oprechte nieuwsgierigheid, en
op basis van het belang van de samenleving
als geheel. Onderzoek moet worden gedaan
met een oog naar de toekomst, naar groene
energie, naar nieuwe innovatie, medicijnen
etc. De druk van het kapitalisme laat dat niet
toe! Bevrijd de wetenschap door socialisme!
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DE REVOLUTIE VAN

MEI ‘68 IN FRANKRIJK
Kristof Davidsen

Mei 68 was niet louter een studentenrevolte maar de grootste algemene staking ooit uit de geschiedenis. Tien miljoen
arbeiders bezetten wekenlang hun bedrijven. Dit aantal kwam toen overeen met één vierde van de gehele Franse bevolking.
Als je dat bedenkt is het wel vreemd dat de talrijke publicaties die de afgelopen jaren over de meigebeurtenis zijn uitgebracht,
steeds weer lijken te vertrekken vanuit het beeld van de idyllische studenten: een hoop hippies die vooral tegen het gezag
in de vrije liefde wilden bedrijven en drugs gebruiken. Om dergelijke simplistische redeneringen tegen te gaan, die van de
geschiedenis een grote grap lijken te maken, kan het handig zijn om te bekijken wat er toen werkelijk is gebeurd.

M

aatschappelijke
omwentelingen
komen niet uit de lucht vallen.
Als we proberen om iets verder
te kijken, dan zien we dat wat er in mei
‘68 gebeurde, de uitbarsting was van een
proces dat al veel langer bezig was. Een van
de meest provocatieve elementen hierbij
was de houding die de Franse regering
van Charles de Gaulle jaren tegenover de
arbeidersklasse had aangenomen.
Het tijdperk van De Gaulle
Generaal De Gaulle sprong naar de top
van het staatsapparaat op basis van de
populariteit die hij verwierf tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij slaagde erin
om politieke opponenten aan de kant te
schuiven en president te worden van de
voorlopige regering die na de bevrijding
van Frankrijk gevormd werd. Als belangrijke
leidersfiguur van het Franse verzet werd
hij na de oorlog algemeen gezien als een
persoonlijkheid die zich boven elke vorm
van partijpolitiek kon plaatsen.
In 1953 zag hij zich genoodzaakt om
gedeeltelijk van het toneel te verdwijnen.
Maar toen Frankrijk terug in crisis geraakte

door de antikoloniale strijd die in de Franse
kolonie Algerije (1954-62) een hoogtepunt
bereikte, maakte hij een comeback. Om de
nationale problemen op te lossen schonk
het parlement hem via een hele reeks
volmachten een zeer grote autonomie als
politieke machthebber. Een dergelijk regime
noemen marxisten bonapartistisch. Eén
persoon slaagt er in om van een crisissituatie
gebruik te maken om zich van de staatsmacht
meester te maken. Het staatsapparaat krijgt
meer macht om zich schijnbaar boven de
klassen te verheffen, zonder natuurlijk de
suprematie van de leidende klasse echt in
vraag te stellen. Frankrijk kende een traditie
van dergelijke regimes sinds Napoleon
Bonaparte en Napoleon III. Een hele tijd leek
het regime van De Gaulle onaantastbaar.
Maar een bonapartistisch regime zoals dit
is niet in staat om zich aan te passen aan
de evolutie die Frankrijk in zeer korte tijd
meemaakte.
De arbeidersklasse in dit land maakte een
enorme groei mee in deze periode. In 1945
was nog 35 procent van de bevolking
werkzaam op het platteland. Na een periode
van slechts 20 jaar was dit afgenomen
tot 17 procent. Grote fabrieken werden

gebouwd, zoals die van Renault, en een
groot deel van de bevolking was wegens
economische redenen verplicht om naar
de stad te trekken waar ze aan een nieuwe
maatschappelijke orde moest wennen.
Deze golf van industrialisatie leidde ook tot
een nooit geziene economische opgang.
Reële lonen stegen met gemiddeld 5 procent
per jaar en de verkoop van goederen zoals
tv-toestellen, ijskasten en auto’s groeide
enorm. Maar een economische opgang
kan nooit losgekoppeld worden van haar
oorsprong: menselijke arbeid. De normale
werkweek bestond nog steeds uit 40
uren. In de praktijk betekende dat vaak
45 uren. De bazen veroorloofden zich
een zeer superieure houding tegenover
hun onderdanen en gebruikten soms zelfs
gewapende huurlingen om toezicht te
houden op de arbeiders aan de band.
Een economische groei heeft ook meer
gevolgen dan de toename van luxeartikelen.
Het reserveleger van arbeidskrachten in
een goed draaiende economie is beperkt.
Arbeiders kunnen makkelijker eisen stellen
doordat het voor de patroon moeilijker is
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om hen te vervangen. De patroons kunnen
de arbeiders niet meer zo gemakkelijk tegen
elkaar uitspelen, zij winnen zelfvertrouwen.
De studentenbeweging
De studentenbeweging kende zo zijn eigen
evolutie. De numerieke aanwezigheid van
jongeren in de maatschappij was na WO2
aanzienlijk gestegen. In de jaren ‘60 was
één op drie inwoners van Frankrijk jonger
dan 25. Dit bracht logischerwijs ook een
stijging van het aantal studenten met
zich mee. Ondanks de stijging van het
onderwijsbudget was er nog steeds een
nijpend tekort aan docenten en labo’s. En
net zoals vandaag moest een groot deel
van de studenten werken om hun studie te
kunnen betalen. In ‘68 vormde deze groep
ongeveer de helft van al de studenten. Deze
mensen hadden dus al een mooi beeld van
wat hen na de opleiding te wachten stond.
Een ander belangrijk element was de
arrogante houding van de hogere kaders in
het onderwijssysteem gecombineerd met de
groei in informatieverspreidingZe dicteerden
strenge gedragsregels om te bepalen waar
studenten wel of niet mochten gaan en
staan. Elke kritiek hierop werd meteen
hardhandig de kop ingedrukt, wat op zijn
beurt natuurlijk weer hevigere tegenreacties
uitlokte. De toenmalige maatschappij, haar
economisch systeem en daarbij horende
machtsinstituten werden in vraag gesteld.
Wanneer een regime zoals dat van De
Gaulle onder het volk niet meer kan rekenen
op een passieve aanvaarding, dan blijft er
slechts één manier over om de macht te
kunnen handhaven: staatsrepressie.
De voornaamste organisatie die optrad als
directe verdediger van het kapitalisme was
de ‘Compagnies Républicaines de Sécurité’,
oftewel CRS. Sinds haar oprichting in 1944
was deze eenheid regelmatig ingezet om
betogingen en stakingen uit elkaar te slaan
(met dodelijke slachtoffers tot gevolg). Het
willekeurig gebruik van extreem geweld
tegen ongewapende betogers ging een
belangrijke rol spelen in de houding van
het volk tegenover de macht van De Gaulle.
Tv-stations kregen een strikte censuur
opgelegd. Beelden van wat er gebeurde
op de protestacties zouden pas later
uitgezonden worden onder druk van de
vakbonden.
Eens de revolutionaire gebeurtenissen
van mei ‘68 zich ontplooiden, stond dit
repressieapparaat echter machteloos. Niet
zij zorgden ervoor dat het revolutionaire
potentieel uiteindelijk wegebde, wel de
leiding van de arbeidersorganisaties en in
het bijzonder de communistische partij.
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De Franse communistische partij (PCF)
was op dat ogenblik verreweg de grootste
arbeiderspartij in Frankrijk. Bij de basis van
de PCF waren ongetwijfeld duizenden
overtuigde revolutionairen, maar de leiding
werd gevormd door stalinisten van het
ergste soort. Naast een dictatoriaal intern
regime en slaafse volgzaamheid aan de
Sovjet-Unie, kenmerkten zij zich ook - en
dat is een minder bekende eigenschap van
het stalinisme - door reformisme en een
uitgesproken angst voor revolutie.
Studenten zetten opstand in gang
Zonder mee te willen gaan in het denkbeeld
over de revolutie van verwende snotapen,
kan er niet ontkend worden dat het de
studentenbeweging was die de eerste
aanzet tot actie gaf.
Om niet aan verheerlijking te doen mag men
dan ook niet blind zijn voor de extreem-linkse
inslag die de beweging hier en daar kende.
Sommige acties waren weinig constructief en
zorgden voor onnodige arrestaties. Na een
reeks van zulke opstoten besloot de directie
de universiteit van Nanterre te sluiten. Als
gevolg hiervan hielden studenten in de
prestigieuze Sorbonne een vergadering om
de toestand te bespreken. De universitaire
overheden stuurden meteen de politie.
Onder de voorwaarde dat ze vredevol de
universiteit mogen verlaten, komen de
studenten uiteindelijk in kleine groepjes
naar buiten. De vrouwen worden met rust
gelaten, maar wanneer de eerste mannen
zich tonen chargeert de politie en sleurt ze
hen mee naar hun gepantserde combi’s. Het
kabaal veroorzaakt door dit politieoptreden
trekt een steeds groter wordende menigte
aan en in een mum van tijd worden
de smalle wegen voor de gepantserde
wagens versperd. Op 3 mei wordt de lont
aangestoken van wat de geschiedenis in zal
gaan als de revolte van mei ‘68. Het Quartier
Latin (universiteitskwartier) werd voor de
rest van de avond geteisterd door gevechten
met de politie, waarbij 100 gewonden
vielen en 596 mensen gearresteerd werden;
de autoriteiten lieten de Sorbonne sluiten.
Als gevolg daarvan riepen de studenten- en
lerarenvakbonden, UNEF en SNESUP, een
staking van onbepaalde duur uit. Minister
van Onderwijs Alain Peyrefitte verklaarde
deze onmiddellijk onwettig. Daarbovenop
werden de studenten die de afgelopen
dagen opgepakt werden, nog eens zonder
enige vorm van proces gevangengezet.
Op 6 mei braken er nieuwe rellen uit in
de studentenwijk: 422 arrestaties, 345
politiemensen en 600 studenten raakten
gewond.
De nacht van 10 mei werd de nacht van de
barricades, een van de meest repressieve

gebeurtenissen uit hele de periode. De
CRS viel niet enkel de studenten aan, maar
stormde zelfs privéwoningen binnen waar ze
onder andere een zwangere vrouw in elkaar
sloegen. Uit huizen van Parijzenaars, vooral
middenklasse, werden voorwerpen vanaf
het balkon naar de politie gesmeten. Tevens
werden in die huizen gewonde studenten
verzorgd. De gebeurtenissen resulteerden
in niet minder dan 720 gewonden en 468
arrestaties.
In deze eerste week trachtte de PCF de
protesten af te schilderen als het werk van
enkele groepjes. In hun blad L’Humanité
schreef voorman George Marchais een
artikel met als titel: “Valse revolutionairen
ontmaskerd”. De vakbondsleiding hield
het bij simpelweg negeren. Maar na de
reacties die het politieoptreden van 10
mei losmaakte (80 procent van de Parijse
bevolking stond volgens opiniepeilingen
achter de studenten) zagen de vakbonden
zich gedwongen om actie te ondernemen.
Op 11 mei riepen de drie grootste
vakbonden CGT, CFDT en FEN, op tot
een algemene staking op 13 mei. Het
onderdrukken van de betogingen was de
spontane aanleiding voor deze staking.
Maar ondanks de economische groei
had de arbeidersklasse ook haar eigen,
meer persoonlijke problemen met het
kapitalisme. Zo waren er in januari al
schermutselingen ontstaan op de betoging
van stakers in Caen.
Meteen na de aankondiging van de
vakbonden
krabbelde
minister
van
Binnenlandse Zaken George Pompidou terug
en stelde een heropening van de Sorbonne
voor. Deze staking ging echter om meer, dit
voorstel was te miniem en kwam bovendien
te laat. Op 13 mei kwamen een miljoen
betogers op straat, studenten en werknemers
van zowat elk beroep uit zowat elk bedrijf.
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Tijdens de staking zelf waren slechts drie
en een half miljoen mensen lid van de
vakbonden, maar door de omstandigheden
polariseerde de maatschappij zich snel
waardoor er uiteindelijk 10 miljoen mensen
deelnemen aan de staking.
De dag na de grote optocht gingen de
arbeiders van Renault, een van de grootste
fabrieken in Frankrijk, samen met vele
anderen over tot de bezetting van hun
bedrijf. Kranten werden niet meer geleverd,
het openbaar vervoer van Parijs stond stil net
zoals het spoor, de luchtvaartmaatschappijen
en nog veel meer. Het begon stilaan duidelijk
te worden dat de regering deze crisis
onderschat had. Maar het hetzelfde gold
voor de vakbonden. De top hoopte na de
betoging elkaar schouderklopjes te kunnen
geven en terug te kijken naar het goede werk
dat ze weer afgehandeld hadden. Niets bleek
minder waar.
Studenten en werknemers gingen zich
in allerhande stakings- en actiecomités
organiseren die meer en meer de functies
van de burgerlijke staat begonnen over te
nemen. Studenten in de bezette Sorbonne
planden samen met leerkrachten hun
eigen lessen, verdeelden functies zoals
onderhoud, verzorging van gewonden en
zelfs bescherming van de universiteit tegen
aanvallen van de CRS en extreem-rechtse
groeperingen. Ook in sommige fabrieken
werden de zaken op gelijkaardige manier
georganiseerd. In de westelijke havenstad
Nantes, waar arbeiders in combinatie
met boeren beslisten over zaken als
voedseldistributie en vervoer, ging men het
verst met de zelforganisatie.
Nu ook in de praktijk de rol van het
kapitalisme in vraag gesteld werd, vluchtte
De Gaulle naar Duitsland waar hij met
generaal Jacques Massu overlegde over een
militaire inval indien het regime zou vallen.
Dergelijke wanhoopsmaatregelen illustreren
het revolutionaire potentieel dat de Franse
werkende klasse op dat moment had.

In een hoek gedreven, met een
repressiemachine die haar grenzen bereikt
had, was de heersende klasse gedwongen
om toegevingen te doen. George Pompidou
zei bereid te zijn om met iedereen te
onderhandelen. De vakbondsleiding greep
deze kans dan ook met beide handen. Het
minimumloon ging omhoog, de wekelijkse
arbeidsduur en de pensioenleeftijd daalden,
het recht op organisatie werd terug in ere
hersteld. Om de studenten te bedaren
stelde Pompidou zelfs voor om de minister
van Onderwijs te vervangen.
Hoewel deze toegevingen onder normale
omstandigheden als een grote overwinning
beschouwd zouden worden, had de
vakbondstop na 27 mei grote problemen
om ze aan de achterban te verkopen.
Zo was op nationale televisie te zien hoe
CGT-hoofdsecretaris
George
Séguin
moest afdruipen terwijl de honderden
Renault-arbeiders “Gouverment Populaire”
(volksregering)
scandeerden.
Het
klassenbewustzijn was al voorbij het punt
waarop
kapitalistische
hervormingen
zouden voldoen om de gemoederen te
bedaren. De arbeiders hadden hun eigen
idee over macht ontwikkeld en het enige
dat de PCF en de vakbond bij wijze van
spreken nog moesten doen was blazen, en
het kapitalisme zou aan diggelen hebben
gelegen.
Teleurstelling
De werkende klasse kan niet in een
permanente
staat
van
revolutionair
enthousiasme gehouden worden. Wanneer
de omstandigheden erom vragen is ze telkens
bereid om strijd te leveren, de geschiedenis
is rijk aan dergelijke voorbeelden. Op dat
ogenblik stelt zich echter het probleem van de
macht. Wanneer op die vraag geen duidelijk
antwoord wordt gegeven en geen duidelijk
eindpunt in zicht is, zal de arbeidersklasse
uiteindelijk het strijdperk verlaten. Men keert
dan terug naar de machines om zichzelf
en zijn gezin te kunnen onderhouden. De
teleurstelling treedt in.

Dit is de reden waarom de linkse partijen
en vakbonden op schandalige wijze
faalden. In plaats van al dat potentieel te
organiseren en te kanaliseren in de praktijk,
speelden ze maar al te graag volgens de
regeltjes opgesteld door het kapitalisme
zelf. Terwijl de PCF de gebeurtenissen dus
bleef afschrijven als het werk van groepjes
marginalen, wachtten ze braaf af tot aan
de aangekondigde verkiezingen eind juni.
Op het moment dat de stemming werd
gehouden, was het grootste deel van de
bevolking al teruggezakt in de sleur van
het dagelijkse leven. De communistische
partij verloor hierdoor uiteindelijk meer
dan 600.000 stemmen. De Gaullisten
kwamen zegevierend terug met meer dan
1,2 miljoen extra stemmen. Dergelijke
voorvallen zijn niets nieuws. De biennio
rosso in Italië (1919 - 20) was ook een
periode van enorme radicalisatie van de
arbeidersklasse die na twee jaar, intensieve
maar uitzichtloos wordende strijd, gevolgd
werd door een overwinning van Mussolini
en zijn fascistische zwarthemden.
Beide
situaties
kenden
een
demoralisering van de werknemers, na
een gebrek aan slagvaardigheid van de
arbeidersorganisaties, in een maatschappij
die aan een sneltempo polariseert tussen
links en rechts. Want laten we niet vergeten
dat ook De Gaulle een betoging wist te
mobiliseren van enkele honderdduizenden.
De opleving van de populariteit van de
Franse president was echter slechts van
korte duur en enkel gebaseerd op de
passiviteit van de 10 miljoen stakers en
miljoenen studenten die na de grootste
algemene staking geen reden zagen om te
gaan stemmen. Sterker nog, mensen die
voordien sowieso communistisch hadden
gestemd, besloten nu om uit afgunst
thuis te blijven. De Gaulle slaagde er nog
in om zijn eigen handlanger Pompidou
te dumpen en verloor daarna zijn positie
als president door een stemming via
referendum.
De gebeurtenissen van mei ‘68 in
Frankrijk waren slechts éen van de vele
omwentelingen die zich in de jaren ‘60
wereldwijd voordeden. De Vietnamoorlog,
de Praagse Lente, de al even brutale
repressie in Mexico, de revolutie in Pakistan
en nog meer van zulke voorbeelden
zijn het bestuderen waard. Mei ‘68 in
Frankrijk heeft aangetoond dat zelfs in een
afgebakend stukje kapitalistische markt
miljoenen mensen in een periode van
enkele dagen de hele maatschappelijke
hiërarchie kunnen doen wankelen.
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Venezuela:

geconfronteerd met dreigingen en concessies -

bouw een revolutionair alternatief!
Luís Romero

Met de volgende verkiezingen, die op 20 mei zullen plaatsvinden, in aantocht gaat Venezuela een nieuwe periode van
onzekerheid in. De diepe economische depressie, de hyperinflatie, de wijdverbreide ineenstorting van de openbare diensten
met als gevolg de groei van de volks- en arbeidersstrijd, laten de explosieve nationale politieke context zien. Rechts is
verdeeld, het Noord-Amerikaanse imperialisme is in het offensief en het pad van de Bolivariaanse revolutie wijkt steeds
verder af van de belangen van de arbeidersklasse en van het volk in het algemeen.
het opraken zijn. De verkoop van Petro’s
is uiteindelijk een wanhopige financiële
manoeuvre om op een nieuwe manier
schuldpapieren uit te geven op basis van
ongewonnen vaten olie, om zo deviezen
te krijgen en daarmee de schulden van de
staat en van PDVSA te betalen, in plaats
van hiermee zo veel mogelijk voedsel en
medicijnen te importeren.

R

ecentelijk heeft de Trump-regering een
bevel afgekondigd om transacties met
Petros (de digitale munteenheid van
Venezuela) te verbieden voor Amerikaanse
burgers. Deze maatregel komt bovenop
de financiële sancties die Venezuela in
2017 werden toegeschreven en die de
Venezolaanse regering hebben beperkt in
het aanvragen van nieuwe bronnen van
internationale financiering (en schuld), en
in het voeren van commerciële transacties.
Intussen wordt er gespeculeerd over een
mogelijke olieblokkade, die tot nu toe niet
is geïmplementeerd, omdat de imperialisten
de negatieve effecten vrezen die deze zal
hebben op de Noord-Amerikaanse olieindustrie.
Het is duidelijk dat het Amerikaanse
imperialisme Maduro’s regering financieel
probeert te wurgen, om de ernstige
economische problemen in het land te laten
toenemen en zo de sociale instabiliteit te
vergroten, opdat een staatsgreep steeds
realistischer wordt.
Ondertussen bevindt de kandidatuur (voor
de presidentsverkiezingen aankomende
20 mei) van Henri Falcón van de partij AP,
gesteund door de partijen MAS en COPEI,
zich in een zwakke positie. Dat komt
doordat een groot deel van de reactionaire
oppositie de presidentsverkiezingen boycot.
De extremistische minderheid, die geleid
wordt door Maria Machado van VV en
Antionio Ledezma van ABP, isoleert zich van
de rest van de oppositie omdat zij hen niet
strijdbaar genoeg vinden. Door de lancering
van het front Frente Amplio Venezuela Libre
laten de meest invloed- en talrijke sectoren
van rechts hun wil blijken om een nieuwe
offensieve opstand voor te bereiden om zo
in te spelen op de ernstige verslechtering
van de economische situatie, die ontstaan is

door de imperialistische druk, de duidelijke
sabotage van de bourgeoisie, maar ook door
het slechte politieke beleid van de regering.
Vanuit de Venezolaanse sectie van
de IMT, Lucha de Clases, wijzen wij
alle destabiliserende, coupgerichte en
inmengende manoeuvres af die door
zowel de oligarchie als hun imperialistische
bazen vanuit hun destructieve belangen
worden gepleegd. Indien zij hun doelen
behalen zullen zij de overheidsuitgaven
flink terugdringen, zullen zij de sociale
programma’s elimineren en zullen zij
een aanval plegen op de democratische
vrijheden van de Venezolaanse arbeiders,
hand in hand met een golf van vervolgingen
van gemeenschaps- en vakbondsleiders.
Ondertussen probeert de Bolivariaanse
bureaucratie zich te balanceren op de
tegenstellingen tussen de huidige klassen
door nieuwe concessies aan de bourgeoisie
en het imperialisme te doen. Dit doen zij
door de matiging van de economische
controles (verwijdering van de prijscontrole,
verwijdering van de wisselkoers DIPRO
en nieuwe devaluaties door middel van
wisselkoers DICOM), en de bekrachtiging
van de wet op buitenlandse investeringen
in Venezuela; dit terwijl zij op schaamteloze
wijze cliëntelistische politiek voert, met als
doel stemmen te verzekeren van de armste
lagen van de bevolking. Het is duidelijk dat
het doel van de regering het controleren van
de macht op zichzelf is.
De lancering van de Petro en de nieuwe
monetaire omschakeling zijn beperkte
gelegenheidsmaatregelen, die geen echte
oplossingen bieden voor het economische
drama dat het land ondergaat. Ze laten
zien dat de mogelijkheden om de crisis
binnen het kapitalisme te beheersen, aan

Op basis van het bovenstaande hebben
de International Marxist Tendency en
Lucha de Clases druk gezet op de PCV
(Communistische Partij van Venezuela)
om samen met andere revolutionaire en
chavistische organisaties een eigen kandidaat
met een klassenprogramma verkiesbaar
te stellen voor de presidentsverkiezingen.
Helaas hebben zij een pact ondertekend
met de PSUV dat niets oplost. Deze
onverantwoordelijke positionering laat
de revolutionairen zonder opties bij de
verkiezingen. Natuurlijk kunnen wij niet
stemmen op de reactionaire oppositie, maar
op Maduro stemmen betekent het steunen
van politiek beleid dat ons naar deze
rampzalige situatie heeft gebracht.
Voor ons is de enige uitweg uit de crisis,
ten gunste van de arbeiders, een werkelijk
revolutionair programma: het creëren
van socialistische arbeidersraden in elke
fabriek en werkplaats, als organen voor
de nieuwe orde die gevestigd moet
worden; de onteigening van de grote
industrieën,
onder
arbeiderscontrole;
staatsmonopolie op de buitenlandse
handel, onder volks- en arbeiderscontrole;
de onteigening van grootgrondbezit,
onder boerencontrole; nationalisatie van
het bank- en verzekeringswezen, om hun
financiële middelen beschikbaar te stellen
voor een nationaal plan van productieve
investeringen,
in
staatsbedrijven
en
onder
arbeiderscontrole;
volksen
arbeidersinspectie van het transport en de
opslag van voedsel en medicijnen; nietbetaling van de buitenlandse schuld; en
een internationalistische oproep aan de
arbeiders van Latijns-Amerika en de wereld.
Een beslissende taak is het bouwen van een
revolutionair alternatief dat consequent
en vasthoudend genoeg is om de eerder
genoemde taken voort te zetten en om de
dreigingen tegen te gaan met revolutionaire
middelen.
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Spanje: het sociaal verzet komt
weer met kracht op de voorgrond
Erik Demeester

Er zit weer pit in het sociaal protest ten zuiden van de Pyreneeën. Tot voor kort was het politieke toneel daar in de ban van
het opgeklopte Spaans nationalisme, met een stevige scheut Franco-nostalgie. Dit was de reactie van het establishment op
de nationaal-democratische verzuchtingen van het Catalaanse volk. Ook de sociaaldemocratische PSOE treft hier schuld.
De socialistische leiders zwaaiden maandenlang enthousiast met de Spaanse monarchistisch vlag. Toen de Spaanse staat in
Catalonië brutaal het referendum van 10 oktober rond zelfbeschikking neerknuppelde, piepte de PSOE niet eens. Podemos
en Izquierda Unida, de partijen links van de sociaal-democratie, verborgen zich achter de bestaande grondwet van 1978 om in
de praktijk het democratisch recht van de Catalanen te ontkennen. Op hun manier droegen ze bij tot de opflakkering van de
onderdrukkende Spaansgezindheid. Maar de giftige dampen van het ‘Españolismo’, aangewakkerd door de koningsgezinde
rechtse partijen, trekken weer weg. Het tij is gekeerd.

I

n meer dan honderd steden zijn
gepensioneerden de straten opgegaan
om een fatsoenlijk pensioen te
eisen van de Spaanse regering. De
gepensioneerden demonstreerden al op
15 en 22 februari en op 1 maart, ondanks
de regen en de kou.
Ouderen nog steeds stout
Tot deze manifestaties werd opgeroepen
via hun eigen netwerk, de ‘Marea
pensionista’, later ook met de steun van
de vakbonden. De gepensioneerden zijn
de jaarlijkse minimale verhogingen van
slechts 0,25% zat. Volgens minister
Báñez hebben de gepensioneerden op dit
moment meer koopkracht dan vóor de
crisis en voordat de Partido Popular aan de
macht kwam. De realiteit is echter geheel
anders volgens de gepensioneerden
zelf. De inflatie lag in 2017 rond de 2
procent. De gepensioneerden zien hun
koopkracht dus duidelijk dalen. Op
borden en spandoeken stond onder meer
“Ik ben gepensioneerd, niet idioot!” en
“Dieven! Ze stelen onze pensioenen!”.
De
gepensioneerden
hebben
het
helemaal gehad en zeggen dat de
Spaanse regering zich zelf niet houdt
aan de grondwet waarin staat dat
de gepensioneerden een fatsoenlijk
pensioen moeten ontvangen. Interessant
om weten is dat talrijke activisten in deze
nieuwe beweging, oudgedienden zijn uit
de strijd tegen de Franco-dictatuur van
de jaren 70. Bijna 50 jaar later staan ze
weer op de bres.

1001
onrechtvaardigheden
tegen
vrouwen
Toen was er op 8 maart de vrouwenstaking
(Huelga Feminista). Natuurlijk niet toevallig op
de Internationale dag van de rechten van de
vrouw. Redenen genoeg om actie te voeren.
De eisen van de vrouwen richten zich tegen de
loonkloof tussen mannen en vrouwen en de
ondraaglijke druk van het dagelijkse geweld,
discriminatie en seksisme op de werkplaats,
op school, op straat en in de media. Ook
het huishoudelijk werk van vrouwen kreeg
een centrale plaats in het programma
van de actiedag. Het staatsapparaat (het
gerecht, de politie) zelf werd op de korrel
genomen voor haar onverschilligheid of
medeplichtigheid in het geweld tegen
vrouwen. De opgestapelde woede rond
duizend en één onrechtvaardigheden die
vrouwen worden aangedaan, barstte die dag
eindelijk uit. De omvang van deze staking
was daarom ongekend. Georganiseerd
met de steun van de vakbonden staakten
naar schatting 5 à 6 miljoen vrouwen.
Maar ook mannen deden mee ondanks het
verzet van de Coordinadora Feminista, die
enkel vrouwen opriep tot actie. Tijdens de
middag- en avondbetogingen daagden in
honderdtwintig steden ongeveer 3 miljoen
mensen op. Het merendeel vrouwen, maar
ook heel wat mannen.
Kritiek op het hele systeem
De rechtse regering weigerde de staking
te steunen met het argument dat het
een
‘politiek’
en
‘antikapitalistische’
geïnspireerd initiatief was. Sommige leden
van de regering steunden de actie wél, maar

werden op boegeroep onthaald door de
betogers. De bisschop van San Sebastián,
in het noorden van Spanje, veroordeelde
de staking als ‘des duivels’! Ja, ingegeven
door de duivel… en dit in de 21ste eeuw.
Handige hackers lieten een ondubbelzinnig
bericht achter op de homepage de website
van het bisdom: Dios apoya la huelga
feminista (God steunt de vrouwenstaking).
Deze vrouwenstaking maakte een einde aan
jaren apathie, passiviteit en demobilisatie. De
stemming op de betogingen was uitdagend
naar het hele systeem toe en bijzonder
strijdvaardig. Uit alle volkslagen kwamen
vrouwen in actie, in het bijzonder uit de
arbeidersklasse. Er werd vrolijk gezongen,
de tekst van oude strijdliederen uit de
burgeroorlog werden aangepast en veel
slagzinnen waren gericht tegen de regering
van de PP. Sinds de Indignado-beweging of
de Mareas (het protest in het onderwijs en de
gezondheidssector) in 2011-2012 of de antioorlogsbetogingen van 2003 was er nooit
meer zoveel volk samen in actie gekomen.
Discussie
Maar de vrouwenstaking bracht meer aan de
oppervlakte. Het was een uitlaatklep voor de
grote maatschappelijke woede in het land.
De sfeer op de betogingen was er een van
optimisme. Een journalist van het Catalaanse
dagblad El Periódico zag die dag als ‘meer dan
een staking, bijna een revolutie’. Een van de
slogans die veel werd gescandeerd was ‘sin
mujeres, no hay revolucion’ (zonder vrouwen
is geen revolutie mogelijk). In de aanloop
naar 8 maart werd er veel gediscussieerd
over de eisen van de feministische beweging.
Sommigen vonden dat de mannen niet
moesten meedoen met de staking of dat
er een loon voor huishoudelijk werk moest
zijn. Onze kameraden van Lucha de Clases
verzetten zich tegen deze eis en pleitten voor
de uitbouw van voldoende voorzieningen om
het werk thuis te socialiseren. Zij denken ook
dat vrouwen en mannen SAMEN moeten
strijden tegen vrouwenonderdrukking en
tegen het kapitalisme.
Vooral de Spaanse jongeren (scholieren
meestal) radicaliseren snel en massaal. Het
sociaal protest bevindt zich opnieuw in het
centrum van het politieke toneel. Dat is een
goed teken.
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Recensie: Zwart en Revolutionair
Zowi Milanovi

Tot juli 2018 is de expositie Zwart en Revolutionair te bekijken bij Vereniging Ons Suriname in Amsterdam, een expositie over het
uiterst interessante leven van Otto en Hermina Huiswoud. Dit revolutionaire echtpaar was in de vergetelheid geraakt, maar is door
inspanningen van New Urban Collective en The Black Archives weer in de spotlights gezet.

H

et leven van Otto en Hermina
Otto Huiswoud en zijn partner Hermina
Dumont kwamen respectievelijk uit Suriname en Brits Guyana. Ze belandden in New York,
waar ze elkaar in 1922 ontmoeten. In de jaren
‘10 en ‘20 van de 20e eeuw vond er veel plaats
op politiek en cultureel gebied onder de zwarte
bevolking. De Harlem Renaissance vond plaats in
de kunsten. Daarnaast was er sprake van politieke
radicalisering, die extra aangedreven werd door de
Oktoberrevolutie van 1917.
Otto was de enige zwarte mede-oprichter van de
Communistische Partij van de Verenigde Staten,
toen deze ontstond uit een linkse afsplitsing van
de Socialistische Partij van Amerika in 1919. Hij was
daarnaast lid van de African Blood Brotherhood,
een radicale organisatie voor de emancipatie van
Afro-Amerikanen. Zijn visie was altijd dat emancipatie van de zwarte bevolking samenhangt met
de bevrijding van alle arbeiders van de macht van
het kapitaal. Samen met de Jamaicaanse dichter
Claude McKay bezocht hij het Vierde Congres van
de Communistische Internationale in 1922, waar
zij de ‘Negro Question’ op de agenda brachten.
Dit was het begin van een carrière voor de Comintern en het vakbondsblad ‘Negro Worker’, welke
zich richtte op het organiseren van zwarte arbeiders wereldwijd, door hun strijd te verbinden met
die van arbeiders van andere huidskleuren en met
de strijd voor gelijke rechten, tegen kolonialisme
en imperialisme. Otto en Hermina reisden de hele
wereld over namens de International Trade Union
Committee for Negro Workers. Op Jamaica daagde hij in 1927 Marcus Garvey uit voor een publiek
debat over ‘ras en klasse’. Garvey was de beroemde leider van UNIA, een massabeweging voor de
emancipatie van zwarte mensen.
In 1941 was het stel woonachtig in Suriname,
waar de Nederlandse autoriteiten Otto opsloten
als ‘staatsgevaarlijk element’. Na de oorlog settelden Otto en Hermina zich in Nederland, waar Otto
zich aansloot bij Vereniging Ons Suriname (VOS).
Hij was nu geen lid meer van de Comintern (die
in 1943 door Stalin werd opgeheven als gebaar
naar de Geallieerden), maar bleef zich politiek bezig houden. Van 1954 tot zijn dood in 1961, was
Otto voorzitter van VOS en blies hij politiek leven in
de organisatie. We zien bijvoorbeeld dat vlak voor
het einde van zijn leven, Otto Huiswoud een solidariteitsactie organiseerde met de ontwikkelingen
in Congo, waar de regering van Lumumba door
een staatsgreep (gesteund door de Belgen en de

VS) ten val werd gebracht. Dit toont aan dat hij
altijd trouw bleef aan zijn revolutionaire en strijdbare idealen.
De expositie laat dit alles zien door middel van video’s, foto’s, krantenknipsels en FBI-rapporten. Het
effect is dat men na afloop alleen nog maar meer
vragen heeft. Wat was de rol van de stalinistische
Comintern op Huiswoud? Wat was zijn rol in de
factiestrijd (hij steunde bijvoorbeeld de CP-leider
Lovestone, die vanuit Moskou verwijderd) en hoe
kwam hij tot zijn latere breuk met de officiële communistische beweging? Dit is echter teveel voor
één expositie, waarvoor de organisatoren al zeer
hard gewerkt hebben.

Relevanter dan ooit
De laatste jaren is er een heropleving van de beweging tegen racisme en discriminatie. Een belangrijke aandrijvende rol hierin wordt gespeeld door
jonge activisten van kleur. De heftige reacties tegen de aanpassing van de figuur Zwarte Piet, discriminatie van ‘allochtone’ jongeren op de arbeidsmarkt, etnisch profileren en politiegeweld tegen
minderheden; het toont allemaal aan dat de strijd
tegen racisme en discriminatie zeer relevant blijft.
Dit geeft empowerment aan de jonge generatie.
Met de heropleving van de beweging, krijgen we
onvermijdelijk ook de heropleving van debatten.
Het debat tussen Huiswoud en Garvey is een debat dat in verschillende vormen blijft terugkomen.
Is er een vorm van zwarte bevrijding binnen het
kapitalisme mogelijk, of is er een gezamenlijke
klassenstrijd nodig voor de emancipatie van allen?
Garvey was een oprechte strijder voor de verbetering van de positie van zwarte mensen. Echter, het
idee dat ongelijkheid opgelost kan worden door
kapitaalaccumulatie en onafhankelijke staten voor
zwarte mensen, is duidelijk onjuist gebleken. De
tweede helft van de twintigste eeuw zag de ko-

loniale revolutie, waarin Afrikaanse landen onafhankelijk werden. In de jaren negentig kwam daar
het einde van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika
bij. Beide waren het resultaat van decennia van heroïsche strijd. Wat betreft accumulatie, er zijn nu
vele zwarte miljonairs. In het jaar 2016 waren er
zelfs 12 zwarte miljardairs. De arme werkende en
werkloze zwarte inwoners van Zuid-Afrika, Nigeria
en de VS hebben echter niets aan deze accumulatie. Kapitalistische en imperialistische verhoudingen houden ongelijkheid binnen en tussen landen
in stand.
Als marxisten staan wij aan de kant van Huiswoud.
Het is de kunstmatige schaarste van het kapitalistische systeem, waarin er overproductie bestaat
naast armoede, werkloosheid en dakloosheid,
die de voedingsbodem creëert voor een ‘wij-zijgevoel’. Huiswoud wist dit maar al te goed en
wilde zwarte arbeiders met witte arbeiders verbinden. Dat betekent echter niet dat racisme slechts
gereduceerd kan worden tot een economisch
vraagstuk, of dat de arbeidersbeweging zich enkel
moet richten op economische vraagstukken, omdat andere zaken hiervan zouden ‘afleiden’ (zoals
Ewald Engelen of de leiding van de SP lijken te
denken). Het is de taak van de arbeidersbeweging
om tegen alle vormen van racisme en discriminatie
te strijden, juist omdat zij zichzelf op deze manier
kan versterken.
Frederick Douglass, zowel Malcolm X als Marthin
Luther King in hun latere leven, de jonge Black
Panther leider Fred Hampton, de Surinaamse
verzetsstrijder Anton de Kom, het zijn allemaal
voorbeelden van bekende leidende activisten die
wisten dat de emancipatie van zwarte mensen onlosmakelijk verbonden was met de sociale emancipatie van allen. In deze traditie passen Otto en
Hermina Huiswoud en om die reden raden wij aan
om deze interessante expositie te bezoeken.
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kan een revolutie zich
internationaal verspreiden?
Lubna Badi

Hoewel het duidelijk is dat het kapitalisme niet kan worden hervormd vanuit zijn
bestaan, maar in plaats daarvan moet worden omvergeworpen door een revolutie,
vragen veel mensen vaak: “Is een socialistische revolutie op internationale schaal
eigenlijk realistisch?” Om deze vraag te beantwoorden, is het de moeite waard om
naar een paar historische voorbeelden te bekijken.

D

e Franse Revolutie van 1789
bijvoorbeeld, inspireerde revolutionaire
bewegingen die zich uitstrekten
van Ierland tot Haïti. In 1848 werd Europa
overspoeld door een golf van revoluties,
die zich vanuit Frankrijk naar Nederland,
Duitsland, Italië en elders verspreidde.
Ongeveer 100 jaar geleden bracht de
Russische Revolutie de arbeidersklasse voor
het eerst op een echte nationale schaal aan
de macht. De revolutie stopte echter niet aan
de Russische grens. Deze grote gebeurtenis
weergalmde door Europa, verspreidde
zich rechtstreeks naar Duitsland in 1918,
inspireerde revolutionaire stakingen in Italië in
1919, en de oprichting van Sovjetrepublieken
in Beieren en Hongarije. Meer recentelijk
begon de Arabische Lente in 2010 in Tunesië,
voordat deze zich over geheel Noord-Afrika

en het Midden-Oosten verspreidde, naar
landen zoals Egypte, Libië, Syrië en zelfs
Israël, waar enorme protesten plaatsvonden
in Tel Aviv van ongeveer een half miljoen
mensen. Deze golf van revoluties had een
impact tot Amerika, met de ‘Occupy Wall
Street’-beweging.
De reden dat revoluties de neiging hebben zich
te verspreiden, is omdat de arbeidersklasse
internationaal van aard is. De arbeidersklasse
wordt overal ter wereld onderworpen aan
vergelijkbare omstandigheden door het
kapitalistische systeem. Het kapitalisme is
een wereldeconomie, wat betekent dat het
neigt naar wereldwijde crises. De crisis die in
2008 begon, is hiervan een goed voorbeeld.
De crisis heeft overal onder arbeiders en
jongeren een algemene stemming gecreëerd.

In de moderne wereld hebben we nu ook het
extra voordeel van technologie, die iedereen
nu meer dan ooit met elkaar verbindt. Het
internet en sociale media maken het mogelijk
dat ideeën en bewegingen zich onmiddellijk
kunnen verspreiden.
Een onderzoek van 580.000 respondenten
in 35 landen uitgevoerd door Generation
What, toonde aan dat de meerderheid van
de jongeren in veel Europese landen actief
zou deelnemen aan grootschalige opstanden
tegen hun eigen regering, als zo’n gebeurtenis
zich in de nabije toekomst zou voordoen. De
jeugd in Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland
in het bijzonder lagen tussen 61 en 67% in het
voordeel van zo’n dergelijke opstand. Er is een
algemene anti-kapitalistische, revolutionaire
stemming die zich ontwikkelt onder de jeugd
van Europa, die de status quo beu zijn. Ze zijn
klaar om de straat op te gaan en verandering
teweeg te brengen. Het vereist alleen een
succesvolle socialistische revolutie in een van
deze landen, om de revolutie internationaal te
verspreiden.

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.

Natuurlijk zijn we ook op zoek naar omvangrijkere donaties. Die hebben we zeker
ook nodig en zijn net zo belangrijk. Maar
waarom hebben we een strijdfonds?

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!

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.

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.

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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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’

BURN-OUTS
ONDER JONGEREN
P

restatiedruk onder studenten is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ernstig probleem. Uit
onderzoek van de Hogeschool van Windesheim blijkt dat in Nederland ruim 60 procent van de
studenten aangeeft dat de prestatiedruk is toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat één op de
vier studenten burn-outklachten ervaart en meer dan de helft van de studenten heeft angst- en
depressieklachten. Wat echter nieuw uit het onderzoek is gebleken, is dat bij één op de vijf studenten
zelfs een risico op zelfdoding bestaat. Het uitbuitende karakter van het kapitalisme verziekt nu ook in
Lees verder op pagina 6
toenemende mate het studentenleven.
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