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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

VAN HET DEFENSIEF NAAR HET OFFENSIEF:

TOENEMENDE KLASSENSTRIJD IN NEDERLAND
Zowi Milanovi

We zien een toenemende klassenstrijd in Nederland. Traditioneel zijn de
zomermaanden een rustige periode, maar deze zomer hebben we een reeks strijdbare
stakingen gezien. Zo kwamen de buschauffeurs van het regiovervoer in actie, maar
ook metaalarbeiders, piloten en zorgmedewerkers in de universitaire ziekenhuizen.

H

et jaar 2017 was volgens het CBS al een
piekjaar wat betreft stakingen. Deze
stelt dat er voor het eerst in 29 jaar 32
stakingen waren met 306.000 werkdagen
die verloren gingen. In 2018 zijn er al in 18
beroepsgroepen stakingen gepland, iets wat
waarschijnlijk nog verder op zal lopen.
Deze toename van strijd op het economische
front, toont aan dat alle pessimisten binnen
‘links’ en de arbeidersbeweging ongelijk
hadden. Voor hen betekende de laatste
verkiezingsuitslag een verschuiving naar
rechts; zij geloven niet in het potentieel dat
de Nederlandse arbeidersklasse heeft. Voor
ons marxisten ligt het anders. Wij hebben
vertrouwen in de arbeidersklasse wereldwijd,
ook die in Nederland. Onder invloed van grote
gebeurtenissen verandert het bewustzijn.
In ons laatste perspectievendocument
schreven wij: “Jarenlang werd het ‘sociaal
akkoord’ verdedigd [door de FNV-leiding]
om ‘samen uit de crisis te komen’. Het
gevolg is dat de werkende klasse de rekening
mocht betalen. Het verder dalende ledental
zorgt ervoor dat de vakbondsbureaucratie
nu wanhopig probeert om dit tij te
keren, desnoods met wat meer strijdbare
uitspattingen.De verdeeldheid binnen de
heersende klasse over de wenselijkheid van
een loonstijging, wordt nu aangegrepen
door de bonden om een looneis van 3,5%
te stellen. CNV stelt zelfs dat ‘het tijdperk van
loonmatiging voorbij is’.De werkgevers zullen
dit niet zomaar geven. Er zal strijd gevoerd
moeten worden. Juist nu er beperkte groei
is en de werkloosheid gedaald is, kan deze

strijd nu gemakkelijker gevoerd worden dan
in tijden van crisis. Indien de vakbonden een
duidelijk en sterk offensief voeren, zou dit het
begin kunnen zijn van een nieuw offensief
van klassenstrijd in Nederland.”
Het is precies de economische groei die
betere omstandigheden geschapen heeft
voor een offensief. Jarenlang werd de hoge
werkloosheid gebruikt om werknemers in
het gareel te houden: ‘ben je niet tevreden?
Er zijn 10 anderen die jouw baan willen.’ De
crisis werd gebruikt om de lonen jarenlang te
drukken, de intensiteit op te voeren en overal
‘flexcontracten’ in te voeren. De failliete
politiek van de vakbondsbureaucraten heeft
dit alles laten gebeuren.
Nu de PvdA praktisch weggevaagd is en
we een rechts kabinet hebben, moesten de
bonden wel met offensieve eisen komen, al
is het maar om niet meer leden te verliezen.
Niettemin heeft de FNV-leiding geen
duidelijke landelijke strategie, maar zien we
nu vooral veel strijdbare initiatieven vanuit
verschillende sectoren zelf.
De meeste stakingen gaan over looneisen,
maar ook het verminderen van de werkdruk
is iets wat steeds terugkomt. De grote
stakingsbeweging van de basisschoolleraren
gaat precies over dit laatste, maar ook
het gebrek aan toiletpauzes bij de
buschauffeurs bijvoorbeeld. De waarheid
is dat het economisch herstel grotendeels
heeft plaatsgevonden over de ruggen van de
werkende klasse, door verhoogde uitbuiting:
harder werken voor hetzelfde geld.

Nu politici, economen en de media constant
spreken over een groot herstel, is er meer
bereidheid vanuit de werkende klasse om te
eisen dat zij ook wat van dat herstel te zien
krijgt. Het grotere aantal vacatures versterkt
hierbij de positie van de werknemers, omdat
de grote werkloosheid van enkele jaren
geleden niet meer tegen hen gebruikt kan
worden.
Dit is het begin van een nieuw offensief. Er
is strijdbaarheid genoeg. Wat er ontbreekt
is een duidelijk landelijk programma van de
FNV om de strijd in verschillende sectoren te
verenigen rond een eisenpakket. Ondanks dat
er een officiële ‘FNV-Offensief’ campagne is,
zijn er vooralsnog weinig concrete landelijke
acties geweest. Een grote landelijke demo
van FNV en andere bonden, tegen het
kabinet Rutte III, kan een eerste opstapje zijn
naar verdere acties.
Afschaffing van flexcontracten en payroll,
een verkorting van de werkweek naar 30 uur
met loonsbehoud, een minimumloon van 15
euro, pensioenleeftijd omlaag naar 60 jaar:
dit zijn eisen die de beweging vooruit kunnen
brengen. Dit is echter ook een politieke
kwestie: welke partij gaat ervoor strijden?
Ondanks de grote nederlaag van de PvdA,
zien we bij de SP ook stagnatie plaatsvinden
en trekt deze partij veel minder mensen dan
tijdens de grote golf van arbeidersstrijd in
2004-05.
Indien de SP niet fundamenteel verandert
en zich niet aanpast aan de nieuwe situatie,
dreigt verdere stagnatie en inzakking. Een
focus op een verenigd front met de strijdbare
vakbonden, en een duidelijke socialistische
politiek die zowel de geavanceerde lagen van
de werkende klasse als linkse jongeren kan
aantrekken, kan het tij doen keren.
De geest is uit de fles. Het jaar 2018 zal
verdere acties zien die de beweging vooruit
kunnen brengen en de werkende klasse
zelfverzekerder kunnen maken. Dit is nodig
na jaren van verzwakking als gevolg van een
tandeloze leiding. De huidige economische
groei zal op een gegeven moment
plaatsmaken voor een nieuwe crisis, gevolgd
door een nieuw offensief van de werkgevers.
Enkel een sterkere arbeidersbeweging kan
dit offensief kapotslaan en de tegenaanval
inzetten.
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CRISIS VOOR STUDENTEN:

GEEN KAMER MEER TE VINDEN
Dina Badi

Nog voordat het nieuwe academisch jaar was begonnen, was het al duidelijk hoe
ernstig de crisis is voor studenten die een kamer zoeken. De gemiddelde prijs in
Nederland is het afgelopen jaar met ruim 5% gestegen naar 403 euro. Amsterdam
is daarin een enorme uitschieter met een gemiddelde prijs van 571(!) euro voor een
studentenkamer. Nog nooit zijn kamerprijzen zo hoog geweest.

V

orig jaar verklaarde de Landelijke
Studentenvakbond dat er een tekort
is aan zo’n 40.000 kamers. Het is
nu bijna onmogelijk om nog een kamer te
vinden. En als studenten een kamer weten te
vinden, hebben ze te maken met torenhoge
prijzen, huisjesmelkers en achterstallig
onderhoud. Om de kamer te kunnen
bekostigen, moeten studenten een bijbaan
naast de studie nemen en/of extra lenen,
wat hun studieschuld alleen maar verhoogt.
Naast studiedruk lijden studenten nu dus ook
aan financiële stress.
De stijging van kamerprijzen heeft onder
andere te maken met een tekort aan
huur- en koopwoningen. Afgestudeerde
twintigers houden hun studentenkamer aan,
omdat ze nergens anders terecht kunnen
in de huizenmarkt. Dit laat ook zien dat
dit ‘studentenprobleem’ een economische
basis heeft waar afgestudeerden en
werkenden ook veel last van hebben. Dit is
mede veroorzaakt door alle bezuinigingen
die dit kabinet heeft gedaan op sociale
huurwoningen. Hierdoor is het ook
noodzakelijk voor de studentenbeweging om
zich bij de arbeidersbeweging aan te sluiten.
Internationale studenten
Voor internationale studenten is het tekort aan
studentenkamers een nog groter probleem.
Ze worden door Nederlandse universiteiten
aangetrokken om hier te studeren, maar
krijgen weinig tot geen hulp bij het vinden
van een kamer. De kamernood is zo hoog
dat de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool
Groningen dit academisch jaar zelfs tijdelijk
een tentenkamp hebben opgezet.
In de tussentijd is de wachttijd voor een kamer
de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

In 2015 hoefde je niet langer dan elf maanden
te wachten, nu is de wachttijd gestegen
naar anderhalf jaar! Nederlandse studenten
hebben tenminste vaak de optie om langer
bij hun ouders te blijven wonen. Door hoge
kosten en het gebrek aan aanbod van kamers
kiezen ook steeds meer studenten voor deze
optie. Internationale studenten hebben deze
optie echter niet.
Ondertussen falen linkse partijen erin om
een duidelijke oplossing te bieden. De SPwethouder van Amsterdam, Laurens Ivens,
wijt het kamertekort aan een overschot
van internationale studenten. Volgens hem
verrijzen er genoeg studentenwoningen,
maar worden die vooral aan internationale
studenten verhuurd. De grens is bereikt,
volgens de partij. Universiteiten werven om
financiële redenen internationale studenten.
Hun oplossing is dan om de financiering van
universiteiten minder afhankelijk te laten
maken van studentenaantallen.
Wat is de oplossing?
Een echt links antwoord legt niet het
probleem bij de hoeveelheid internationale
studenten, maar eist dat er meer
studentenwoningen
gebouwd
moeten
worden, naast meer betaalbare woningbouw
voor afgestudeerden en werkenden, opdat
er doorstroming ontstaat. Linkse partijen
moeten strijden voor gratis onderwijs en
genoeg subsidie voor de universiteiten, om
een einde te maken aan de commercialisering.
Universiteiten zouden over onderwijs moeten
gaan, en zich geen zorgen moeten maken
over winst. De studentenhuisvestingscrisis is
maar een van de vele voorbeelden van de
duidelijke kunstmatige schaarste die door
het kapitalisme wordt gecreëerd. We horen
linkse partijen hier echter niet over.

De strijd voor hervormingen is erg belangrijk.
Alle internationale en Nederlandse studenten
hebben snel een kamer nodig. Echter, terwijl
we vechten voor hervormingen, leggen we
ook uit dat dit geen duurzame oplossing
zal zijn binnen het door crisis geteisterde
kapitalisme. Om permanente verbeteringen
te behalen voor zowel studenten als werkers
is de strijd voor de socialistische transformatie
van de samenleving noodzakelijk.
We hebben actie nodig en we moeten strijden
voor meer huizen. Er moeten kwalitatief goede
woningen komen tegen een betaalbare prijs,
in plaats van verhuurders toe te staan om
studenten uit te buiten. Het argument wat
de overheid graag gebruikt, is dat hier geen
geld voor is. Maar dat is er wél. Waar is die
1 miljard die zou worden geïnvesteerd in het
onderwijs? Waarom krijgen multinationals de
mogelijkheid om belasting te ontwijken, en
moeten de studenten in hun portemonnee
graven om te kunnen studeren? Het geld
is er, maar dat staat op de bankrekeningen
van de multinationals en de 1%. Er is niets
rationeels aan het kapitalistisch systeem
en de manier waarop het probleem van
studentenhuisvesting wordt aangepakt.
Wat we nodig hebben is een rationeel
geplande socialistische economie, die de
universiteiten onder democratische controle
stelt van hun werknemers en studenten,
maar ook de banken, woningcorporaties en
bouwbedrijven, zodat wij die zelf kunnen
controleren. Door deze sleutelsectoren over
te nemen, kunnen we investeren in wat in het
belang staat van de samenleving al geheel.
Er moeten ook studentencampussen
en studentencomplexen in het beheer
van de universiteiten zijn. Op die manier
weten ze precies hoeveel internationale en
Nederlandse studenten ze kunnen huisvesten
en weten ze dus ook hoeveel internationale
studenten ze kunnen aantrekken. Zo zou
studentenhuisvesting rationeel worden
gepland en zou het personeel daar ook
een duidelijk overzicht van hebben. Dit
staat huisbazen ook niet de vrijheid toe om
belachelijk hoge huurprijzen aan studenten
te vragen voor vreselijke omstandigheden.
Dit zijn de acties die nodig zijn om verandering
teweeg te brengen! Een socialistisch
perspectief kan de studentenhuisvestingscrisis
oplossen! We eisen betaalbare woningen en
eerlijkere huurprijzen voor alle studenten!

Revolutie 4

September 2018

5

Genua en andere rampen:

kapitalisme leidt tot doden!
Federica Carasi

In augustus was Italië opnieuw in het nieuws wegens een verschrikkelijke ramp. De
Morandi-brug in Genua stortte in, wat leidde tot 43 doden, tientallen beschadigde
gebouwen en natuurlijk serieuze problemen voor het vervoer in de regio. Op de
brug passeerden dagelijks 75.000 voertuigen, voornamelijk richting Genua’s haven,
waarvoor het een belangrijke verbinding was.

D

e regio werd direct geëvacueerd,
waaronder de gebouwen onder de
delen van de brug die beschadigd
maar nog niet ingestort waren: 550 mensen
wonen nu tijdelijk in hotels, terwijl zij wachten
op nieuwe woonruimte (hun huizen worden
waarschijnlijk gesloopt voor de veiligheid).
Er vonden staatsbegrafenissen plaats in de
dagen na de tragedie, maar enkele families
besloten om voor een privégelegenheid
te gaan, als protest tegen de werkelijke
schuldige van de ramp. Na alle condoleances
en beloften willen de mensen nu antwoorden
en concrete plannen voor de toekomst.
Een gevolg van absurd beleid
Het is duidelijk dat deze en andere soortgelijke
rampen in de wereld, geheel vermijdelijk zijn.
Zij zijn het gevolg van decennia van absurd
beleid waarbij de grondbezitters en private
bedrijven geld verdienen over de ruggen van
de gewone mensen.

“De mensen zijn boos
en het herhalen van
dezelfde leugens zal
niet meer werken.”
Morandi’s brug (genoemd naar de ingenieur
die de infrastructuur ontworpen had) werd
na zes jaar werk feestelijk geopend in 1967.
In die tijd werd deze als goed beschouwd,
maar de eerste problemen vonden al plaats
in de jaren ‘70. Van 1981 tot nu werden
er
altijd
onderhoudswerkzaamheden
gepland, wegens de teloorgang van het
bouwmateriaal,
voornamelijk
beton.
Twee jaar geleden waarschuwde een
bouwingenieur op de Universiteit van Genua
dat het bouwontwerp aspecten bevatte
die op z’n best problematisch waren, maar
hoogstwaarschijnlijk gevaarlijk. Om deze
reden zouden de onderhoudskosten blijven
stijgen. Opnieuw werd er onderhoud
gepland, te beginnen in september 2018.
Normaal, wanneer de gemeenteraad, regio of
zelfs de federale overheid iets moet bouwen,

worden deze werkzaamheden openbaar
aanbesteed en is de winnende partij meestal
corrupt of bekend bij de verantwoordelijke
minister. Hun doel is niet om een goede klus te
klaren, maar om zo snel mogelijk iets bouwen
met goedkoop materiaal, om zo snel geld te
verdienen. Het gevolg is dat infrastructuur of
gebouwen er misschien goed uitzien, maar
eigenlijk heel gevaarlijk zijn.
Dit verschilt weinig van de ramp met
de Grenfell-toren in Londen (juni 2017,
waar de slachtoffers en hun families nog
steeds op gerechtigheid wachten) of van
de gehele dorpen en steden die geheel
verwoest werden door de aardbevingen in
Midden-Italië (2009, 2012 en 2016) omdat
de huizen niet sterk genoeg waren om de
schokken te weerstaan.
De kapitalisten zijn echter niet geïnteresseerd
in investeringen in infrastructuur wanneer
zij er geen winst op kunnen maken, zelfs
als dit betekent dat er levens op het spel
worden gezet. Het feit is dat Austrade
per l’Italia, het bedrijf dat de Italiaanse
snelwegen (een van de duurste in Europa)
beheert sinds de privatisering in de jaren ‘90,
de investeringen tussen 2009 en 2015 met
20% verminderd heeft, terwijl het winsten
maakte van 6,3 miljard euro. Atlantia, de
multinational die het bedrijf bezit en wiens
grootste aandeelhouder de Benettonfamilie is, maakte in 2017 alleen een winst
van 1,1 miljard euro. Het is duidelijk dat er
genoeg geld was voor degelijk onderhoud.
Het debat over nationalisatie
De massa’s leren uit ervaring. Zoals we in
ons vorige blad uitlegden, is de Italiaanse
economische en politieke situatie zwak en
zal deze regering (populistisch en autoritair)
een nieuw keerpunt inluiden. De mensen zijn
boos en het herhalen van dezelfde leugens
zal niet meer werken. Zij begrijpen dat het
privatiseringsbeleid gevaarlijk begint te
worden, voor mens en milieu
Volgens een peiling van nieuwskanaal Sky
TG24 is 81% van de Italianen voorstander

van het beëindigen van de aanbesteding
aan Autostrade (welke tot 2042 loopt)
en het nationaliseren van de snelwegen.
Di Maio, vice-premier en leider van de
Vijfsterrenbeweging, sprak zijn steun uit
voor nationalisering, net als Salvini (de
leider van Lega), maar beiden veranderden
een paar dagen later van gedachten, nadat
een spreekkoor van grondbezitters, ceo’s
en eigenaars zich tegen iedere vorm van
nationalisering uitspraken.
Nationalisering zou de enige mogelijke
oplossing zijn, maar, zoals uitgelegd door
de Italiaanse sectie van de IMT, kan dit geen
‘burgerlijke nationalisatie’ zijn, waarbij
de staat de vorige eigenaar een hoge
compensatie geeft, vervolgens op de kosten
en problemen op zijn schouders neemt, om
dan later de infrastructuur te privatiseren
wanneer de problemen opgelost zijn en
de onderneming opnieuw een goede
marktpositie heeft. Wat wij willen is een
nationalisatie zonder compensatie en onder
democratische arbeiderscontrole.
Wat is de oplossing?
Wij denken dat het systeem geheel moet
veranderen. We hebben nood aan veilige
huizen, een goed en veilig transportsysteem
(waaronder
een
snelwegenen
spoorwegennetwerk).
Het gehele systeem van verbindingen moet
herontworpen worden: om de hoge druk
op de straten te stoppen, de vervuiling en
files te verminderen, zou het een goede
oplossing zijn om zoveel mogelijk goederen
te vervoeren via de spoorwegen, welke ook
een flinke opknapbeurt nodig hebben. In
plaats van het bouwen van nutteloze en
verwoestende netwerken zoals de TAV (een
hogesnelheidslijn), zouden de winsten van
Autostrade en Trenitalia gebruikt kunnen
worden om het netwerk te verbeteren.
Er is één groot probleem: zij zullen dit nooit
toestaan, omdat dit het einde van hun
winsten zou betekenen. Aldus is de enige
manier om de openbare gezondheid en
veiligheid te beschermen, het onteigenen
van de kapitalistische klasse en het gebruik
van hun rijkdom in de handen van de
werknemers om de bouw en het onderhoud
van veilige en duurzame openbare werken
te financieren.
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10 jaar sinds de crisis
Zowi Milanovi

Het is nu 10 jaar sinds de crisis van 2008 de hele wereld op haar grondvesten deed schudden. Het vertrouwen en optimisme van
de voorgaande jaren, inclusief het idee dat er praktisch oneindige groei zou plaatsvinden onder een mondiaal kapitalistisch
systeem, maakte snel plaats voor pessimisme en onzekerheid.

W

at er plaatsvond met de ‘sub prime
mortgage crisis’ in de VS, stond
niet op zichzelf. Ondanks dat men
enkel sprak over een ‘financiële crisis’, omdat
de crisis in die sector begon, was er sprake
van een diepere crisis van overproductie.
Jarenlang was er overal in de Westerse
wereld een stimulering van krediet geweest
via hypotheken en credit cards. Kunstmatig
lage rentes waren een extra stimulans. Dit
alles om de consumptie te blijven stimuleren,
met het idee dat men zo een crisis van
overproductie kon vermijden.
Krediet moet echter op een gegeven moment
terugbetaald worden, met rente. Het heeft het
effect van een elastiek, dat de markt uitrekt
tot het punt dat er een extra harde terugslag
komt. Dat is het punt dat betaalbeloftes er
niet meer toe doen, maar dat de schuldeisers
harde valuta eisen. De crash vond plaats in
de VS, met de instorting van de Lehman
Brothers als het meest symbolische moment,
om zich vanuit daar naar andere delen van de
wereld te verspreiden.
Bail-outs
Een reeks omvallende banken had
uiteindelijk ook effect op de reële economie,
want ondanks alle speculatie en geldhandel,
zijn de banken ook verweven met de reële
productie van goederen en diensten. Zij zijn
zo’n belangrijk deel van de kapitalistische
economie, dat de heersende klasse ze als
‘too big to fail’ zag. Dit was de aanleiding
tot het nationaliseren van banken en andere
financiële bedrijven (zoals verzekeraars) in
een groot aantal landen, de zogenaamde
‘bail-outs’. In Nederland werden ABN AMRO
en Fortis genationaliseerd en gefuseerd; ING
kreeg een financiële injectie.

Dit was een gevalletje ‘socialisme voor de
rijken’, waar publiek geld gebruikt werd om
een falend kapitalisme in stand te houden,
allemaal gesteund door politici en economen
die altijd vol lof spreken over de ‘vrije
markt’. De nationalisaties zijn later weer
gevolgd door privatiseringen, om de grote
aandeelhouders weer winsten te kunnen
laten maken. Omdat dit onvermijdelijk
leidde tot begrotingstekorten, werden
er in de jaren daarna een groot aantal
bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. De
arbeiders- en middenklasse betaalden voor
de crisis die zij niet veroorzaakt hadden.
Effect op het bewustzijn
De grote crash heeft het bewustzijn van veel
mensen doen veranderen. Het vertrouwen
in de financiële wereld is flink afgenomen.
Toch was de eerste reactie van veel mensen
aanvankelijk conservatief. De crisis kwam
als zo’n schok, dat men geen ‘radicale’
experimenten verlangde. Er werd de eerste
jaren na de crisis in Europa vooral op
conservatieve partijen gestemd. Met het
idee dat alles in een paar jaar opgelost zou
zijn, ging men extra hard werken om niet de
eigen baan kwijt te raken.
Enkele jaren later begon het voor een
groot deel van de massa echter duidelijk te
worden dat de effecten van de crisis groter
waren dan gedacht. Dit voelde zij in de vorm
van toegenomen werkloosheid, precaire
arbeidscontracten, bezuinigingen op de
sociale voorzieningen, gezondheidszorg en
onderwijs. Intussen kwamen degenen aan
de top er goed vanaf.
Dit leidde ertoe dat er massabewegingen
ontstonden tegen deze bezuinigingen en

de verwevenheid van de politiek met het
financieel kapitaal, zoals de Indignados
(Spanje) en Occupy Wallstreet. In Zuid-Europa
en Frankrijk hebben we grote mobilisaties
van de arbeidersbeweging gezien tegen de
bezuinigingspakketten.
De rol van de arbeidersbeweging is een
belangrijke remmende factor geweest
in het vormen van een bewustzijn. De
reformistische leiding had (en heeft) geen
idee wat de oorzaak was van de crisis en
probeerde over het algemeen deals te
sluiten met de heersende klasse voor een
‘evenwichtige verdeling van de lasten’.
Oftewel, alles slikken en stellen dat er geen
alternatief is.
De EU en Griekse crisis
De crisis heeft een flinke klap toegediend
aan de stabiliteit van de EU en de euro.
Ondanks eerdere tegenslagen, was er
een heersend idee dat de toenemende
integratie van de landen in een kapitalistisch
semi-staatsapparaat zich geleidelijk zou
doorzetten. De crisis in de economisch
zwakkere
Eurolanden,
werd
echter
verergerd door de gemeenschappelijke
munt. De economische crisis versterkte
de tegenstellingen tussen de verschillende
Europese landen, welke op de achtergrond
bleven zolang er sprake was van groei bij alle
landen. Noord-Europees krediet zorgde voor
genoeg geld voor de Zuid-Europese staten
om Noord-Europese producten mee af te
nemen.
De
Eurocrisis
leidde
tot
brute
bezuinigingspakketten die door de Europese
instituties aan de zuidelijke Eurolanden
werden opgelegd, in het belang van
de banken. De zogenaamde ‘financiële
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steun’ van de andere Eurolanden kwam
voornamelijk bij Duitse en Franse banken
terecht, in een tweede ronde van bail-outs.
Eind 2014 werd er in Griekenland een
regering verkozen van de linkse partij Syriza,
op basis van een programma tegen de
bezuinigingen. Dit werd vanuit Berlijn en
Brussel niet geaccepteerd, dus werd alles
uit de kast gehaald om de Grieken op hun
knieën te krijgen. Na een referendum in juli
2015, waar een meerderheid tegen nieuwe
bezuinigingen stemde, wist premier Tsipras
niet wat hij moest doen en capituleerde hij
op verraderlijke wijze en begon hij hetzelfde
beleid uit te voeren. Hier zagen we het
failliet van reformistische linkse politiek en de
noodzaak voor een revolutionair programma
om met het kapitalisme en de EU te breken.
Drie jaar later is de Griekse schuld enkel
gestegen, net als het aantal zelfmoorden
en het aantal jonge mensen dat het land
verlaat.

“Het is het kapitalistisch
systeem zelf, irrationeel en
ongepland, dat de oorzaak
is van de crisis van 2008 en
toekomstige crises.”
Over de ruggen van de Griekse massa’s
werd de EU tijdelijk gered, maar de
problemen waren ver van over. De stroom
vluchtelingen vanuit Syrië en andere landen
in 2015 heeft opnieuw aangetoond hoeveel
verdeeldheid er is tussen de verschillende
landen. Het Schengen-akkoord is een aantal
keer praktisch opgeschort, toen er extra
grenscontroles werden ingevoerd, wat heeft
aangetoond dat het ‘recht op vrij verkeer van
personen’ niet zo vanzelfsprekend is.
De grootste klap voor de EU was echter de
stem voor Leave in het Brexit-referendum.
Hoewel de Leave-campagne geleid werd
door de ultraconservatieven en xenofoben
van de rechtse Tories en UKIP, weerspiegelde
de uitkomst op vervormde wijze een gevoel
van afkeer van het politieke establishment.
10 jaar na de crisis is de Europese crisis nog
lang niet opgelost, met conflicten tussen
Brussel en landen als Hongarije en Polen.
Een nieuwe economische ineenstorting kan
daarbij ook nog eens leiden tot een nieuwe
eurocrisis.
China
In de eerste jaren na de 2008 crisis, was er
onder economen veel hoop dat China de
wereldeconomie zou redden. China heeft
inderdaad geen recessie gezien, maar de
enorme groei is aan het afnemen. Natuurlijk
is een groeicijfer van 7% nog steeds enorm in
vergelijking met Europese groeicijfers, maar

een cijfer van 8% per jaar is noodzakelijk
om de werkloosheid in toom te houden
en binnenlandse onrust te vermijden.
China wist een recessie af te wentelen
door middel van enorm keynesiaans
programma van staatsinvesteringen om
de binnenlandse consumptie te verhogen,
maar de effectiviteit van deze politiek wordt
steeds minder en heeft tot enorme schulden
geleid. De totale schuld van China (publiek
en privaat) is tussen 2008 en 2016 gestegen
van €6.000 miljard naar €18.000 miljard,
van 140% naar 260% van het BBP. Onder
de oppervlakte zijn de tegenstellingen zich
aan het opbouwen, die in de komende
periode ‘uit het niets’ explosief naar boven
zullen komen in China.
De afname van de Chinese groei had
ook effect op de landen die grondstoffen
exporteren naar China, in het bijzonder de
Latijns-Amerikaanse landen. De afname van
de prijs van deze grondstoffen betekende
het einde van de economische opgang en de
opkomst van politieke en economische crises
en hevige sociale strijd in landen als Brazilië,
Argentinië en Venezuela.
Crisis van het politieke establishment
Iedere poging om het economische
evenwicht te herstellen, heeft het
politieke en maatschappelijke evenwicht
gedestabiliseerd. Jaren van bezuinigingen
en verbroken verkiezingsbeloftes hebben
in veel landen geleid tot politieke crises.
De populariteit van veel ‘centrumpartijen’
is flink gedaald. Deze partijen vormden de
basis van het politieke establishment. Vooral
de sociaaldemocraten, die zogenaamd voor
een sociaal programma zouden staan, maar
overal bezuinigd hebben, zijn flink in crisis.
In Nederland zijn CDA en vooral PvdA
flink verzwakt; in Griekenland is de PASOK
weggevaagd; in Frankrijk de PS; in Italië zit er
geen enkele traditionele partij in de nieuwe
regering. Het is geen gelijk proces in ieder
land, maar dit gaat gepaard met de opkomst
van nieuwe politieke bewegingen, zowel ter
linker- als rechterzijde.
De vorm waarin dit plaatsvindt kan
verschillen. In Groot-Brittannië wist de linkse
Jeremy Corbyn de voorzittersverkiezingen
van de Labour Party te winnen, om
vervolgens de partij te vernieuwen. In Spanje
kwam Podemos op als geheel nieuw initiatief
vanuit sociale bewegingen. In de VS is er een
tweepartijensysteem, maar zagen we hoe
beide partijen in crisis raakten bij de laatste
primaries van de presidentsverkiezingen,
door de opkomst van twee outsiders (Bernie
Sanders en Donald Trump).
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Een groeiend deel van de massa’s zoekt
een uitweg. Dit is een tegenstrijdig proces,
waarbij we meer en meer polarisatie zullen
zien. Er zal ogenschijnlijke ‘verrechtsing’
zijn op bepaalde momenten, maar
enkel om afgewisseld te worden met
slingerbewegingen naar links.
Onzekere toekomst
Ondanks een klein herstel in landen zoals
de VS, Duitsland en Nederland, zijn de
serieuzere burgerlijke economen bezorgd
over de toekomst, omdat zij weten dat
er weinig opgelost is. Private en publieke
schulden zijn nu hoger dan in de piek voor
de crisis van 2008. De ‘globalisering’ dreigt
uiteen te vallen, nu er een toenemend
aantal protectionistische maatregelen is
dat doorgevoerd wordt door verschillende
landen. Donald Trump heeft dit proces
versterkt met zijn America First politiek,
maar hij was niet de aanstichter.
In de jaren ‘30 was het niet de beurskrach
van 1929, maar protectionisme dat tot de
Grote Depressie leidde. Voor een ‘open
economie’ als Nederland leidt dat tot extra
onzekerheid. Verslechterde betrekkingen
tussen de EU en de VS, bovenop de
onzekerheid van de Brexit, binden het lot
van het Nederlandse kapitalisme sterker
aan het Duitse kapitalisme.
We gaan een tijdperk tegemoet van
perioden van kleine groei, afgewisseld
met nieuwe recessies. Er is niets opgelost
van wat de crisis van 2008 veroorzaakte.
Er is sprake van enorme overproductie,
wat een rem vormt op nieuwe productieve
investeringen. Grote bedrijven hebben
enorme kasreserves, allemaal geld dat op de
plank blijft liggen. Recordhouder is Apple,
met €215 miljard, hoger dan de opgetelde
kasreserves van het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Australië.
Het is het kapitalistisch systeem zelf,
irrationeel en ongepland, dat de oorzaak
is van de crisis van 2008 en toekomstige
crises. Het is tevens een groot obstakel voor
het oplossen van de klimaatcrisis, welke de
komende decennia zal verergeren en de
toekomst van de planeet op het spel zet. De
oplossing is om te breken met dit systeem,
de enorme productiecapaciteit over te
nemen en deze rationeel en democratisch
te plannen; om de miljarden aan
kasreserves te gebruiken voor investeringen
in
armoedebestrijding,
infrastructuur,
onderwijs, gezondheidszorg en bestrijding
van milieuvervuiling en global warming. Dat
is de taak van de beweging, 10 jaar na de
crisis van 2008.
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Klimaatchaos:

het kapitalisme is schuldig
Ben Curry

Deze zomer zijn over de hele wereld grillige weerfenomenen opgetreden.
Klimaatverandering is geen ding van de toekomst meer. Van Californië tot de
Noordpool brengt de stijging van de temperatuur het effect van een kruitvat
teweeg. In Griekenland vonden 91 mensen de dood in een gruwelijke uitslaande
brand. In Japan stierven minstens 77 mensen in een hittegolf en werden er 30.000
met een zonnesteek opgenomen in het ziekenhuis. Ook in Quebec (Canada)
stierven 54 mensen door de hitte.

O

p zichzelf kan één warme
zomer geen bewijs vormen voor
klimaatverandering. Maar vandaag
is dit fenomeen zo wijdverspreid en komt
het zo vaak voor dat dit de nieuwe norm
geworden is.
Nakende Apocalyps
In de laatste jaren hebben we gezien hoe het
ene record na het andere werd gebroken.
Extreem weer was niet langer de uitzondering,
maar werd de norm. Niet minder dan acht van
de tien warmste jaren, gemeten sinds 1880,
vonden plaats na 2008. Dat is een overtuigend
bewijs van de opwarming van het klimaat.
Tot dusver hield de opwarming van het
klimaat gelijke tred met de hoeveelheid
broeikasgassen die we in de atmosfeer
loosden, maar dit zou kunnen veranderen.
Vandaag is de gemiddelde temperatuur in
de wereld 1,1°C hoger dan in de tijd vóór de
industriële revolutie. De wetenschappers die
zich met het fenomeen bezighouden (van
het IPCC, International Panel on Climate
Change) voorspellen dat het mogelijk moet
zijn om de toekomstige stijging te beperken
tot 1,5°C. Maar de voorwaarde is dat de
uitstoot van koolstof vlug tot nul gereduceerd
wordt en dat er zelfs een afname van CO2
komt tegen het einde van de eeuw.
Als dat niet gebeurt en men voortgaat zoals
men wereldwijd bezig is, zal de bescheiden
bovengrens van een verhoging van 2°C, die
afgesproken is op de conferentie van Parijs,
hoogst waarschijnlijk doorbroken worden.
Dan komen we uit bij een opwarming ergens

tussen de 3 en 4°C. En dit is enkel een globaal
gemiddelde; in sommige delen van de wereld
zal de impact nog dramatischer zijn.
De Amerikaanse National Academy of
Sciences kwam in haar laatste rapport met
verschrikkelijke nieuwe voorspellingen. Als
we er niet in slagen om de opwarming van
de aarde tot 2°C te beperken, zal er een
kantelpunt bereikt worden. De stijging van de
temperatuur zal het smelten van de permafrost
veroorzaken en enorme hoeveelheden CO2
in de atmosfeer brengen. Dit zal op zijn beurt
leiden tot een toename van de temperatuur
op de Noord- en Zuidpool. Daardoor
smelten enorme hoeveelheden sneeuw en
ijs, waardoor de capaciteit van de aarde om
de warmte van het zonlicht te weerkaatsen,
afneemt. Zo zou een infernale cyclus ontstaan
die zou kunnen leiden tot temperaturen die
5°C hoger liggen dan in pre-industriële tijden.
In een dergelijk scenario zou de zeespiegel tot
60 meter kunnen stijgen. “Dit is niet dreigen
met de Apocalyps, de Apocalyps staat voor de
deur”, legde een van de wetenschappers uit.
Enkele van de grootste steden zouden onder
water staan. Gebieden waar nu mensen
wonen, zouden compleet onbewoonbaar
worden. De stijging van het zeeniveau
zou ervoor zorgen dat grote reserves van
grondwater bezoedeld worden met zeewater,
wat ze ondrinkbaar zou maken. Droogte
zou oogsten doen mislukken. Bloedhete
hittegolven zouden duizenden sterfgevallen
veroorzaken. Overal zouden bosbranden
huishouden. Dat zou leiden tot migratie op
een enorme schaal, oorlog voor de controle
over de natuurlijke bronnen en barbarij.

Vluchthavens voor de rijken
In het oog van deze gigantische uitdaging
geven de gevestigde machten en de
kapitalisten blijk van zeer weinig ijver. Of
toch? Luister eens wat Michael Cock, Hedge
Fund Manager, te zeggen heeft: “We zien
een groeiende vraag naar “bolt holes” – luxe
herenhuizen, gelegen in mooie en veilige
delen van de wereld, waar de rijken kunnen
vluchten in geval van nood. “Het houdt
iedereen bezig voor het ogenblik. Als er,
laat ons zeggen, veranderingen komen waar
kunnen we dan comfortabel en veilig terecht”
vertelde hij aan de Guardian. Zelf heeft deze
kapitalist een veilig stekje in Nieuw-Zeeland
gekozen. Het is niet duidelijk waar de rest van
de bevolking terecht zal kunnen.
Geld afnemen van de armen om het
aan de rijken te geven
Wanhoop van de leidende klassen is
de meest plausibele uitleg voor hun
schuchter antwoord op het meest
dringende probleem van ons tijdperk.
The Economist, een geloofwaardige en ernstige
spreekbuis van het liberale kapitalisme, houdt
definitief zijn handen omhoog in wanhoop
en geeft de zaak op. Als commentaar op
de uitzonderlijke warmte van deze zomer
schrijft het blad: “de wereld is de strijd tegen
de klimaatverandering aan het verliezen.”
En waarom vinden zij dat? “Eén reden is de
stijgende energiebehoeften, in het bijzonder
in de Aziatische groeilanden.”( The Economist,
2 augustus 2018) Voor deze verdedigers
van het kapitalisme zijn de CO2-uitstoot, de
opwarming van de planeet, het verdwijnen
van de koraalriffen, het uitsterven van vele
diersoorten slechts “randverschijnselen” van
de markt, waar we niets aan kunnen doen.
Het artikel gaat verder:“De Westerse landen
zijn rijk geworden dankzij een industrie die op
grote schaal koolstof produceerde. Nu moeten
zij hun engagement van de conferentie van
Parijs nakomen. Dat betekent dat zij de armere
delen van de wereld moeten helpen, zowel
om zich aan te passen aan de opwarming van
de aarde als om de uitstoot te verminderen.
Dat moet gebeuren op een manier dat de
groei niet in het gedrang komt, want die is
nodig om de armoede uit te roeien.”
Men heeft het hier over het akkoord van
Parijs waarin de rijke landen een jaarlijkse
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transfer van 100 miljard dollar naar de
arme landen overeen kwamen, om hen te
helpen bij de overschakeling naar groene
energie. Er is echter een flinke kink in de
kabel. Er ís al een serieuze transfer van geld
op wereldvlak, maar die gaat zeker niet van
de rijke naar de arme landen.
Elk jaar vloeit er zowel rijkdom van de
rijke naar de arme landen (investeringen,
ontwikkelingshulp, leningen… ) en vice versa
van de arme landen naar de rijke (afbetaling
van leningen, overboeken van winsten…).
Als men de twee van elkaar aftrekt komt men
op een jaarlijks bedrag van 2 biljoen dollar die
van arm naar rijk verhuist. Dat is twintig maal
het povere bedrag dat op de conferentie
van Parijs werd overeengekomen. En het
is trouwens nu al zeker dat dit bedrag niet
zal gehaald worden, alleen al omdat de
Verenigde Staten zich sinds Trump uit het
akkoord hebben teruggetrokken.
Met andere woorden, de armste landen
van de wereld worden in een toestand
van onderontwikkeling gehouden – of
meer nauwkeurig: de ontwikkeling ervan is
volledig scheefgegroeid om de winsten van
de kapitalisten hoog te houden. Het resultaat
daarvan zal zijn dat de armste mensen in
enkele van de armste landen van de wereld
de noodzakelijke infrastructuur zullen
ontberen als zich catastrofes voordoen.
We geven slechts één voorbeeld. Elk jaar,
als het smeltwater van de Himalaya komt
en de moessonregens het land treffen,
zijn er steeds ergere overstromingen in de
Gangesdelta. En toch is het mogelijk om
deze natuurverschijnselen te beheersen. Dat
zien we in Nederland, een land dat ook aan
de monding van machtige rivieren ligt. Een
systeem van dijken en kanalen leidt water veilig
naar de zee. Het is een systeem van urbanisatie,
waarin ook overstromingsgebieden zijn
voorzien om de delen waar bewoning en
landbouw is droog te houden. Het is in de
sloppenwijken rond steden als Dhaka dat
overstromingen miljoenen mensen bedreigen.
Bovendien zijn er wereldwijd meer dan een
miljard mensen die allerlei basisbehoeften
ontberen zoals stromend water, laat staan
airconditioning. Die mensen bevinden zich
hoofdzakelijk in de sloppenwijken van Azië,
Afrika en Latijns Amerika.
Groene energie botst op de grenzen
van het kapitalisme
Op 25 februari 2017 schreef The Economist:
“Groene energie heeft een lelijk geheim. Hoe
meer het ontplooid wordt, hoe goedkoper
het wordt. Dat verlaagt ook de prijs van
andere soorten energiewinning. Dat maakt

de overgang naar een toekomst zonder
uitstoot van koolstof extreem moeilijk. Want
in de tussenperiode zullen vele soorten
technologieën naast elkaar moeten bestaan
als we willen vermijden dat het licht uit gaat.”
De zwakte van groene energie uit windmolens
en zonnepanelen is dat ze afhankelijk zijn van
de weersomstandigheden en dus niet kunnen
verzekeren dat er een continue voorziening
van elektriciteit komt. Daarom zullen er in een
overgangsfase - tot eventueel technologie is
ontwikkeld om groene energie op te slaan ook andere bronnen moeten blijven bestaan
die elektriciteit opwekken als de groene energie
het laat afweten (Gascentrales e.d.). De laatste
jaren is de prijs van groene energie spectaculair
gedaald. Maar onder de kapitalistische vrije
markt leidt dat tot onoplosbare problemen.
Andere vormen van energiewinning, die nodig
zijn in een overgangsfase worden onrendabel.
Goedkope groene energie zorgt ervoor dat de
markt oververzadigd geraakt. Zo belanden we
onverwachts in een klassieke kapitalistische
overproductiecrisis.
Juergen Stein, baas van de firma Solar
World in de VS geeft het zelf toe: “De sector
van de zonnepanelen bevindt zich in een
vicieuze cirkel. Overcapaciteit op wereldvlak
duwt de prijzen omlaag. Dat verplicht de
bedrijven tot schaalvergroting om meer en
goedkoper te kunnen produceren. Maar
dat leidt op zijn beurt tot lagere prijzen.”
Goedkope energie! Het zou iets moeten zijn
waar iedereen blij om wordt. Maar onder
het kapitalisme leidt dit tot crisis. De reden
daarvan is dat de winsten van de bedrijven
door de overproductie in het gedrang
komen. Het eindresultaat zou kunnen zijn
dat de broodnodige investeringen niet
gedaan worden.
Het bankroet van de vrije markt
Nagenoeg alle wetenschappelijke modellen
om de klimaatverandering tegen te gaan,
voorzien ook in negatieve uitstoot. Dat
betekent dat we ook CO2 uit de atmosfeer
moeten halen als we de temperatuurstijging
tot 2°C willen beperken.
Dat lijkt misschien sciencefiction. Maar er zijn
ook eenvoudige oplossingen die we allemaal
kennen: een meer rationele organisatie van de
landbouw en herbebossing op massale schaal
bijvoorbeeld. Sommige hoogtechnologische
oplossingen (zoals “enhanced weathering”)
zouden gigantische investeringen vragen voor
ze in praktijk kunnen worden gebracht. Maar
terwijl het al een heikele taak is om een markt
te scheppen voor groene energie, moeten
we negatieve emissies definitief opbergen
als een droom die niet te verwezenlijken is
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onder het kapitalisme. The Economist geeft
het oprecht toe: “Het is mogelijk om groene
energie op een winstgevende manier een
flink deel van de elektriciteitsvoorziening te
laten leveren. Maar niemand weet hoe men
rijk zou kunnen worden door broeikasgassen
uit de lucht te halen.” Is dit geen perfecte
samenvatting van het probleem? Er is geen
winst uit te halen, dus zal het niet gebeuren.
De nationale staten
Naast het privébezit van de productiemiddelen
werpt het kapitalisme een andere barrière op
die de oplossing van het klimaatprobleem
verhindert: de nationale staat. Elke staat steunt
zijn “eigen” kapitalisten. Er bestaat helemaal
geen vrije markt als de nationale staten overal
hun eigen maatschappijen subsidiëren die
fossiele brandstoffen produceren. Het doel is
natuurlijk om markten van de concurrentie (van
andere landen) in te pikken. Deze subsidies
bedragen wereldwijd 600 miljard dollar, een
veelvoud van de subsidies aan groene energie.
Het socialistisch antwoord
Het is niet moeilijk om de maatregelen
op te sommen die nodig zijn om het
klimaat te redden. Internationaal moet er
een gecoördineerde inspanning komen
om fossiele brandstoffen gefaseerd te
vervangen door groene energie. De
technologie daarvoor bestaat reeds.
Programma’s voor negatieve emissie van
broeikasgassen moeten op wereldvlak
uitgerold worden. De landbouw moet
worden gerationaliseerd en gepland,
waarbij afgestapt wordt van monocultuur
en herbebossing wordt voorzien.
Dit is enkel mogelijk als we de controle
verkrijgen over de reusachtige monopolies
die vandaag de wereldeconomie beheersen.
Recent onderzoek heeft getoond dat honderd
bedrijven verantwoordelijk zijn voor 70
procent van de industriële uitstoot wereldwijd.
500 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 70
procent van de ontbossing. Maar hoe gaan
we deze bedrijven dwingen om te handelen
in het algemeen belang? Wat je niet bezit
kun je niet controleren. De enige oplossing is
om de banken, deze gigantische landbouwen voedingsbedrijven en andere monopolies
in gemeenschapsbezit te brengen. Zo kan
de wereldeconomie op een democratische
manier gepland worden.
De mensheid moet een dubbel juk
afwerpen: dat van het privébezit van de
productiemiddelen en dat van de nationale
staat. De onmacht van het kapitalisme om
het milieu te redden is de sterkste reden om
in te zien dat er slechts één oplossing is:
socialistische revolutie op wereldvlak.
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50 jaar na de Praagse Lente:

welke lessen kunnen we hieruit trekken?
Ben Gliniecki

De Praagse Lente was een beweging met het potentieel om zich te ontwikkelen tot een politieke revolutie tegen de
bureaucratie van de Communistische Partij (CP), mogelijk met verstrekkende gevolgen. Om deze reden is de Praagse Lente
de afgelopen halve eeuw besmeurd door stalinisten, gecoöpteerd door liberalen en door beide partijen verdraaid.

N

u, vijftig jaar na de invasie van TsjechoSlowakije door de Sovjet-Unie en het
Warschaupact in augustus 1968,
moeten we opnieuw kijken naar wat er
werkelijk is gebeurd, waarom, en wat we
van die gebeurtenissen kunnen leren dat
ons zal helpen in onze strijd voor socialisme.
Wat is er gebeurd?
De hoop op revolutionaire verandering
kwam in Tsjecho-Slowakije en andere
landen na de Tweede Wereldoorlog naar
boven als gevolg van de nederlaag van
het Nazisme en de omverwerping van het
kapitalisme, als gevolg van de opmars van
het Rode Leger. Maar deze hoop werd snel
een teleurstelling, door de bureaucratische
regimes die gevestigd waren naar de
ideeën van Stalinistisch Rusland.
Het revolutionaire enthousiasme van de
arbeiders mocht zich nooit uitdrukken
in directe controle van de arbeiders over
de nieuwe samenleving. Alle macht werd
al snel geconcentreerd in de handen van
de bureaucratie. Na enkele aanvankelijke
successen werd de geplande economie al
snel gehinderd door het gebrek aan echte
arbeidersdemocratie.
Na jaren van bureaucratisch wanbeheer,
brachten de vroege jaren zestig een
diepe crisis voor de geplande economie

in Tsjecho-Slowakije. De resulterende
ontevredenheid
vond
haar
eerste
uitdrukking in 1967 bij de intellectuelen
en academici van de Schrijversvakbond en
later bij de studenten. In 1968 sloten de
arbeiders zich aan.

eigen leven te leiden en de bureaucratie
verloor snel de controle over de situatie.

De regerende CP-bureaucraten waren
verdeeld over hoe om te gaan met deze
situatie. Een machtsstrijd in de laatste
maanden van 1967 leidde tot het afzetten
van Antonín Novotný als eerste secretaris
van de partij in januari 1968. Alexander
Dubcek, de vertegenwoordiger van
de hervormingsgezinde vleugel van de
bureaucratie, nam zijn plaats in.

Ondertussen ging de houding van Moskou
van achterdocht naar regelrechte paniek.
Leonid Brezjnev, de Sovjet-leider, was
bang dat als er in Tsjecho-Slowakije te veel
concessies zouden worden gedaan, dit de
massa in andere Oost-Europese landen
zou kunnen inspireren om vergelijkbare
bewegingen op te zetten, waardoor de
positie van de bureaucratie zou worden
bedreigd. Hij vreesde ook dat deze
beweging het Warschaupact tussen OostEuropese landen tegen de NAVO zou
destabiliseren.

De voorgestelde economische, sociale en
politieke hervormingen van Dubcek waren
maar timide, maar het was voldoende
om de massa’s in beweging te zetten.
De verdeeldheid in de bureaucratie en de
hervormingsvoorstellen openden de sluizen
van politieke discussie en deelname, aan
een geheel nieuwe laag in de samenleving.

In de nacht van 20 op 21 augustus 1968
rolden tanks van het Warschaupact
Tsjecho-Slowakije binnen. Dubcek bood
geen weerstand en droeg de massa op
ook geen weerstand te bieden. Hij werd
naar Moskou gebracht, waar hij ermee
instemde om zijn hervormingen terug te
draaien.

Arbeidersraden werden er opgericht;
de censuur stortte in; en resoluties van
vakbonden en CP-afdelingen die de
arbeidersdemocratie binnen de geplande
economie eisten, stroomden vanuit alle
hoeken van het land naar Praag. De
voorstellen van Dubcek begonnen een

Tegen het voorjaar van 1969 was het proces
van ‘normalisatie’ aan de gang. Dubcek
schrapte zijn voorgestelde hervormingen
en op 17 april 1969 kwam een einde
aan zijn positie. Hij werd vervangen door
Gustáv Husák die in 1970 de staat en de
CP zuiverde van ongeveer een derde van
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alle ambtenaren, gericht op iedereen die
zelfs maar de kleinste sympathie had voor
de ideeën van Dubcek. Hiermee werd het
proces van ‘normalisatie’ voltooid.
Waar ging het precies mis?
De Tsjechoslowaakse samenleving na de
oorlog was gebaseerd op een geplande
economie. Maar dit was geen gezonde
socialistische planeconomie. Ze was
opgericht en werd beheerd in het beeld
van de USSR. De economie was gepland
in het belang van de CP-bureaucratie, niet
de arbeiders.

“De praagse lente laat
zien dat er behoefte
is aan een marxistisch
leiderschap”
De top-down benadering van het
plannen van de economie zat vol met
tegenstrijdigheden. De staatsbureaucraten
konden hun eigen bekrompen belangen
boven die van gewone mensen stellen. Er
vond veel corruptie plaats.
Zonder democratische arbeiderscontrole
over de economie, bezweek de samenleving
aan de inefficiëntie en corruptie die dit
systeem creëerde. De groei in TsjechoSlowakije daalde tot 1% in 1962 en 0%
in 1964.

In plaats van een internationaal geplande
economie in het Oostblok te ontwikkelen,
ontwikkelde zich een nationale economie
met een eigen industrie. Dit zorgde voor
een grote onbalans in de economie, waarbij
veel meer in de zware industrie werd
geïnvesteerd dan in consumptiegoederen.
Vanwege dit lage investeringsniveau waren
de geproduceerde consumptiegoederen
van zo slechte kwaliteit, dat ze niet op de
wereldmarkt konden worden verkocht.
Wanneer
het
aankomt
op
de
arbeidersraden, in 1968 kwam dit
vraagstuk bovenaan te staan. De
Tsjechoslowaakse arbeidersklasse had, in
tegenstelling tot de arbeiders in sommige
andere Oost-Europese landen, rechtstreeks
deelgenomen aan de introductie van hun
geplande economie.
Een eis om de arbeidersraden te
ontwikkelen tot politieke organen van
arbeiderscontrole over de economie en
de samenleving, had de basis kunnen zijn
voor een socialistische politieke revolutie
tegen de bureaucratie.
Helaas werd het idee om de arbeidersraden
te verbinden, met een vraag naar
arbeiderscontrole over de economie en
de samenleving, niet duidelijk en bewust
uitgedrukt. Ideeën over de rol van de raden
bleven hierdoor verward en ze brachten de
massa van de arbeidersklasse niet naar een
hoger stadium van ontwikkeling.
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Wat kunnen we leren van de Praagse
Lente?
Het marxisme is wat wij noemen, het
geheugen van de arbeidersklasse. Er
zijn veel lessen uit de gebeurtenissen in
de Praagse Lente. Deze gebeurtenissen
leren ons dat de strijd voor het socialisme
een strijd moet zijn voor democratische
arbeiderscontrole over de economie en
de samenleving, met een economie die
gepland wordt naar de behoeften van de
werknemers, niet voor de bureaucraten.
Dit betekent dat de arbeidersklasse alleen
op hun eigen kracht moeten vertrouwen
om een socialistische samenleving te
bereiken. De Praagse Lente laat zien dat er
behoefte is aan een marxistisch leiderschap,
dat moet bestaan uit mensen die de lessen
hebben geleerd uit de geschiedenis van de
arbeidersklasse.
Alle ingrediënten waren aanwezig voor een
politieke revolutie die zich 50 jaar geleden
in Tsjecho-Slowakije had ontwikkeld,
maar er was niemand die bewust voor
een dergelijke revolutie streed. Was er in
1968 een georganiseerde marxistische
organisatie aanwezig in Tsjecho-Slowakije,
dan zou de geschiedenis van dat land, van
het hele Oostblok en van de wereld er
heel anders uit kunnen zien. Het bouwen
van dat georganiseerde marxistische
leiderschap in elk land over de hele wereld
is vandaag de dag net zo’n belangrijke
taak als 50 jaar geleden.

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.
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 omvangrijkere 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.

zijn nodig zoals al beschreven is. Als 20 lezers een vijfje willen sturen levert ons dat al
100 euro op.

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.

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

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

Overschrijven op:
IBAN NL36 TRIO 0197 7097 37
BIC TRIONL2U
Met vermelding van:
“Donatie”
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Lili en Howick: voor solidariteit met
alle vluchtelingen en migranten
Dmitri Lenselink

In september van dit jaar werd het nieuws gedomineerd door twee Armeense
kinderen: Lili en Howick. Tien jaar geleden kwamen ze met hun moeder uit Rusland
om zich in Nederland te vestigen. Een verblijfsvergunning kregen ze niet, maar
hun moeder procedeerde een decennium lang tegen deze beslissing totdat ze
definitief terug werd gestuurd. De twee tieners bleven achter en lang zag het er
naar uit dat ook zij zouden worden uitgezet. Echter een tumultueuze paar dagen
leidden tot een uitzonderlijke beslissing om hen toch in Nederland te laten blijven.
Een onverwacht einde aan een slepende kwestie die een felle maatschappelijke
discussie deed oplaaien.

T

ot het laatste moment, waarop de
beslissing werd teruggedraaid, was
de Nederlandse regering stellig in hun
beslissing om Lili en Howick terug te sturen.
Het woord ‘terug’ is hierin betrekkelijk: de
twee hebben nooit in Armenië gewoond
en spreken de taal niet. Evengoed
meende het kabinet dat Armenië veilig
is en er genoeg kansen liggen voor Lili en
Howick om er een bestaan op te bouwen.
Bovendien, zo was de stelling, ondanks
de verzachtende omstandigheden kunnen
we geen uitzonderingen maken want dat
geeft een verkeerd signaal naar andere
uitgeprocedeerde asielzoekers.
Premier Rutte kwam het zelfs uitleggen
in het Jeugdjournaal, waar hij in meer
eufemistische termen uiteenzette dat de
regels nu eenmaal de regels zijn en we nu
eenmaal niet iedereen kunnen opvangen.
Een uitermate naargeestige en onmenselijk
manier van het omgaan met de levens van
mensen: niet alleen van Lili en Howick maar
van alle immigranten met wie op eenzelfde
manier wordt omgegaan.
Massale steun
Ogenschijnlijk onverwacht, in een land
waar kort geleden nog protesten waren
tegen de komst van Syrische vluchtelingen
en de bouw van asielzoekerscentra,
kwamen er vanuit de maatschappij

massaal
steunbetuigingen
voor
de
Armeense tieners. Bekende en onbekende
Nederlanders mengden zich in de discussie.
Je kunt minderjarige kinderen niet naar een
land sturen waar ze nooit geweest zijn,
is hun conclusie. Lili en Howick spreken
Nederlands, zijn geheel geïntegreerd en
hebben hier een leven opgebouwd, terwijl
ze in Armenië niemand hebben.
Al deze argumenten zijn terecht, maar
stellen ook onbedoeld een soort voorwaarde
aan een recht op verblijf in Nederland. Lili en
Howick mogen blijven omdat het kinderen
zijn, omdat ze Nederlands spreken en omdat
hun situatie in Armenië niet menswaardig
zou zijn. Indirect is de onderliggende
boodschap: als ze volwassen waren, geen
Nederlands spraken en een rijke familie in
Armenië hadden, dan konden ze zonder
bezwaar worden uitgezet.
Nederland is niet vol
De vraag die nauwelijks gesteld wordt,
is waarom Lili en Howick terug zouden
moeten. Het enige waarover gepraat is,
was de vraag waarom ze terug kunnen.
Uiteraard kunnen ze terug, maar niemand
wil toelichten waarom dit noodzakelijk
is. Het antwoord is namelijk dat de
huidige kapitalistische maatschappij geen
meerwaarde ziet in hen. Vroeger was het
extreemrechts dat riep dat Nederland

vol zou zijn. Dat was toen nog een
controversiële stelling, maar later werd het
salonfähig gemaakt door figuren als Frits
Bolkestein, Pim Fortuyn en Geert Wilders.
Thans is het normaal om te spreken van
een situatie waarin ons land te druk wordt
en we nu eenmaal niet iedereen kunnen
opvangen. Een volslagen onhoudbare
stelling natuurlijk.
Nederland heeft geld, middelen en
ruimte genoeg om iedereen toe te laten.
Zouden we de stedelijke planning van
Manhattan toepassen; dan zouden al onze
17 miljoen inwoners in Limburg passen.
We prioriteren echter ons kapitaal en
middelen ten behoeve van welvarenden.
De kapitalistische maatschappij is niet in
staat om al haar inwoners in welvaart of
zelfs maar hun basisbehoeften te voorzien.
In een tevergeefse poging om dit systeem
in stand te houden, wordt er een steeds
strenger beleid toegepast om mensen te
weren die het kapitalisme niets opleveren.
Dit wordt verkocht met extreemrechtse
retoriek en valse argumenten op basis van
zogenaamde pragmatiek. Hiermee wordt
er verdeeldheid gezaaid en Nederlandse
arbeiders opgezet tegen hun broeders en
zusters die van elders naar Nederland zijn
gekomen.
Conclusie
In
een
maatschappij
waar
de
productiemiddelen en het kapitaal niet in
handen is van de werkende klasse, maar
wordt gecontroleerd door een kleine elite,
kan er geen algemeen belang gediend
worden. In een maatschappij waar middelen
collectief eigendom zijn, kunnen we iedereen
die hier wil wonen een goed bestaan bieden.
Niet uit medelijden of omdat het kinderen,
sympathieke mensen of goed geïntegreerde
migranten zijn, maar gewoon omdat er
genoeg voor iedereen is. Wij strijden voor
gelijke rechten en de eenheid van de gehele
arbeidersklasse; inclusief iedereen die vanuit
andere delen van de wereld zich hier wil
vestigen. De massale steun voor Lili en
Howick toont aan dat er grenzen zijn aan
de hoeveelheid verdeeldheid die er gezaaid
kan worden. Laten we hierop voortbouwen.
Solidariteit met Lili en Howick kan niet
zonder solidariteit met alle migranten en
vluchtelingen in Nederland!
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Verslag: IMT Wereldcongres 2018
Revolutie

Een delegatie van 6 activisten van Revolutie bezocht het Wereldcongres van de
International Marxist Tendency (IMT), dat van 24 tot 28 juli in de Italiaanse Alpen.
In totaal waren er 370 kameraden en bezoekers aanwezig uit verschillende landen
in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië.

H

et was het grootste wereldcongres
dat de IMT ooit heeft georganiseerd,
wat een afspiegeling is van de groei
van de afgelopen twee jaar. Zo zijn de
secties in Canada, Zwitserland, Zweden
en Pakistan verdubbeld in ledenaantal. De
Amerikaanse sectie is met 50% gegroeid.

massabeweging van gepensioneerden. Het
meest significante land is Italië, waarover
een aparte sessie was. Het is ons doel om
in al deze landen marxistische stromingen
op te bouwen die een cruciale rol kunnen
spelen wanneer de beweging op gang
komt.

De eerste sessie was de discussie van
het document World Perspectives 2018.
Wereldperspectieven zijn nodig als kompas
om de complexe processen te begrijpen
die plaatsvinden in de wereld. Tien jaar na
het begin van de wereldwijde crisis van
2018 is er niets fundamenteel opgelost
in de wereldeconomie. Een nieuwe crash
kan dramatische gevolgen hebben en het
zwakke evenwicht geheel stukslaan.

De tweede belangrijke discussie vond
plaats rond ‘de strijd tegen de ideeën
van andere klassen’. Met het werk op de
universiteiten, komen marxisten veelal
in contact met andere ideologieën en
ideeën, waaronder identiteitspolitiek en
het zogenaamde ‘intersectionaliteit’. De
strijd tegen verschillende vormen van
onderdrukking (zoals seksisme, racisme,
homo- en transfobie) is een belangrijk
thema dat veel jongeren doet radicaliseren.
Identiteitspolitiek en intersectionaliteit
hebben echter zelf geen oplossing voor
de problemen die zij aankaarten; in plaats
daarvan spelen zij veelal een negatieve
en verdelende rol, waarbij verschillende
groepen juist tegen elkaar op gezet worden.

Overal is het bewustzijn aan het
veranderen en zijn de traditionele partijen
in crisis geraakt. De verkiezing van Donald
Trump was een nieuw keerpunt dat de
internationale betrekkingen enorm onder
druk gezet heeft. Trump dreigt China met
een handelsoorlog, door het invoeren van
tarieven op Chinese producten.
Hoewel er overal op aarde grote
ontwikkelingen
plaatsvinden,
blijft
het centrum van de wereldrevolutie
vooralsnog Europa. De crisis van het
politieke establishment zet zich voort. Bij
iedere verkiezingen houden de burgerlijke
commentatoren hun hart vast dat er geen
nieuwe ‘populisten’ verkozen worden.
De Franse president van het ‘centrum’,
Macron, heeft zijn steun flink zien dalen.
In Groot-Brittannië is er een reële kans
van een linkse Labourregering onder
Corbyn. In Spanje heeft de repressie en
het rechtse Spaanse nationalisme richting
de Catalaanse kwestie, nu plaatsgemaakt
voor een enorme ‘feministische staking’ en

De bron hiervan is de idealistische filosofie
van het postmodernisme. Deze gaat uit
van een subjectieve visie op onderdrukking,
gebaseerd op ‘ ervaringen’ en taal, in plaats
van naar de objectieve wortels ervan te
kijken. Het gevolg is dat zij probeert de
wereld te veranderen door taal en symbolen
te veranderen, terwijl verenigde acties met
mensen van de ‘onderdrukkende groep’ uit
den boze zijn. Marxisten zijn voor de strijd
tegen alle vormen van onderdrukking, als
middel van de werkende klasse om zich
te verenigen en te versterken. Enkel deze
eenheid kan leiden tot een revolutionaire
omverwerping van het kapitalisme, welke
de voedingsbodem is van deze vormen
van onderdrukking. Wij steunen de strijd
tegen iedere vorm van onderdrukking,

maar strijden ook tegen de ideeën van
identiteitspolitiek en intersectionaliteit.
Er was een aparte sessie over Italië,
een belangrijk land in Europa waar de
traditionele politiek geheel ingestort is en er
de dreiging is van een bankencrisis die zich
naar de rest van Europa kan verspreiden.
Uit frustratie met de oude centrumpartijen,
heeft de Vijfsterrenbeweging grote winst
geboekt. Deze beweging, die samen met de
ultrarechtse Lega regeert, heeft echter geen
oplossing voor de crisis van het Italiaanse
kapitalisme. Het perspectief van de
Italiaanse marxisten is dan ook dat arbeiders
en jongeren opnieuw in actie zullen komen.
Een sessie over Pakistan besprak de opkomst
van het Chinese imperialisme, dat een
steeds grotere rol speelt en de traditionele
dominantie van de VS wegdrijft. Hier is
niets progressiefs aan: het zijn dezelfde
oude praktijken, maar nu in het belang
van het Chinese kapitaal. Tegelijkertijd is
er een constante verslechtering van de
leefomstandigheden en infrastructuur. De
oude politieke partijen verliezen hun steun.
Een recente beweging van de Pashtuns
tegen onderdrukking, deed het hele
establishment schudden. De kameraden
van de IMT in Pakistan namen deel aan de
beweging en werden als gevolg door de
Pakistaanse staat hard aangepakt. Meerdere
kameraden werden gearresteerd, maar
een internationale solidariteitscampagne
leidde tot hun vrijlating. Het werk van de
Pakistaanse kameraden, wat onder zeer
zware omstandigheden plaatsvindt, is een
inspiratie voor de rest van de organisatie.
Verdere sessies waren er over financiën,
werk onder vrouwen, werk onder studenten
en over de voortgang van de organisatie.
De stemming op het congres was zeer
optimistisch. Dat zag men ook terug tijdens
de financiële collecte. Tijdens de collecte
werd er meer dan €100.000 opgehaald, het
hoogste bedrag ooit op een wereldcongres.
Er was een atmosfeer van eenheid, maar
meningsverschillen ging men zeker niet
uit de weg. Hoewel de IMT nog te klein
is om een bepalende rol te spelen, is het
kwalitatieve niveau zeer hoog en zijn we er
zeker van dat we deze kwaliteit de komende
jaren kunnen omzetten in noodzakelijke
kwantitatieve groei.
Lees de geamendeerde versie van World
Perspectives 2018 op www.marxist.com
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Mythe: De Russische Revolutie

heeft niets goeds voortgebracht
Diego Garzón

Velen zeggen dat de Russische Revolutie niets goeds heeft voorgebracht. Maar als dat dit alles werd helaas ongedaan gemaakt
zo is, waarom wordt er dan zoveel tijd besteed en moeite gedaan om dit te vermelden? onder de Stalinistische contrarevolutie.
Desondanks, stelde de Sovjet-Unie gratis
onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg
beschikbaar, iets dat in de VS nog nooit is
bereikt.

I

edereen die kritisch nadenkt, komt snel
achter de onwaarheid van deze claim. Als
er niets bereikt was, waarom worden de
gebeurtenissen van Oktober dan als zo’n
dreiging ervaren? Het gaat hier om een
land dat nog minder ontwikkeld was dan de
meeste plattelandsgebieden in hedendaags
Pakistan, dat zich vervolgens tot de tweede
macht op aarde ontwikkelde, daar moet
wel iets bijzonders gebeurd zijn.
Eén van de voornaamste prestaties van
de Sovjet-Unie was het verslaan van NaziDuitsland. Dit wordt niet onderwezen op
Westerse scholen, maar 90% procent van
de strijd in de Tweede Wereldoorlog vond
plaats op het Oostelijke front. 27 miljoen
Sovjet-burgers stierven door Hitler’s legers.
Churchill en Roosevelt waren eerst van
plan om Duitsland en Rusland elkaar uit te

Sovjetcultuur en -wetenschap kwamen tot
bloei in de jaren ‘20. Er was na de revolutie
een ongelooflijke explosie van culturele
experimenten. Ze revolutioneerden de
filmindustrie, symfonieën, en het Bolshoiballet is tot op de dag van vandaag
wereldberoemd. De klassieke Sovjetkunst
blijft vandaag de dag leidend. De
wetenschap ging er ook op vooruit, waar
ook veel voorbeelden van zijn.

laten putten, om dan zelf de laatste restjes
op te ruimen. Dat is de reden waarom het
Westelijk front pas in 1944 geopend werd.
Door de planeconomie kon de SovjetUnie meer produceren dan kapitalistisch
Europa toen het echt nodig was. Het waren
Sovjettroepen die de Joden bevrijdden uit
de concentratiekampen; het waren de Ondanks grote materiële, sociale en culturele
Sovjets die Oost-Europa bevrijdden en de achterstand, aanvallen en sabotages, bracht
de Russische Revolutie wonderen voort.
rode vlag hezen.
Stel je eens voor wat de moderne arbeiders
De aanwinsten van de revolutie waren en jongeren zouden kunnen bereiken
niet alleen economisch, maar ook met een veel hoger niveau van cultuur en
sociaal. Terwijl de Britse vrouwen geen onderwijs. Wat de samenleving belemmert,
stemrecht kregen tot 1928, verkregen zijn winstgeoriënteerde productie en
vrouwen in de Sovjet-Unie volledige de kapitalistische productiewijze. De
wettelijke gelijkheid vanaf 1918. Sovjet- samenleving zit in een impasse en gaat van
familiewetten werden genderneutraal en de ene sociale, politieke en economische
homoseksualiteit werd gelegaliseerd, een crisis naar de andere. We moeten deze
halve eeuw eerder dan in het Westen. belemmeringen elimineren om de potentie
Abortus werd ook gelegaliseerd. Veel van van de mensheid te bevrijden.

Dagschool 1 dec
lezingen over:

Rosa luxemburg
& de duitse revolutie 1918

10 jaar na de crisis

... en meer! Dus schrijf je gauw in!
hou onze social media in de gaten voor meer nformatie
schrijf je in door te mailen naar: info@marxisten.nl
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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’

klimaatchaos:
Kapitalisme
is
schuldig!
Lees meer hierover op pagina 8
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