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“Zonder revolutionaire theorie, kan er geen revolutionaire beweging zijn.”- Lenin
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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

RUTTE III, DE PROVINCIALE
VERKIEZINGEN EN DE OPLAAIENDE STRIJD
Zowi Milanovi

Het kabinet Rutte III leek relatief eensgezind en stabiel te zijn. De aankomende
verkiezingen van 20 maart en de bewegingen van onderop vergroten nu
echter de spanningen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff torpedeerde bijna
het Klimaatakkoord, door zich op demagogische wijze uit te spreken tegen
‘klimaatdrammer’ Rob Jetten. Een week later namen het CDA en D66 wraak door
te pleiten voor een versoepeling van het zogenaamde kinderpardon, iets waar de
VVD fel op tegen is.

en bedrijven zullen er acties zijn tegen
verhoging van de pensioenleeftijd, tegen
de fiscale boete op eerder stoppen met
werken, voor indexatie en voor de opname
van alle werkenden in de pensioenfondsen.
Deze acties keren zich direct tegen de
plannen van minister Koolmees.
Verbinden en doorzetten
In de omstandigheden van interne wrijving
binnen het kabinet, is het noodzakelijk
voor de arbeidersbeweging om deze
verschillende vormen van strijd met elkaar te
verbinden. Het is immers het kapitalistische
systeem, hand en tand verdedigd door dit
kabinet, dat verantwoordelijk is voor de
ellende waartegen men protesteert.

O

ver het algemeen worden de
Provinciale Verkiezingen niet als
de meest spannende verkiezingen
gezien en hebben deze een relatief lage
opkomst. Indirect wordt echter de Senaat
(Eerste Kamer) gekozen, wat effect
kan hebben op de meerderheid die de
regeringscoalitie nodig heeft om haar
plannen door te voeren.
Indien de regeringspartijen nog een ruime
meerderheid in de peilingen zouden
hebben, zouden zij elkaar niet in de rug
aanvallen. De dalende populariteit van de
regeringscoalitie (nu tussen de 35 en 40%)
zorgt voor een aantal ‘proefballonnetjes’
bij Dijkhoff die bij de PVV of FvD vandaan
zouden kunnen komen. Tegelijk zien we
een spontane uiting van ‘humaniteit’ wat
betreft de minderjarige asielzoekers.
Indien de coalitie haar meerderheid in de
Senaat zou verliezen, bijvoorbeeld door
winst van GroenLinks en/of Forum voor
Democratie, zou de regering (die al op 4
partijen gebaseerd is) de steun van nog
meer partijen nodig hebben om beleid door
te voeren. In het al zeer gefragmenteerde
politieke landschap, zal dat geen goed
nieuws zijn voor de coalitie. De gang
zal eruit gaan, terwijl de concessies aan
GroenLinks en FvD tot onvrede en verdere
polarisatie zullen leiden in de samenleving.
Een hete maart
Het
kabinet
kan
zich
daarnaast
voorbereiden op een hete maart. We
hebben al gezien hoe de internationale

beweging van klimaatspijbelaars zich nu
ook naar Nederland heeft verplaatst. Deze
beweging, bestaande uit frisse scholieren
zonder verleden van politieke activiteit,
laat zien wat de toekomst in petto heeft.
De protesten waren radicaal en de reactie
van de heersende klasse en de rioolpers was
uitermate agressief en hatelijk. De ervaren
Mark Rutte was iets tactvoller en probeerde
de beweging af te remmen door met enkele
vage beloften te komen, maar dit zal niet
werken.
Op 10 maart zullen we een grote landelijke
Klimaatmars zien, gesteund door een brede
maatschappelijke alliantie, om de druk op
de politiek te vergroten. De problemen
kunnen niet meer weggewuifd worden.
Het vraagstuk van wie betaalt voor de
klimaatcrisis, is een klassenvraagstuk,
dat samenhangt met de strijd van de
arbeidersbeweging en de strijd tegen
de maatregelen van dit kabinet van de
multinationals.
Daarnaast zien we op 15 maart
een
landelijke
onderwijsstaking,
waarbij van het basisonderwijs tot
het hoger onderwijs gestaakt wordt
voor
betere
arbeidsomstandigheden,
welke
enkel
mogelijk
zijn
door
enorme
overheidsinvesteringen,
het
tegenovergestelde van het beleid van Rutte
III.
Eveneens zal 18 maart een landelijke
actiedag zijn om het pensioenstelsel
te redden. In verschillende sectoren

De crisis van het kapitalisme heeft
geleid tot jaren van bezuinigingen op de
onderwijssector en de verhoging van de
AOW-leeftijd, omdat de kapitalisten het
niet meer kunnen veroorloven om deze
verworvenheden in stand te houden.
Het koppelen van de rekenrente van de
pensioenfondsen aan de marktrente (bijna
nul, wegens de stimuleringsmaatregelen
van de ECB) heeft geleid tot kortingen
op pensioenen. De nood aan goedkope
arbeid om winsten te realiseren, heeft
geleid tot een wildgroei van arbeiders
met flexcontracten en zzp’ers die geen
pensioenpremie betalen. Bovenal is het
kapitalisme niet in staat om op rationele
wijze klimaatneutraal te produceren, omdat
er sprake is van productie voor winst en
deze boven mens en milieu gaan.
Genoeg reden om deze verschillende
bewegingen te combineren en te verbinden
in een beweging tegen kabinet-Rutte III en
het systeem dat het dient, het kapitalisme.
Met de nationalisering van de grote
multinationals (waaronder het beruchte
Shell), de banken en verzekeraars, zullen
we grip hebben over hoe en wat we
produceren. Met werknemerscontrole over
de pensioenfondsen, kunnen deze verenigd
worden in een Nationaal Pensioenfonds,
dat kan investeren in zaken als groene
energie en technologie, en kwalitatief
goed onderwijs voor iedereen, met goede
arbeidsvoorwaarden voor de leerkrachten.
Het rendement zal goed zijn voor de hele
samenleving. Voor nu, doorzetten tegen
Rutte!
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LEREN, LEREN EN NOG EENS
LEREN VAN DE LERAREN
Dmitri Lenselink

Op scholen in de voormalige Sovjet-Unie hadden veel leerboeken op de eerste
pagina een fraaie prent staan van één van de grondleggers van de Russische
arbeidersstaat: Vladimir Lenin (zie afbeelding). De tekst luidt: “Leren, leren en
nog eens leren”. Want iedereen die de theorie van het marxisme kent, weet dat
theoretische kennis de basis is van alles. Door te leren, te ontwikkelen en te
begrijpen, ontwikkelen we de potentie om de wereld te veranderen, om ons los te
maken van de primitieve ketenen die de samenleving beknotten.

H

et is daarom geen raadsel waarom
de kapitalistische maatschappij,
zoals zij thans in 2019 zich nog
piepend en krakend voortsleept, steeds
minder aandacht heeft voor educatie en
wijsbegeerte. De heersende klasse trekt
steeds meer kapitaal naar zich toe en
de slachtoffers zijn de sectoren waar de
miljonairs en hun gevolg geen geld aan
kunnen verdienen. Zo ook is het lot van
het onderwijs in ons land. Maar het protest
hiertegen groeit en waar verdeeldheid en
verstrooide belangen vervagen, realiseren
steeds meer werknemers in deze sector zich
dat zij het samen zullen moeten opnemen
tegen de kapitalistische staat.
Landelijke Actie
Vrijdag 15 maart zullen duizenden
Nederlandse onderwijzers en docenten het
werk neerleggen en zich verzamelen in
Den Haag. In tegenstellingen tot eerdere
acties en stakingen, betreft dit leden van
alle onderwijssectoren in het land; van
basisscholen tot voortgezet onderwijs,
MBO, Hogeschool en Universiteit.
Inzet is een beter salaris en minder werkdruk.
Hiervoor wordt onderwijsvakbonden al
langer actie gevoerd; in eerste instantie
alleen door leraren uit het basisonderwijs,
maar de vonk is van daaruit overgeslagen
naar hun collega’s op middelbare scholen
en in het beroepsonderwijs. De staking
wordt georganiseerd door de Algemene
Onderwijsbond en de FNV Onderwijs.
Opvallende afwezige is CNV Onderwijs
die de lopende onderhandelingen naar
aanleiding van eerdere acties wil afwachten.

De staking wordt gesteund door kleinere
groepen zoals PO in Actie en WO in Actie;
deze actiegroepen zijn ontstaan tijdens
de leraren acties van de afgelopen jaren.
Ontevreden met de inzet van de grote
bonden, hebben zij zich verenigd, in het
geval van WO in Actie zelfs mèt studenten,
om steviger stelling te nemen tegen de
bezuinigingen in het onderwijs.
Solidariteit
Revolutie is solidair met de stakende leraren
en hun eis voor betere lonen en verminderde
werkdruk. Wij juichen de initiatieven toe
van onder andere WO in Actie om feller de
confrontatie met het kabinet op te zoeken.
De verdeeldheid tussen de verschillende
vakbonden, maar bijvoorbeeld ook tussen
verschillende sectoren binnen het onderwijs
is de onderhandelingspositie van de leraren
niet ten goede gekomen. De naoorlogse
onderwijssector in Nederland is er alleen
maar op achteruit gegaan en het gebrek
aan solidariteit en organisatie tussen de
verschillende instellingen en sectoren heeft
de kapitalisten in de regering alleen maar in
de kaart gespeeld.
Collectieve acties zijn dan ook een grote
stap vooruit die alle lagen versterkt. Wij
steunen collectieve acties en stappen
richting een verenigde Onderwijsbond voor
de hele sector, maar dan wel op basis van
democratische structuren en een strijdbare
agenda voor garanties op loon en werk van
al het onderwijzend personeel. Onderwijs
is het ruggengraat van een functionerende
samenleving en kan niet ondergeschikt
gemaakt worden aan de belangen van

de miljonairsklasse. De vakbonden zullen
hiervoor niet moeten terugdeinzen voor
verregaande acties en langdurige stakingen.
Kettingreactie
Er werken in Nederland meer dan een kwart
miljoen mensen als leraar of docent en zij
kunnen als ze zich verenigen en als één
groep optrekken tegen de grillen van de
kapitalistische staat, een grote kettingreactie
teweegbrengen. Een langdurige staking zou
het land zodanig ontregelen dat iedereen de
impact ervan zal merken. Denk aan kinderen
die langere tijd thuis moeten blijven, uitstel
van examens, impact in het verkeer en
openbaar vervoer, invloed op het werk van
hun ouders, etc. Daarmee zal het niet alleen
de hele maatschappij beïnvloeden, het zal
anderen doen beseffen wat een prominent
rol het onderwijs speelt in ons leven. En dat
wat de arbeiders in deze sector voor elkaar
krijgen, zij òòk voor elkaar kunnen krijgen.
Goed leiderschap en een compromisloze,
socialistische
agenda
van
de
arbeidersbeweging zijn hierbij vitaal.
Anders zullen de leraren tegen andere
werkende sectoren opgezet worden. Er
moet gevochten worden voor het besef
dat zij zich met elkaar kunnen vormen
tot één beweging die de maatschappij
kan transformeren. Van het onderwijs,
naar de gehele publieke sector, naar de
gehele arbeidersklasse en het gehele land.
De leraren zijn een voorbeeld voor een
strijdbare vakbeweging! Steun de leraren!
Tegen kabinet Rutte III, voor een socialistisch
alternatief van mega-investeringen in
onderwijs!
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MARXISTISCHE STUDENTEN UTRECHT

SOLIDAIR MET DE LANDELIJKE LERARENSTAKING!
Dina Badi

Op 15 maart is er een landelijke onderwijsstaking georganiseerd in Den Haag
tegen de bezuinigingen en voor een écht investeringsplan in het onderwijs. De
strijd tegen bezuinigingen, vooral in het onderwijs, is al enige tijd aan de gang.
De tweede helft van 2018 was een periode van vele acties tegen de bezuinigingen
in het onderwijs die studenten en docenten mobiliseerden. Op 8 juni werd de
‘Mars voor Onderwijs’ in Amsterdam gehouden, op 28 september vond de ‘Mars
voor Onderwijs 2.0’ plaats als afsluiting van de ‘WOinActie landelijke actieweek’
en op 14 december werd de demonstratie ‘Red het hoger onderwijs!’ in Den Haag
georganiseerd.

D

e strijd tegen bezuinigingen in het
onderwijs is echter nog lang niet
ten einde. Uit de Rijksbegroting
van 2018 blijkt dat het hoger onderwijs
19,5 miljoen extra moet gaan bezuinigen.
De basisbeurs werd in 2015 volgens het
kabinet afgeschaft zodat het onderwijs later
de vruchten daarvan zou gaan plukken. In
plaats daarvan, wordt er nu echter extra
bezuinigd, waar studenten en docenten de
slachtoffers van zijn.
Belangrijk is het besef dat we sinds 2008
in een tijdperk van bezuinigingen leven.
Het onderwijssysteem, in het bijzonder,
is niet immuun voor de gevolgen van de
kapitalistische crisis. Het is duidelijk dat
de zogenaamde ‘hervorming’ van het
leenstelsel in 2015 gewoon een keiharde
bezuiniging is geweest. Het gevolg hiervan
zijn duizenden studenten die met torenhoge
schulden afstuderen en geen beter onderwijs
kunnen ervaren. Daarnaast hebben steeds
meer studenten burn-outklachten en gaan
zij om financiële redenen minder op kamers.
Docenten lijden natuurlijk ook onder de
bezuinigingen; zij worden ontslagen, komen
onder enorme werkdruk te staan en hebben
lage lonen. Uit een AOb-enquête blijkt ook
dat leraren, onderwijsondersteuners en
directeuren uit het PO, VO en MBO massaal
doorwerken bij ziekte, er voortdurend

invallers worden gezocht en er bomvolle
klassen zijn. Om goede reden wordt het
docentschap nu gezien als een van de meest
stressvolle beroepen.
Echter, de strijdbaarheid onder studenten en
docenten is erg hoog. Ze zijn zich bewuster
van de noodzaak voor een hardere strijd
tegen de gemeenschappelijke vijand;
kabinet-Rutte-III. Daarom is er als afsluiting
van de actieweek ‘investeer in onderwijs’ op
15 maart een landelijke onderwijsstaking in
Den Haag georganiseerd, voor primair tot
en met universitair onderwijs. De Algemene
Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs
& Onderzoek organiseren deze staking
en eisen een investeringsplan van ruim 4
miljard euro voor de gehele onderwijssector.
Daarnaast moet de doelmatigheidskorting
die oploopt tot 183 miljoen euro, ook van
tafel worden gehaald en het geld van het
leenstelsel moet in het hoger onderwijs
worden geïnvesteerd.
Het samensmeden van studentengroepen
met het FNV is nu van noodzaak en dit
is al een goed startschot voor verdere
samenwerking. Studenten en docenten
moeten solidair naast elkaar staan.
Een alliantie tussen de studenten- en
arbeidersbewegingen
versterkt
beide
bewegingen. Het is duidelijker dan ooit dat

hervormingen geen oplossingen bieden
voor dit verrotte systeem. Natuurlijk blijft
de strijd voor hervormingen erg belangrijk.
Verbeteringen in het onderwijs zijn van
hoge nood. Echter, terwijl we vechten
voor hervormingen, leggen we uit dat dit
geen duurzame oplossing zal zijn binnen
het crisis geteisterde kapitalisme. Om
permanente verbeteringen te behalen voor
zowel studenten als docenten is de strijd
voor de socialistische transformatie van de
samenleving noodzakelijk.
De studenten zijn geen bevoorrechte
laag van de bevolking meer zoals zij
dat decennia geleden waren. Een groot
deel komt tegenwoordig uit de lagere
middenklasse en arbeidersklasse. Een
groeiend deel krijgt geen goedbetaalde
baan meer, maar sluit zich aan bij de
rangen van de werkende klasse, waar zij
jaren moet werken om haar studieschuld
af te betalen. De arbeidersbeweging is de
enige echte natuurlijke bondgenoot van de
studentenbeweging. Om gratis onderwijs
voor iedereen te kunnen financieren, is het
noodzakelijk om de sleutelsectoren van de
economie, de banken en grote bedrijven
te nationaliseren onder democratische
controle van de werknemers. Dit is tevens
de enige manier om nuttig werk te
scheppen voor alle huidige en toekomstige
afgestudeerden.
Hoger onderwijs dat zowel kwalitatief
hoogstaand als toegankelijk is, kan enkel
gerealiseerd worden onder socialisme. Het is
de taak van studentenactivisten om in lokale
studentenorganisaties en actiecomités
voor een socialistisch actieprogramma te
vechten en de docenten, erbij te betrekken!
De landelijke onderwijsstaking op 15 maart
van studenten en docenten is een eerste
stap vooruit naar sociale verandering!
Wij eisen:
•
Kwijtschelding van alle studieschuld
•
Afschaffing van het collegegeld, voor
gratis onderwijs
•
Een publiek investeringsprogramma in
hoger onderwijs, weg met de invloed
van het bedrijfsleven
•
Investeringen in zekere banen voor alle
docenten, om de stress voor docenten
en studenten te verminderen
•
Voor onderwijsinstellingen onder
controle van studenten en personeel
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Klassenstrijd voor het klimaat:

kapitalisme is schuldig
Lubna Badi

De afgelopen periode maken duizenden jongeren zich hard voor het klimaat. Op donderdag 7 februari stonden 10.000
jongeren op het Malieveld om actie te voeren voor een beter klimaatbeleid. Dit ‘klimaatspijbelen’ is overgewaaid vanuit
België, waar op 27 januari de grootste klimaatbetoging ooit plaatsvond in Brussel, met 70.000 aanwezigen. Zo waren er nog
vele andere demonstraties verspreid door heel Europa. Deze jongeren hebben het bij het juiste eind; we hebben inderdaad
dringend een ander systeem nodig, een die dit probleem wél serieus neemt.

I

n 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.
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. Zo
zou er een vicieuze cirkel 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. Dat zou
leiden tot migratie op een enorme schaal,
oorlog voor de controle over de natuurlijke
bronnen en barbarij.
Geld afnemen van de armen om het
aan de rijken te geven
The Economist, een betrouwbare en
serieuze spreekbuis van het liberale

kapitalisme, geeft als commentaar over de
uitzonderlijke warmte van deze zomer:
“De Westerse landen zijn rijk geworden
dankzij een industrie die op grote schaal
koolstof produceerde. ... 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
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 wereldschaal, 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… ), als vice
versa van de arme landen naar de rijke
(afbetaling van leningen, overboeken van
winsten…). Maar netto komt men op een
jaarlijks bedrag van 2 biljoen dollar (!) dat
van arm naar rijk verhuist. Dat is twintig
maal het bedrag dat op de conferentie van
Parijs werd vastgesteld. 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. 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.
Nederlandse huishoudens betalen de prijs
Dat het geld van arm naar rijk gaat op
wereldschaal, is ook terug te zien op
nationale schaal. TROUW (27 december
2018) publiceerde namelijk een reeks
aan statistieken, die laten zien dat de
huishoudens en het MKB opdraaien voor
de kosten van het klimaatbeleid van Rutte
III. Het gaat ze per saldo zo’n 1,5 miljard
euro per jaar kosten. Terwijl de industrie,
die het meeste vervuilt, jaarlijks zo’n 450
miljoen euro netto aan subsidie ontvangt.
Dit zou blijken uit de berekeningen die
milieuorganisaties en de vakcentrale FNV
hebben laten maken.
Deze lasten vormen ook de druppel voor
velen. Er wordt zoveel druk gelegd op de
arbeiders en kleine bedrijven om de prijs
te betalen voor dit klimaatbeleid, bovenop
wat ze al hebben moeten inleveren om
uit de crisis van 2008 te komen. Dit alles,
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dat “we allemaal even schuldig zijn aan
klimaatverandering” en “alle kleine beetjes
helpen”, zijn precies de ideeën van de 1%
om ons voor de kosten op te laten draaien.
Maar deze statements zijn simpelweg niet
waar. Uit recent onderzoek van de ‘Carbon
Disclosure Project (CDP)’ blijkt dat alleen
maar 100 bedrijven verantwoordelijk zijn
voor 71% (!) van de C02-uitstoot in de
wereld, waaronder het Nederlandse Shell.
Dit is op een gigantische schaal, waar
wij, de gewone burgers, helemaal geen
controle over hebben. Het enige ‘vrije’ van
de ‘vrije markt’ is dat het multinationals alle
vrijheid geeft om de aarde en de arbeiders
uit te buiten. Dit is ook de rede achter de
intense woede van de ‘Gele Hesjes’ om
de verhoging van de benzine-prijzen in
Frankrijk, zogenaamd om ‘ milieuredenen’.
Zij zien enkel de rijkdom groeien van de
1%, terwijl zij de rekening moeten betalen.
De vraag is nog wel; is het nou toch écht
mogelijk om een energietransitie naar
groene energie binnen dit kapitalitisch
systeem te maken?
Groene energie botst op de grenzen
van het kapitalisme
De laatste jaren is de prijs van groene
energie
spectaculair
gedaald
(The
Economist, 25 februari 2017). 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.
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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.”

Is dit geen perfecte samenvatting van het
probleem? Er is geen winst uit te halen,
dus zal het niet gebeuren.

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.

Internationaal moet er een gecoördineerde
inspanning komen om fossiele brandstoffen
gefaseerd te vervangen door groene
energie. De technologie daarvoor bestaat.
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.

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.
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 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.”

Een socialistisch antwoord
Wat is ons antwoord? Hoe ziet een
socialistisch klimaatprogramma, waar
we breken met de kapitalistische logica,
eruit?

Dit is enkel mogelijk als we de controle
verkrijgen over de reusachtige monopolies
die
vandaag
de
wereldeconomie
beheersen. Zoals eerder benoemd, zijn
100 bedrijven verantwoordelijk voor 71%
van de industriële uitstoot wereldwijd. 500
bedrijven zijn verantwoordelijk voor 70%
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
landbouw- en voedingsbedrijven en
andere monopolies in gemeenschapsbezit
te brengen. Zo kan de wereldeconomie
op een democratische manier gepland
worden, die in het belang zal dienen van
alle mensen, niet alleen de 1%.

Nieuwe brochure:
Geen transitie zonder revolutie!
Voor veel mensen lijkt een revolutionaire verandering in de maatschappij een
luchtkasteel, onmogelijk te realiseren tijdens hun leven. In dit opzicht ontwikkelde Trotski het concept van het “Overgangsprogramma”: een reeks eisen die
de samenleving van de situatie van vandaag onder het kapitalisme, konden brengen naar het uiteindelijke doel van het internationale socialisme. Hoe zou zo’n
overgangsprogramma voor het klimaat er uit zien? Welk soort eisen zouden socialisten naar voor moeten schuiven rondom klimaatverandering? In deze brochure
proberen we de contouren van zo’n programma te schetsen.

De brochure kost €1,50 (verzending inbegrepen €3,50)
Te bestellen via rekeningnummer:
Met vermelding van:
IBAN NL36 TRIO 0197 7097 37		
“klimaat brochure +
BIC TRIONL2U				adres”
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een strijddag, geen feestdag!
Federica Carasi

“As we go marching, marching we bring the greater days, for the rising of the women means the rising of the race, no more
the drudge and idler ten that toil where one reposes but the sharing of life’s glories, bread and roses, bread and roses”

D

e jaarlijkse viering van Internationale
Vrouwendag staat voor de deur, en
daarmee ook alle retoriek rond het
onderwerp. Voor ons zou 8 maart niet enkel
een feestdag moeten zijn, maar een dag
van strijd tegen vrouwenonderdrukking in
de samenleving.
Het kan als een oude slogan klinken, strijd
voor vrouwenemancipatie, maar in 2019
is het nog steeds een noodzaak. De laatste
jaren hebben we wereldwijd enorme
bewegingen voor emancipatie gezien, en
het zal geen verrassing zijn dat deze een
radicale stemming hadden. De waarheid
is dat vrouwen geen object willen zijn
van een jaarlijkse festiviteit, noch willen
zij bloemen krijgen als compensatie voor
het harde werk dat ze dagelijks verrichten
(zoals een traditie is in sommige landen).
Ludieke acties van mannen die met
hakken naar het werk gaan ‘om te voelen
wat vrouwen voelen’ lossen de problemen
zeer zeker ook niet op.
De crisis van het kapitalisme heeft de
leefomstandigheden sterk beïnvloed.
In alle landen hebben regeringen
systematische bezuinigingen doorgevoerd
op
sociale
dienstverlening,
zoals
kinderopvang, verzorgingstehuizen, etc.,
waardoor de last extra is toegenomen op
de schouders van vrouwen, die traditioneel
de verantwoordelijkheid dragen voor de
zorg voor de kinderen, de ouderen en

de zwakkeren. Lonen, de voor vrouwen
gemiddeld al lager zijn dan voor mannen,
staan onder druk. Ontslagen en precaire
arbeidsomstandigheden,
betekenen
verslechterde
leefomstandigheden
en
toegenomen
onzekerheid
voor
arbeiders, waarbij vrouwelijke arbeiders
disproportioneel getroffen worden. Dit
maakt het op zijn beurt moeilijker voor
vrouwen om financiële onafhankelijkheid
te bereiken, en zo gewelddadige relaties
te verlaten.
De problemen waar vrouwen tegenaan
lopen zijn niet ‘slechts’ materieel van
aard. Onderdrukking zit verweven in het
gerechtssysteem, waar vrouwen tegen
discriminerende wetten oplopen wat
betreft abortus, en waar in het algemeen
vrouwen en andere onderdrukte groepen
niet als gelijken behandeld worden.
Onderdrukking van vrouwen wordt
door de heersende klasse versterkt door
middel van ideologie, de massamedia, het
onderwijsstelsel, etc.
Economische onafhankelijkheid
Zelfs in een rijk en ontwikkeld land
als Nederland zijn deze moeilijke
omstandigheden
een
werkelijkheid.
Tussen 2014 en 2017 kon ongeveer 40%
van de vrouwen enkel een laag inkomen
of geen inkomen verwerven. In het land
met het hoogste percentage parttime
werknemers in Europa, heeft 74% van

de vrouwen tussen de 25 en 54 jaar oud,
gekozen of niet gekozen om parttime te
werken.
Niets mis met de mogelijkheid om
parttime te werken, maar het probleem is
dat veel vrouwen gedwongen worden om
dit te doen, vooral wanneer zij kinderen
hebben. De kinderopvang was al niet
goedkoop, maar sinds januari 2019 is de
verder in prijs gestegen: verhalen doen
de ronde van stijgingen rond de €200 per
maand, welke niet door toeslagen gedekt
kunnen worden.
De leden van de heersende klasse zijn altijd
blij met bevolkingsgroei, behalve als het
een vrouwelijke werknemer van hun eigen
bedrijf betreft die zwanger wordt: 44%
van kortetermijncontracten wordt niet
verlengd wegens zwangerschap. Vaak zien
bedrijven een zwangere vrouw of vrouw
met kinderen enkel als geldverspilling:
het zal immers zeker gebeuren dat
werknemers een dag vrij moeten nemen
om voor hun kind te zorgen, omdat de
dagopvang dicht is of wat dan ook. Wat
is dan het antwoord van de heersende
klasse? Ontsla de werknemer, dan kan ze
naar huis en voor de kinderen zorgen.
Natuurlijk is er wel een ander alternatief.
Het verbeteren van het zorgstelsel en
onderwijs op ieder niveau, en het opzetten
van een kwalitatief goede gesocialiseerde
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kinderopvang
met
goedbetaalde
werknemers (nu heeft 35% van de
begeleiders een flexibel contract en 15%
een nulurencontract). Dit is echter geen
optie voor de kapitalistische regeringen,
die overal bezuinigen.
Geweld tegen vrouwen
Naast het geweld vanuit het kapitalistische
systeem, hebben we ook het fysieke
geweld waar vrouwen in hun leven mee
te maken hebben. Cijfers uit 2016 wijzen
uit 45% van de Nederlandse vrouwen in
hun leven slachtoffer worden van fysieke
en/of seksuele mishandeling. Bijna 73%
wordt seksueel geïntimideerd en één op
de tien vrouwen is minstens één keer in
haar leven verkracht. Meestal is de dader
een familielid of bekende.
De economische crisis van het laatste
decennium heeft een verband met
het toenemende aantal vrouwen dat
slachtoffer is van geweld. Geweld
tegen vrouwen komt vaker voor in de
gevallen waarin vrouwen psychologisch
kwetsbaarder
zijn,
als
slachtoffer
van slechte leefomstandigheden en
omstandigheden waar zij vaak afhankelijk
zijn, zowel emotioneel als economisch,
van hun partner. Gedwongen relaties
en de algemene uitgebuite situatie
waar vrouwen zich in bevinden, zijn de
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typische omstandigheden waarin het idee
zich ontwikkelt dat de man de bezitter
is van de vrouw. Dit verklaart waarom
in de meerderheid van de gevallen van
misbruik, vrouwen bang zijn om de politie
te bellen en hun partner aan te geven:
enerzijds werkt het gerechtssysteem niet
goed en komt de partner er vaak mee
weg. Anderzijds houden vrouwen zich stil
wegens een gebrek aan een perspectief
voor een onafhankelijk leven.

voorbereiden voor haar kinderen, haarzelf
en de rest van de familie, omdat de
werkplaats of school geen kantine heeft?

Strijd voor vrouwenemancipatie!
Als
marxisten
bekijken
we
de
ongelijkheid tussen man en vrouw met
een klassenstandpunt. De ongelijke
omstandigheden vandaag de dag hangen
veelal samen met het gebrek aan een
verzorgingsstaat. De ongelijkheid is
verbonden met de bezuinigingen in
de zorg, het onderwijs en alle andere
sectoren die in de ogen van de heersende
klasse een last geworden zijn, omdat ze
geen winst genereren.

Deze eisen kunnen niet gerealiseerd
worden binnen het kapitalisme. We
hebben een algemene strijd nodig
tegen het systeem, waarbij de werkende
klasse, mannen en vrouwen samen, een
hoofdrol spelen. Het is belangrijk dat
vrouwen de mogelijkheid hebben om
met elkaar te praten over hun problemen
en de oplossingen voor deze, maar om
succesvol te zijn moet er sprake zijn van
een verenigde strijd.

Hoe zou een vrouw kunnen solliciteren
voor een fulltimebaan, wanneer de
kinderopvang te duur is of de basisschool
geen volledig programma heeft voor
de kinderen wegens een gebrek aan
docenten? Hoe kan ze vrije tijd hebben
wanneer ze 4 of 5 uur na werk moet
schoonmaken of een maaltijd moet

Daarom moeten we de socialisatie van het
huishoudwerk eisen: een kinderopvang
bij iedere werkplek; een kantine in ieder
bedrijf en school, met gratis en gezond
eten. Die dingen zouden verzorgd
moeten worden door de staat of de
gemeentebesturen.

We kunnen het voorbeeld volgen van
de werkende klasse in Spanje vorig
jaar. Vrouwen, gevolgd door mannen,
hielden een algemene staking. Hier in
Nederland is het nodig om de kwestie
van vrouwenemancipatie te koppelen
aan de arbeidersbeweging. Een dag van
algemene staking tegen kabinet-Rutte III
is daarbij zeker een stap vooruit.

Schema - Lente 2019
Maart
13

Reading group: Discussion Climate Chaos		

19:30

20

Education strike: What are the next steps		

19:30

april
14

Revolutie: The Crisis of Capitalism			
The crisis of capitalism: Which way forward after a
hot March?

14:00 - 17:00

Houd onze Facebook evenementen en website in de gaten voor de exacte locatie!

Wil je op de hoogte worden gehouden? email naar info@marxisten.nl om je in te schrijven voor de mailinglijst!
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Stop de imperialistische
interventie in Venezuela!
Revolutie

Op 23 januari werd Juan Guaidó erkend als president van Venezuela door onder andere de VS, Canada en Brazilië.
De roulerend voorzitter van de National Assembly had zichzelf tijdens een manifestatie uitgeroepen tot president.
Verschillende EU-landen, waaronder de Spaanse staat en Nederland, hebben Guaidó inmiddels als president erkend.

D

onald Trump sluit een militaire
interventie
niet
uit.
Op
provocatieve
wijze
liet
zijn
Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton
een notitieblok zien met opschrift “5000
troepen naar Colombia” tijdens een
persconferentie. Er zijn nu plannen om
‘humanitaire hulp’ te brengen vanuit
Colombia en Brazilië, maar ook vanuit
Curaçao. Ondanks de autonomie die
Curaçao op papier heeft, is het duidelijk
dat Nederland hier direct bij betrokken is.
Vorig jaar kwam Stef Blok nog tussen om
een deal te sluiten met Venezuela, om de
handel met Curaçao te verbeteren.
Provocaties aan de Venezolaanse grens
door Brazilië, Colombia en Curaçao
zouden kunnen dienen als rechtvaardiging
voor een invasie.
Deze
inmenging
komt
bovenop
verschillende
economische
sancties
en het illegaal vasthouden van de
goudreserves van Venezuela in GrootBrittannië door de Centrale Bank, acties
die de humanitaire crisis enkel verergerd
hebben. De economische sabotage van
Venezuela is de laatste in een reeks aan
pogingen om de regeringen van Chávez

en later Maduro ten val te brengen. In
2002 werd een door de VS gesteunde
militaire staatsgreep door een massale
volksopstand voorkomen.
Deze pogingen om de Venezolaanse
regering ten val te brengen hebben niets
met mensenrechten of democratie te
maken. Trump en Rutte hebben immers
recent nog hun steun betuigd aan de
repressieve uiterst rechtse president
Bolsonaro, die een grote bedreiging vormt
voor de mensenrechten in Brazilië. Ook over
de genocidale oorlog van Saoedi-Arabië
in Jemen hebben we deze zelfverklaarde
verdedigers van de mensenrechten nog
niet gehoord. Rutte en Blok zeggen de
humanitaire crisis vreselijk te vinden voor
de Venezolanen, maar doen niets aan
de repressie en slechte behandeling van
Venezolanen door de Curaçaose staat.
In werkelijkheid is Venezuela een doorn
in het oog van de imperialisten, omdat de
Venezolaanse Revolutie zich afzette tegen
het imperialisme en kapitalisme, hoewel
de revolutie nooit afgemaakt is.
Wij steunen de regering van Maduro
niet. Zijn politiek van verzoening en halve

maatregelen hebben de crisis niet opgelost,
maar hebben deze enkel verergerd. Wij
zijn solidair met onze Venezolaanse
kameraden van Lucha de Clases en andere
arbeiders- en boerenactivisten die voor
een links alternatief vechten.
Maar dat de toekomst van Venezuela in
handen moet liggen van de Venezolaanse
bevolking en niet in die van het Witte Huis,
zou een vanzelfsprekendheid moeten
zijn voor iedereen die zich socialist of
democraat noemt. Of men Maduro nu
steunt of niet, de strijd in Nederland is die
tegen de imperialistische inmenging.
Westerse interventies en steun aan
staatsgrepen hebben nooit iets positiefs
opgeleverd. Chili, Nicaragua, Guatemala,
Honduras, Irak, Afghanistan en Libië zijn
slechts enkele voorbeelden van rampzalige
interventies met vaak een hoog dodental.
Een interventie in Venezuela zal niet
anders zijn en kan enkel een autoritair
rechts bewind installeren zoals het regime
in Brazilië.
Wij zeggen, handen af van Venezuela!
Geen erkenning van Guaidó! Geen
interventie via Curaçao!
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verklaring van Venezolaanse marxisten
Lucha de Clases Onderstaande tekst is een verklaring van onze Venezolaanse zusterorganisatie Lucha de Clases, die samen met andere
		
organisaties op 22 februari een rally hielden tegen Guaidó en het Amerikaans imperialisme, en daarbij revolutionaire oplossingen eisten.

Wij verwerpen ten stelligste de interventionistische, destabiliserende en
coupplegende manoeuvres van het Amerikaanse imperialisme tegen Venezuela.
Voor revolutionairen is het absoluut noodzakelijk om de terugkeer van rechts te
voorkomen, hoe dan ook.

E

én scenario is het Guaidó-plan, dat het
land in ernstige schulden zal storten
- ditmaal voor het IMF - en dus de
privatisering van overheidsbedrijven en
openbare diensten versnelt. Dit zal gepaard
gaan met wrede sociale contrahervormingen,
die de grote bezuinigingen die de
werkende mensen van vandaag voelen,
zullen verergeren. Om een agressief macroeconomisch aanpassingsbeleid te voeren
met zo weinig mogelijk verzet, eisen de
heersende klassen het verpletteren van
volks- en arbeidersorganisaties, die zich
tegen dit beleid zullen verzetten. De
gerichte moord op gemeenschapsleiders,
arbeidersen
boerenactivisten;
de
meedogenloze vervolging van de hele
linkerzijde en de inperking van de meest
fundamentele democratische garanties - er
zal niet geaarzeld worden om dergelijke
maatregelen ten uitvoer te leggen.
Daarnaast zal er wraak worden geëist door
gewelddadige rechtse groepen tegen het
chavisme, dat zal worden gedwongen om
te boeten voor zoveel jaren van nederlaag
en politieke marginalisering van rechts.
Het regeringsbeleid van klassenverzoening
en halve maatregelen is nadelig gebleken
voor de strijd tegen de reactie. We zijn
getuige geweest van voortdurende
oproepen tot vrede en overleg, gericht op
dezelfde sectoren die zich voorbereiden om
de revolutie in bloed te laten verdrinken.
Aan de andere kant heeft de regering
met de heropleving van de imperialistische
druk, nieuwe concessies toegekend aan
de kapitalistische klasse, zoals de recente
maatregelen voor de liberalisering van de

wisselkoersen en de devaluatie van de Bolívar
op een hoger niveau dan de parallelle markt
van dollars, die beide schadelijk zijn voor de
belangen van de arbeiders. Dit beleid leidt
tot demoralisatie van de arbeidersklasse en
het volk, die de motor zijn van de revolutie
en de enigen die het kunnen redden van de
huidige bedreigingen.
Gezien al deze mogelijke scenario’s is
het noodzakelijk een reeks krachtige en
beslissende acties te ondernemen, niet
alleen om het huidige imperialistische
offensief te verslaan, maar ook om
structurele oplossingen te implementeren
voor alle calamiteiten waaraan de
werkende massa’s vandaag lijden. Wat
betreft de noodzaak om de dreigementen
van de reactie te verminderen: het is
noodzakelijk om Guaidó te arresteren en de
pro-imperialistische Nationale Vergadering
te ontbinden, die de belangrijkste agenten
zijn van interne destabilisatie in dienst van
Washington. De passiviteit op dit gebied
heeft de Amerikaanse marionet en zijn
medeplichtigen toegestaan om door te
gaan met hun coup-agenda zonder enige
beperkingen. Onlangs zei Guaidó dat hij het
autoriseren van een buitenlandse militaire
invasie niet uitsloot.
Aan de andere kant is het noodzakelijk om
een beleid te implementeren dat gebaseerd
is op de organisatie en gewapende
interventie van de massa’s op landelijk
niveau, en een oproep aan internationalisten
om de Bolivariaanse Revolutie van buitenaf
te ondersteunen. Wat het eerste betreft,
Maduro riep een paar weken geleden op tot

de versterking van de Bolivariaanse milities,
met de oprichting van meer dan 50.000
volksdefensie-eenheden in het hele land.
Na de presidentiële aankondiging hebben
we echter geen concrete acties gezien die
voldoen om de volksverdediging in de wijken
te organiseren, noch door de arbeiders in
de fabrieken en in de staatsinstellingen.
Omdat we de gevaren van de situatie
begrijpen, waar de heersende klassen een
gewapende civiele confrontatie of een
buitenlandse militaire interventie kunnen
uitlokken, hebben revolutionairen het recht
om te eisen dat woorden worden omgezet
in daden. Hoewel we de mogelijkheid van
oorlog afwijzen, dwingt het geweld dat de
burgerlijke reactie bereid is te ontketenen,
ons om voorbereid te zijn.
Het voorgaande moet op zijn beurt
worden gekoppeld aan de strijd om de
levensomstandigheden van Venezolaanse
arbeiders te verbeteren, de enorme last
van de crisis van hun schouders te halen
en het op de schouders van de heersende
klasse te plaatsen. Gezien de dringende
noodzaak om de terugkeer van rechts
te voorkomen, moeten revolutionairen
vechten tegen de nieuwe reactionaire
aanval, maar niet om de huidige chaotische
en vernederende toestand te behouden.
In plaats daarvan moeten we een nieuwe
samenleving opbouwen die de moeite
waard is om voor te leven, en de moeite
waard om met ons leven te verdedigen. In
deze zin, en gezien de sterke Amerikaanse
sancties tegen de Venezolaanse economie,
is het noodzakelijk om alle imperialistische
monopolies in het land, maar ook de
nationale bedrijven die betrokken zijn
bij de coup, te confisqueren en ze onder
arbeiders- en volkscontrole te plaatsen.
Dit moet gepaard gaan met de stopzetting
van betalingen van buitenlandse schuld,
de nationalisatie zonder compensatie
van de banken en de vestiging van een
staatsmonopolie op buitenlandse handel,
waardoor middelen worden verkregen om
een revolutionair economisch noodplan te
financieren en de totstandbrenging van een
geplande economie te vergemakkelijken
onder democratische controle van de
arbeidersklasse en de bevolking. De
nationalisatie zonder compensatie van de
grote landgoederen onder controle van
boerenraden en landelijke gemeenten moet
ook centraal staan in dit programma.
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De Brexit en Nederland: onzekerheid

en kansen voor de kapitalisten
Zowi Milanovi

De Nederlandse heersende klasse is heel zenuwachtig over Brexit. De aanhoudende
onzekerheid over of er nu wel of geen deal komt tussen de EU en het Verenigd
Koninkrijk, betekent dat er ook onzekerheid is over de toekomst van de handel
tussen Nederland en het VK.

H

et Ministerie van Buitenlandse Zaken
heeft een Brexit-loket geopend
voor ondernemers. Een Tweede
Kamercommissie ging 18 februari naar
Groot-Brittannië om extra inlichtingen te
winnen. De meeste grote bedrijven hebben
een eigen ‘Hard Brexit Plan’ voor het geval
dat Groot-Brittannië na 29 maart de interne
markt en douane-unie verlaat. De Brexit
wordt door de Nederlandse heersende klasse
gezien als een grote storm die op 29 maart
over het land heen zal trekken.
Dit is niet gek, wanneer men bedenkt dat het
Verenigd Koninkrijk de derde handelspartner
van Nederland is. In 2017 exporteerde
Nederland volgens het CBS €39,2 miljard
aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk,
terwijl het aan €23,3 miljard importeerde.
De interne markt van de EU heeft ertoe
geleid dat het Nederlandse kapitaal flink
heeft kunnen profiteren door de jaren
heen. De onzekerheid en mogelijkheid
dat er straks tariefmuren komen, zijn een
angstscenario dat tot chaos zal leiden en
daardoor tot dalende omzet en winsten,
mogelijke ontslagen, e.d. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken noemt zelf een schade
van 1,2% van het BBP in 2030, zo’n €10
miljard, als gevolg van teruggelopen handel.
Kansenpakkers
Zoals gebruikelijk, is er altijd een deel van
de kapitalisten dat weet te profiteren van
iedere crisis. Door mogelijke uitsluiting uit
de interne markt, zijn er verschillende Britse
bedrijven naar Nederland verhuisd. In 2017
waren dat er 18, in 2018 waren dat er 42,
en er zijn nog 250 bedrijven die mogelijk
willen verhuizen, volgens het Netherlands

Foreign Investment Agency. De meerderheid
daarvan vestigt zich om en nabij Amsterdam,
wegens de bestaande infrastructuur. De
bijkomende vraag naar woningen en andere
voorzieningen voor expats en Nederlandse
professionals, zal de prijzen in de hoofdstad
nog verder opdrijven, ten faveure van de
vastgoedspeculanten.
Hiernaast betekent de verzwakking van
het Brits kapitalisme, dat er een groter
concurrentievoordeel is voor het Nederlands
kapitalisme binnen de EU. Op sommige
gebieden kunnen Britse bedrijven verdrongen
worden door Nederlandse. Verminderde
toegang tot de interne markt, leidt er dan toe
dat Nederland en Duitsland een nog sterkere
economische dominantie zullen hebben,
vooral over Zuid-Europa.
Politieke balans in Europa
Ondanks dat het Nederlandse kapitalisme
een ‘pragmatische’ traditie heeft om van elke
crisis te profiteren, is de dominante gedachte
van de heersende klasse en het kabinetRutte III dat de Brexit een slechte zaak was.
Dit heeft natuurlijk deels te maken met de
handel, maar ook met de politieke tradities.
Al sinds de late 19e eeuw probeert de
Nederlandse heersende klasse in Europa
te balanceren tussen Groot-Brittannië en
Duitsland, aanvankelijk via een zogenaamde
‘neutraliteit’. De Tweede Wereldoorlog
eindigde deze balans via militaire bezetting.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
leunde Nederland politiek en militair op de
VS en het VK, als tegenwicht tegen de grote
economische macht van (West-)Duitsland.
Terwijl Nederland geheel afhankelijk is van

grootste handelspartner Duitsland, wist het
politieke onafhankelijkheid te behouden
door zich als een trouwe schoothond te
onderwerpen aan de VS en hun militaire
acties.
Dit oude model is ten einde gekomen in
2016, toen in één jaar de Brexit-stemming
en de verkiezing van Donald Trump
plaatsvonden. Nu staat Groot-Brittannië,
een medestander van Nederland binnen de
EU, op het punt om eruit te stappen. Tegelijk
is er de dreiging van protectionisme en een
handelsoorlog tussen de VS en EU. In deze
situatie wordt Nederland als klein land steeds
meer in de baan van Duitsland getrokken,
hoewel er zeker getracht zal worden om
nieuwe opportunistische coalities binnen de
EU op te zetten.
Brexit en de arbeidersbeweging
De Brexit heeft geen voordelen voor de
arbeiders in Groot-Brittannië, maar de
Remainers hadden ook niets te bieden,
enkel de status quo. De EU is een institutie
van de Europese banken en industriëlen,
een veredelde vrije markt. Toen de Griekse
arbeiders een regering kozen die tegen
EU-dictaten in handelde, werd deze direct
gedwarsboomd en tot capituleren gebracht.
Onder het kapitalisme is er geen oplossing
voor onze problemen, binnen of buiten de
EU.
De arbeidersbeweging in Nederland moet
zich voorbereiden op chaotische taferelen
indien er een harde Brexit gaat plaatsvinden.
Het kan zelfs de aanleiding zijn voor een
nieuwe crisis in de economie. De kapitalisten
zullen sowieso proberen om de werknemers
te laten betalen voor de chaos. De regering
zal nog meer regelingen vinden om bedrijven
te bevoordelen. Lodewijk Asscher sprak
al over de terugkeer van ‘deeltijd-WW’,
een regeling om de opgebouwde WW van
arbeiders te laten gebruiken om zo bedrijven
te redden tijdens de chaosperiode.
Het huidige FNV-offensief zal zich moeten
doorzetten en er zullen geen concessies
gedaan moeten worden aan de bazen,
ook niet tijdens een ‘transitieperiode’. Nu
het offensief stoppen, zal enkel schade
toebrengen aan de belangen van de
werkende klasse. Deal or no deal, de strijd
gaat door!
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India: grootste algemene staking

ooit, door de media verzwegen
Jip Maat

Op 8 en 9 januari vond, wat waarschijnlijk de grootste algemene staking in de
geschiedenis van mensheid is, plaats in India. Hoeveel arbeiders er precies de
straat op gingen is onbekend, maar schattingen variëren tussen de 150 en de 200
miljoen mensen. Om dit getal in perspectief te plaatsen, 150 miljoen mensen is
ongeveer 2 procent van de totale wereldbevolking. Wat dreef deze enorme groep
mensen de straat op, en waarom is deze historische staking volledig onderbelicht
gebleven in de Nederlandse media?

D

it was de derde, en tevens grootste,
algemene staking tegen de huidige
regering-Modi. Alle drie deze
stakingen getuigen van een sterke solidariteit
onder de arbeidersbeweging, waarbij slechts
één van de elf grote vakbonden de staking
niet steunde. Mijnwerkers, bankpersoneel,
straatverkopers en boeren waren verenigd
in hun strijd tegen het anti-arbeidersbeleid
van de regering-Modi. De staking werd
georganiseerd op een nationale conventie
in september 2018, waar een lijst met 12
duidelijke eisen werd opgesteld. Het eerste
punt op de eisenlijst is het behoud van een
in 1926 opgestelde wet, die toekomstige
wetgeving verbied die pro-bedrijfsleven en
anti-arbeiders is. Het feit dat Modi sinds
zijn verkiezing in 2014 deze wet probeert
te schrappen is illustratief voor wie deze
regering vertegenwoordigt. Andere eisen
van de nationale conventie zijn onder meer
een verhoging van het minimumloon,
een eind aan de privatisering van grote
bedrijven en een verlaging van de enorme
werkloosheid.
Narendra Modi’s hindoe-nationalistische
partij BJP won in 2014 de verkiezingen
met een historische overwinning, en geniet
sindsdien een absolute meerderheid in het
Lagerhuis van het Indiase parlement. De
verkiezingen werden gewonnen met de
belofte van ‘vikas’, oftewel vooruitgang, en
Modi’s fameuze belofte dat er ieder jaar 10
miljoen banen zouden worden gecreëerd.

Aan de vooravond van de nieuwe
presidentsverkiezingen in het voorjaar van
2019, valt goed te zien hoe de regering
heeft gefaald in vrijwel elke belofte die zij
heeft gemaakt. Waar de werkloosheid in
2014 namelijk op 4,9 procent lag, is deze
gestegen tot een ongelofelijke 7,4 procent
in 2018. In dat laatstgenoemde jaar alleen al
verloren volgens het Centre for Monitoring
Indian Economy 11 miljoen mensen hun
baan. Hiernaast heeft de regering wetgeving
geïntroduceerd die bedrijven in staat stelt
arbeiders voor korte, vooraf vastgestelde
periodes aan te nemen. Hiermee kunnen
bedrijven voor lage lonen arbeiders
aannemen voor een specifiek project, om
hen vervolgens weer op straat te zetten.
Werkloosheid is echter niet het enige
probleem waar de bevolking onder lijdt.
Sinds de val van de Sovjet-Unie voert
India een toenemend neoliberaal beleid,
gekenmerkt door grote privatiseringen
van staatsbedrijven. Hoewel India al
jarenlang wordt geroemd voor de enorme
economische groei die het in deze
jaren heeft doorgemaakt, komt deze
groei met een enorme toename in de
inkomensongelijkheid. India stond in 2018
op plek 130 van de Human Development
Index, en tegelijkertijd op plek 4 in de lijst
met de meeste miljardairs. Deze ongelijkheid
is onder Modi alleen maar toegenomen,
laat een rapport van Credit Suisse uit 2018
zien. Waar in 2014 de rijkste 1 procent van

de bevolking nog 49 procent van de totale
rijkdom bezat, is dit de afgelopen jaren
gestegen naar maar liefst 52 procent in
2018.
Een ander belangrijk punt op de door de
nationale conventie opgestelde eisenlijst
is een verhoging van het minimumloon
naar 18.000 roepie per maand. Het
huidige minimumloon in bijvoorbeeld
de kledingindustrie ligt voor naaisters op
4490 roepie per maand, wat neerkomt op
ongeveer $65. Hiermee zou een dergelijke
naaister 2,17 dollar per dag verdienen,
wat net boven de armoedegrens van de
Wereldbank ligt. Een reden waarom India
hiermee weg komt is dat het zijn eigen
armoedegrens hanteert, die op 32 roepie
(45 dollarcent) per dag ligt. Vergelijk dit
met de norm van de Wereldbank, 1,9 dollar
per dag, en opeens is het begrijpelijk dat de
officiële armoedecijfers van India 2 keer zo
laag zijn als schattingen van internationale
organisaties.
De grote opkomst voor zowel deze als
de vorige twee stakingen laat zien dat de
bevolking van India na deze vier jaar BJP
gedesillusioneerd is, iets wat zich ook in
de afgelopen deelstaatverkiezingen heeft
getoond. De BJP heeft hier haar meerderheid
in 3 van de 29 staten verloren en voert
sindsdien een agressieve fundamentalistisch
religieuze campagne, een strategie waar de
BJP vaker gebruik van heeft gemaakt in het
voor 80 procent hindoeïstische India.
Hoewel de enorme opkomst een geweldige
prestatie is van de arbeidersbeweging,
is deze zeer onderbelicht gebleven in
de westerse media. Geen van de grote
Nederlandse kranten heeft over de staking
bericht, en ook de NOS bleef stil rond 8 en
9 januari. Niet alleen Nederland houdt zich
van de domme, ook grotere media zoals de
New York Times deden geen bericht van de
grootste staking in de geschiedenis van de
mensheid.
Het feit dat deze staking de derde in zijn
soort was, dat India ‘ver van huis’ ligt, en
een angst voor de mogelijke solidariteit
van arbeidsbewegingen in de rest van de
wereld, hebben de kapitalistische media
ervan weerhouden bericht te doen van deze
historische gebeurtenis.
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Steuncampagne:
Help Revolutie aan een kantoor!
Federica Carasi

Revolutie, de Nederlandse sectie van de International Marxist Tendency, gaat
een grote stap vooruit zetten in de strijd voor socialisme.

W

e zijn een nieuwe jonge groep
binnen de Nederlandse linkerzijde
en hebben onze eerste stappen
gezet in het jaar 2010, toen de eerste kern
van kameraden een website opzette en
deelnam aan demonstraties en discussies,
om daarmee de ideeën van het marxisme
te verspreiden binnen de beweging. We
werden hierbij gesteund door kameraden
van het Internationale Centrum van de IMT
in Londen en door kameraden van onze
zustergroep in België.
In 2012 waren we klaar voor de eerste
kwalitatieve stap vooruit: met grote
inspanningen, zowel politiek als economisch,
waren we in staat om de eerste uitgave van
ons blad te schrijven en te publiceren, toen
nog bekend onder de naam “Vonk”. Dit
was een grote verandering, omdat we met
een blad in de hand direct mensen konden
aanspreken bij universiteiten, scholen,
werkplaatsen en demonstraties.
Het blad was belangrijk omdat het ons in
staat stelde om contacten te verkrijgen in
andere steden in het land. Op deze weg
was het heel belangrijk om in contact te
komen met studenten aan de Universiteit
van Utrecht: daar konden we politiek werk
starten, met de oprichting van Marxistische
Studenten Utrecht als platform om de
ideeën van het marxisme te verspreiden
onder studenten.
We hebben vele publieke bijeenkomsten
en leesgroepen georganiseerd over
onderwerpen
als
de
strijd
voor
vrouwenemancipatie, klimaatverandering
en marxistische economie; daar blijft het
niet bij, want we hebben ook meegedaan
aan acties en demonstraties, omdat we

altijd theorie en praktijk proberen te
verbinden. Zoals Lenin stelde, “zonder
revolutionaire theorie, kan er geen
revolutionaire beweging zijn”. Natuurlijk
beperken we ons niet tot studentenzaken,
want onze groep heeft naast studenten ook
werkenden, en we geloven dat de strijd er
een moet zijn op verschillende fronten.
Met grote inspanningen en een strijdbare
traditie, zijn we snel gegroeid en hebben
we nu kameraden in verschillende steden
in het land (Utrecht, Amsterdam, Zwolle) en
ook veel sympathisanten in grote delen van
het land.
De situatie is sterk veranderd sinds 2010.
Nederland is een land dat minder geraakt
werd door de crisis van het kapitalisme,
dan andere landen. Er waren echter veel
problemen die verborgen waren onder
het oppervlakte, en die nu naar boven
komen. Zelfs in een periode van relatieve
economische groei, zien we gestagneerde
lonen en een wildgroei aan ‘flexcontracten’;
in steden als Amsterdam en Utrecht is een
enorm tekort aan betaalbare woningen; er
is een enorme kloof tussen de ‘millennialgeneratie’ en de oudere generaties.
Instabiliteit is het woord dat de situatie nu
het best beschrijft.
Anders dan andere linkse organisaties,
zijn wij echter optimistisch, omdat we zien
dat net als in vele andere landen rond de
wereld, ook hier de arbeiders en jongeren
beginnen te radicaliseren en op zoek zijn
naar oplossingen, waarbij zij steeds meer
begrijpen dat het probleem het systeem
is waaronder wij leven, het kapitalisme.
We willen de organisatie zijn waar zij naar
zoeken!

De opbouw van een marxistische
organisatie heeft inspanningen nodig,
zowel politiek als economisch. Dat gezegd
hebbende, vechten tegen het systeem
betekent niet dat we vrij zijn van de
grenzen die ons opgelegd worden door
dit systeem. We zijn er trots op om een
zelffinancierende organisatie te zijn, wat
inhoudt dat we onafhankelijk willen zijn
op ieder vlak. Alle kosten die we maken,
worden gedekt door de persoonlijke
inspanningen van onze kameraden en
door de klassensolidariteit van studenten
en arbeiders die ons steunen door ons blad
of andere publicaties te kopen, of andere
gelddonaties te maken.
Zonder deze werkelijke revolutionaire
werkwijze, zou alles wat we gedaan
hebben en willen doen, onmogelijk
zijn. Het is tijd voor ons om opnieuw
wat stappen vooruit te maken, om een
geconsolideerde marxistische groep te
worden. De meest logische en spannende
vervolgstap voor ons, is de huur van een
kantoorruimte. Zoals met al het andere
onder het kapitalisme, hangt hier echter
ook een prijskaartje aan.
Opnieuw, in de naam van klassensolidariteit,
willen
we
onze
contacten
en
sympathisanten, studerend of werkend,
vragen om ons te helpen om dit belangrijke
doel te bereiken. Het hebben van een
kantoor stelt ons in staat om een ruimte
te hebben waarin we efficiënter samen
kunnen werken, bijeenkomsten kunnen
organiseren,
demonstraties
kunnen
voorbereiden en sociale evenementen
kunnen houden. Met andere woorden,
we willen een ruimte waarin iedereen die
tegen het kapitalisme wil vechten, welkom
is. Alle kleine beetjes helpen! Help ons om
de huur van een kantoorruimte mogelijk
te maken! Vecht samen met ons om de
wereld te veranderen!

Overschrijven op:
IBAN NL36 TRIO 0197 7097 37
BIC TRIONL2U
Met vermelding van:
“Donatie”

Revolutie 6

Wie zijn we en

Maart 2019

15

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:
•
•
•
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