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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 socialis-
tische 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!

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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van hoe te strijden tegen de EU, met een 
duidelijk socialistisch alternatief voor de 
EU. In plaats daarvan werken de partijen 
vooral losjes samen. Het oprichten van een 
echt gecoördineerd strijdverbond van deze 
linkse partijen en het Britse Labour, met een 
strategie hoe gezamenlijk te vechten tegen 
pro-kapitalistische maatregelen, zou een hele 
stap vooruit zijn.

Vanuit de SP, de Nederlandse partij 
in de GUE/NGL-fractie, zien we een 
campagne die verwarrend is. Net als met 
het klimaatstandpunt, wil de partij het 
‘genuanceerde’ geluid laten horen, door 
ergens tussen de nationalisten en ‘eurofielen’ 
in te staan. Ze pleit voor minder macht 
naar Brussel, terug naar de ‘oorspronkelijke 
visie van vrede en samenwerking’ en meer 
autonomie voor sociaal beleid, in plaats van 
uit te leggen dat Brussel een orgaan is van 
het Europees kapitalisme, en dat Europese 
integratie nooit plaatsvond vanuit een 
‘vredesideaal’, maar als een poging van de 
heersende klassen in Frankrijk, Duitsland, Italië 
en de Benelux-landen om zich te versterken 
via een gemeenschappelijke markt. Ze schept 
zo illusies in de politieke instituties van de 
natiestaat, terwijl het overduidelijk is dat 
regeringen als Rutte III met meer nationale 
bevoegdheden niet opeens een sociaal beleid 
gaan uitvoeren.

Naast de retoriek van minder Brussel, is de SP 
recentelijk ook in de weer met een campagne 
tegen arbeidsmigratie uit andere landen, 
en zaait zij angst over ‘uitkeringstoerisme 
uit Polen’ omdat Poolse arbeiders hun 
(wettelijk opgebouwde) WW-rechten 
gebruiken. Dit soort chauvinisme schaadt 
de internationale solidariteit van de linkse 
partijen en vakbewegingen, die er nodig is 
in de strijd tegen het Europa van de banken 
en multinationals. Het maakt de SP een 
vlees-noch-vispartij, want de chauvinistische 
stemmers zullen toch wel kiezen voor de 
PVV of FvD, terwijl de meer internationaal 
georiënteerde jongeren zullen worden verleid 
tot GroenLinks.

De banken en grote bedrijven opereren 
internationaal. Ze zijn de kleine Europese 
staatjes ontgroeid. De enige manier om hun 
macht te bevechten, is door een internationale 
strijd van de arbeidersbeweging, voor een 
socialistisch alternatief voor de EU.

REDACTIONEEL

DE EUROPESE VERKIEZINGEN - TEGEN HET 
EUROPA VAN DE BANKEN EN MULTINATIONALS
Twee maanden na de Provinciale Statenverkiezingen, welke tot de opkomst van 
het Forum voor Democratie leidden, zijn er weer nieuwe verkiezingen: de Europese 
verkiezingen. Op 23 mei mogen Nederlandse stemgerechtigden hun keuze maken 
voor de afgevaardigden in het Europees parlement.Voor Nederland zijn er 26 of 29 
zetels te verdelen, afhankelijk van het verloop van de Brexit-procedure. Duitsland 
daarentegen heeft 96 zetels te verdelen, Frankrijk 74/79 en Italië 73/76. De stemuitslag 
hangt dus grotendeels af van de stemmingen in de grote lidstaten van de EU.

voor te doen alsof de ‘gewone Nederlander’ 
door een Nexit vooruit zou gaan. Het 
Nederlandse kapitalisme is echter zo sterk 
geïntegreerd in het Europese kapitalisme en 
de Europese markt, dat een Nexit enkel tot 
dezelfde soort chaos zou leiden als hetgeen 
we nu zien in Groot-Brittannië. De Europese 
lijsttrekker voor het FvD is Derk Jan Eppink, 
een voormalig medewerker van VVD-
Eurocommissaris Frits Bolkestein en voormalig 
Europarlementariër voor de Vlaamse Lijst 
Dedecker. Gezien zijn verleden is hij een 
conservatief die tegen arbeidersrechten 
strijdt. Niets voor de ‘gewone man’ dus.

Tegenover de opkomst van rechtse 
demagogen, hebben we de laatste jaren in 
Europese landen ook andere uitingen van 
onvrede gezien bij verkiezingen, ter linkerzijde. 
We zagen de opkomst van Jeremy Corbyn 
binnen de Britse Labour Party, de opkomst 
van Podemos in Spanje, La France Insoumise 
in Frankrijk en de PVDA in België. Dit toont 
aan dat linkse partijen wel degelijk kunnen 
groeien in de huidige omstandigheden.
Slechts een van deze partijen, Labour, is lid 
van de sociaaldemocratie fractie. Het is de 
vraag hoeveel zij daar kan betekenen, in deze 
fractie die een steunpilaar van de Europese 
Commissie is. De leider (Spitzenkandidat) 
van S&D is Frans Timmermans, een 
carrièrepoliticus van de PvdA die we nog goed 
herinneren van kabinet-Rutte II.

De meeste van deze opkomende linkse 
partijen zijn verbonden aan de GUE/NGL-
fractie, welke zeer heterogeen is. Er is geen 
sprake van een gecoördineerde strategie 

De Europese Commissie steunt al jaren 
in het Europees Parlement op een 
coalitie van de Europese Volkspartij 

(waartoe CDA behoort), de Europese 
‘Socialisten’ (PvdA) en ALDE (zowel VVD als 
D66). De afgelopen 5 jaar hebben we echter 
een proces van politieke polarisatie gezien, 
waarbij het politieke midden in veel landen 
is gekrompen en er beide ter linker- en 
rechterzijde nieuwe machten zijn opgestaan, 
die het politieke evenwicht bedreigen. Van de 
grote staten zijn het vooral Frankrijk en Italië 
die veel instabiliteit kunnen leveren via de 
opkomende verkiezingen.

Hoewel het Europees Parlement een vrij 
machteloos orgaan is en enkel samen met de 
Raad van Ministers (dwz, met de nationale 
regeringen) kan beslissen over EU-beleid, 
zou een nederlaag voor de 3 grote fracties 
vooral ook een morele nederlaag zijn. Het 
zou tot een crisis leiden binnen de Europese 
instituties. De rechtse nationalisten weten 
zich het beste af te zetten tegen de EU. Zij 
gebruiken de onvrede van een deel van de 
arbeidersklasse en middenklasse om te ageren 
tegen de EU als bron van al het kwaad. Dit 
is het verdienmodel van Le Pen, Wilders en 
Baudet. Dit zijn een stel reactionairen die geen 
oplossingen hebben. Ze willen niet breken met 
het kapitalistische systeem, maar pleiten voor 
een nostalgische terugkeer naar een mythisch 
verleden dat nooit heeft plaatsgevonden, 
gemengd met vreemdelingenhaat en 
autoritaire maatregelen.

Forum voor Democratie pleit op demagogische 
wijze voor een Nexit-referendum, door het 

Zowi Milanovi
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Een eerlijk, evenredig en collectief stelsel voor pensioenen voor alle arbeiders 
is één van de verworvenheden van de arbeidersbeweging sinds de Industriële 
Revolutie. Echter, net als veel andere pilaren van de verzorgingsstaat, zijn deze 
steeds minder te rijmen met de dynamiek van het kapitalisme. 

economische crisis te kunnen beteugelen. 
Hiermee zien we een bijna gênant voorbeeld 
van de mislukking van de Nederlandse 
poldercultuur. Lang aangehaald als een 
paradepaardje van de neoliberale politieke 
stroming; telkens weer blijkt het een 
valse belofte waarbij de heersende klasse 
elke zoveel jaar hun zin weer een klein 
beetje verder doordrijft onder de noemer 
‘compromis’, met een zwakke leiding van 
de vakbonden die steeds inschikt. 

Pijnpunten 
De grootste bronnen van conflict zijn 
de pensioenleeftijd en de indexatie van 
de pensioenen. De bonden eisen de 
pensioenleeftijd te bevriezen, flexwerkers en 
zzp’ers te laten participeren in de fondsen, 
en de uitkeringen direct te koppelen aan 
de inflatie. Dit verlangen is schappelijk en 
realistisch; zeker met het oog op de 1600 
miljard euro die de pensioenfondsen tot 
hun beschikking hebben. Door de rechtse 
en gematigde elementen binnen de politiek 
en de vakbonden wordt dit echter afgedaan 
als onbereidwilligheid tot compromis met 
de Nederlandse economie als slachtoffer.

Deze retoriek is misleidend en bekrompen en 
is een beproefd middel om de arbeidersklasse 
tot inschikkelijkheid te verleiden. Veel 
reformistische linkse politici dragen hieraan 
bij door continu naar tijdelijke oplossingen 
te zoeken waarbij ze beide kampen zoet 
willen houden; iets waar de rechterkant van 
het politieke spectrum hen weer keihard op 
probeert af te rekenen. Zonder akkoord is 
het oorlog, en als schuldigen worden dan 
de vakbonden aangewezen, die dan maar 
het kabinet tegemoet moeten komen om 
erger te voorkomen. De vergrijzing zet door, 

de kosten stijgen en de heersende klasse wil 
steeds minder investeren in een toekomst 
waar ze zelf geen vertrouwen in heeft. 

De kritiek vanuit de rechtse politiek 
aangaande de logge, bureaucratische 
pensioenfondsen die de grootste moeite 
hebben om hun cijfertjes op orde te hebben 
om straks iedereen van een net pensioen 
te kunnen voorzien, is deels terecht. Het 
alternatief wat zij voor ogen hebben is 
echter nog veel erger: privatisering van de 
pensioenfondsen en daarmee commerciële 
verzekeringsmaatschappijen de beschikking 
geven over het geld van arbeiders. De 
volledige mislukking van de marktwerking 
in andere sectoren heeft aangetoond dat 
dit totaal geen oplossing kan bieden. 

Voor een nationaal pensioenfonds!
Als Marxisten zijn we voor de samenvoeging 
van de pensioenfondsen in een nationaal 
pensioenfonds, wat onder democratische 
controle staat van de arbeiders zelf. 
Hiermee hebben we controle over onze 
eigen geld en maken we een einde aan 
dure bureaucratie en devaluatie van het 
kapitaal die nu plaatsvindt door risicovolle 
investeringen die de fondsen doen om 
hun tegoeden op peil te houden. In 
plaats daarvan kunnen we deze gelden 
gebruiken voor duurzame maatschappelijke 
doeleinden. Een gezonde, klimaatneutrale 
maatschappij met onderdak, veiligheid en 
levensonderhoud voor iedereen. 

Om werkelijk te slagen vereist dit wel de 
nationalisatie van het grote bedrijfsleven 
en democratische controle over de 
economie. Daardoor zijn pensioenen niet 
langer afhankelijk van een kapitalistische 
markt voor het bepalen van de rekenrente. 
Hiermee brengen we het pensioenstelsel 
terug naar zijn oorspronkelijke doel: een 
collectieve regeling om te zorgen dat 
iedereen binnen de arbeidersklasse altijd 
verzekerd is van een stabiel en toereikend 
inkomen voor de oude dag. 

Onze eisen voor 29 mei zijn daarom het 
verlagen van de pensioenleeftijd naar 60 
jaar, het indexeren van de pensioenuitkering 
gekoppeld aan de prijsstijgingen en een 
nationaal pensioenfonds voor allen, onder 
directe controle van de werknemers.    

PENSIOENSTRIJD: VOOR EEN 
NATIONAAL PENSIOENFONDS!

Dmitri Lenselink

Dit achterhaalde systeem is in verval 
en zijn grootste supporters willen ons 
doen geloven dat het goed en logisch 

is dat hierdoor de rechten en vrijheden van de 
werkende klasse geweld wordt aangedaan. 

Maar nee! Ook de perikelen omtrent de 
pensioenen tonen aan dat het kapitalisme 
geen oplossingen heeft voor de maatschappij 
en de arbeidersklasse die haar draaiende 
houdt. Niet onze verworvenheden, maar de 
verrotte fundamenten van het kapitalisme 
zullen moeten wijken als we een fatsoenlijke 
oude dag voor iedereen willen garanderen. 

Actie 29 Mei
Op 29 mei zullen er nieuwe landelijke 
acties plaatsvinden voor een betere 
pensioenregeling. Deze acties volgen op 
de vroegtijdig afgebroken protesten van 
18 maart dit jaar, vanwege de schietpartij 
in Utrecht. Een afvaardiging van de bonden 
heeft ondertussen wel een manifest aan 
minister Koolmees aangeboden, namens 40 
duizend actievoerders. Vanaf dat moment 
had het kabinet de gelegenheid om op deze 
eisen te reageren. Wegens het uitblijven 
hiervan zal op 29 mei wederom een grote 
actiedag plaatshebben. 

De acties zijn een direct gevolg van het 
mislukken van de onderhandelingen in 
november 2018, toen het kabinet-Rutte de 
eisen van de vakbonden afwees. En dit was 
weer een gevolg van de inmiddels zeven 
jaar durende discussie over het herzien van 
het pensioenakkoord van 2011. Dit akkoord 
kwam moeizaam tot stand en kon rekenen 
op weinig steun binnen de FNV en haar 
achterban. Kort na het akkoord zette het 
kabinet er al weer het hakmes in om de 
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respectievelijk het ‘partijkartel’ op te breken 
en de werkloosheid aan te pakken.

Op dit punt verschilt het Forum 
weinig van andere rechtse partijen; 
ontslagrechtversoepeling is al jaren een 
speerpunt van de VVD en is opgenomen 
in het regeerakkoord van 2017. Het FvD 
stelt: “[FvD] wil de regels omtrent ziekte 
en ontslag voor het MKB versoepelen. We 
willen dat het MKB weer mensen durft aan 
te nemen. We geven MKB’ers de ruimte om 
hun mensen te ontslaan omdat we er van 
uitgaan dat ze dat niet onnodig zullen doen 
en daardoor juist eerder mensen in dienst 
gaan nemen.”

Er is hier simpelweg geen sprake van een 
coherent argument. Het ontslagrecht moet 
worden versoepeld, en vervolgens hopen 
we dat bedrijven zo goed zijn om er geen 
gebruik van te maken, maar desondanks wel 
meer mensen gaan aannemen. Ten eerste 
is de aanname dat het MKB geen mensen 
´onnodig´ zal ontslaan niet onderbouwd, 
naïef en nietszeggend. Wanneer en voor wie 
een ontslag namelijk ́nodig´ zou zijn wordt in 
het midden gelaten, waardoor ieder bedrijf 
ieder nodig geacht ontslag hier mee zou 
kunnen legitimeren. Ten tweede is er geen 
enkel empirisch bewijs dat een versoepeling 
van het ontslagrecht daadwerkelijk goed is 
voor de werkgelegenheid. Dit is de conclusie 
van zowel OESO - een voorstander van 
flexibilisering van de arbeidsmarkt - als van 
de TU Delft. De enige zekerheid is dat de 
rechten van werkers aangetast worden.
 
Geen partij voor de werkende klasse
Het FvD probeert zich te profileren als 
opkomend voor de rechten van de gewone, 
werkende (autochtone) bevolking. In feite 
zien we op basis van deze voorbeelden, 
dat de partij niets te bieden heeft en de 
werkende klasse aanvalt. FvD plaatst zich 
daardoor, ondanks haar ‘anti-establishment 
imago’, aan de kant van de heersende klasse 
en de Rutte-regering.

De partij probeert dit te verhullen door 
middel van de chauvinistische en racistische 
retoriek, die een verdelende rol speelt. Het is 
de taak van de arbeidersbeweging om zich 
hard uit te spreken tegen het FvD, zowel 
tegen zijn racisme dat de werkende klasse 
verdeelt, als tegen de rest van de politieke 
plannen die het wil doorvoeren.

Sinds de uitslag van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen is er veel 
geschreven over de ideologie en de gevaren van de grote winnaar van deze 
verkiezingen: het Forum voor Democratie. Hoewel ideologie ons uiteraard veel 
kan leren over de doelen en het wereldbeeld van deze partij en haar leiders, zal dit 
artikel ingaan op enkele standpunten en stemgedrag van FvD in de Tweede Kamer.

hun politieke voorkeuren en hun werk te 
scheiden.

De aanval komt net in een tijd waarin leraren 
zich verenigen en de strijd aangaan. 2017 
en 2018 kende al grote lerarenstakingen, 
en ook 2019 zag in maart een actieweek, 
afgesloten met een onderwijsstaking op 
het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs. 
In plaats van het toezeggen van de door 
haar beloofde, en door de stakers geëiste 
investeringen in het onderwijs, besloot FvD 
tot het oprichten van een ‘indoctrinatie-
meldpunt’, waar leerlingen voorbeelden van 
de door hen ervaren linkse indoctrinatie op 
kunnen sturen voor onderzoek door Forums 
Renaissance instituut. 

Naast de ironie van het feit dat het Forum 
blijkbaar zo weinig bewijs van deze 
‘indoctrinatie’ heeft dat het hier een 
meldpunt voor moet opstarten, kan zo´n 
meldpunt gevaarlijk zijn voor de objectiviteit 
en legitimiteit van onderwijs en wetenschap. 
In een door 200 academici ondertekende 
open brief wordt betoogd dat omdat 
Baudet klimaatwetenschap afwijst en 
een alternatieve, niet-wetenschappelijke 
geschiedschrijving propageert, het meldpunt 
niet bedoeld is om politieke vooroordelen in 
het onderwijs op te sporen, maar juist om 
selectief kennis te diskwalificeren die niet in 
het Forums ideologische kader past.

Ontslagrecht
Het Forum betoogt op haar website ook 
voor de versoepeling van het ontslagrecht 
voor zowel ambtenaren als in het MKB. 
Deze versoepelingen moeten dienen om 

HET FORUM VOOR DEMOCRATIE - 
GEEN PARTIJ VOOR DE WERKENDE KLASSE

Jip Maat

Baudet zoekt graag de confrontatie 
op met provocerend taalgebruik, en 
houdt er zonder meer seksistische 

en racistische denkbeelden op na. De 
strijd tegen deze denkbeelden steunen 
wij volledig. Hier zullen we echter ingaan 
op FvD’s visie op twee sociale thema´s, 
onderwijs en ontslagrecht.

Onderwijs
Het Forum is zeer uitgesproken over 
onderwijs, en lijkt er op het eerste gezicht een 
vrij sociale agenda op na te houden. Zo is het 
eerste concrete punt op de onderwijspagina 
van de website van FvD “Meer aanzien 
voor het vak door betere salariëring, minder 
papierwerk en meer autonomie.”
 
In de Tweede Kamer blijft echter weinig over 
van deze idealen. Zo stemde FvD tegen een 
motie om de salariskloof tussen het basis- 
en middelbaar onderwijs te dichten, tegen 
een motie om de inspraak van leraren in de 
uitwerking van cao-afspraken te versterken 
en tegen een motie voor de afschaffing 
van de laagste salarisschaal in het primair 
onderwijs. We zien hier een enorme kloof 
tussen wat het Forum zegt te willen en waar 
het daadwerkelijk voor stemt.

Hiernaast is FvD bezig met een bredere 
aanval op het onderwijs, met uitspraken 
over ‘extreemlinkse’ hoogleraren, docenten 
en lesmaterialen, die hun leerlingen zouden 
‘indoctrineren’. Volgens met name Thierry 
Baudet is het zaak om “onze mensen 
achter die bureautjes” te krijgen. Dit is 
een duidelijke aanval op de integriteit en 
legitimiteit van leraren, en hun vermogen 
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Recent heeft de SP weer een speerpunt gemaakt van het beperken van de arbeidsmigratie. Zij is trots op haar standpunt 
tegen vrije arbeidsmigratie en claimt dat het zowel Nederlandse als buitenlandse arbeiders helpt tegen verdringing en 
uitbuiting. Migratiecontrole via werkvergunningen zou een perfect sociaal en internationalistisch standpunt zijn, volgens 
Lilian Marijnissen.

is het de gezamenlijke arbeid van mensen 
over de hele aardbol die alle producten 
levert die je nu in je woonkamer ziet. Het 
probleem is dat de meerwaarde die al 
deze arbeid produceert, in handen komt 
van een kleine groep kapitaalbezitters, die 
verschillende individuele arbeiders of lagen 
arbeiders tegen elkaar probeert op te zetten.

De Eerste Internationale, waar Karl Marx 
bij aangesloten was, werd opgericht om 
arbeidersstrijden in verschillende landen 
te coördineren en te versterken. Wanneer 
er buitenlandse arbeiders werden gebruikt 
om stakingen te breken, probeerde de 
Internationale om hen te beïnvloeden en 
over te halen naar de kant van de stakers en 
ze te rekruteren voor de vakbond.

Aanvankelijk werd dit doorgezet in de 
Tweede Internationale, waar op het Stuttgart 
Congres van 1907 een resolutie werd 
aangenomen tegen migratiebeperking. 
De eerste tegenstanders van vrije migratie 
waren de Amerikaanse en Australische 
secties, die een stop wilden op ‘onmogelijk 
te organiseren, achterlijke Aziaten’. Deze 
zouden namelijk werkomstandigheden 
ondermijnen... Meer dan honderd jaar 
later zien we exact dezelfde argumenten 
terug (met iets nettere bewoording) van de 
rechtervleugel, niet de linkervleugel van de 
Tweede Internationale.

Lenin volgde de lijn van het Stuttgart 
Congres en vervolgde die later binnen de 
Derde (Communistische) Internationale. 
Secties in imperialistische landen streden 
tegen migratiecontroles en legden uit dat 

deze controles zelf enkel de inheemse tegen 
de buitenlandse arbeiders opzetten. In plaats 
daarvan werd getracht om buitenlandse 
arbeiders binnen de vakbonden en de partij 
te organiseren, om zo eenheid en kracht te 
scheppen. Dat zijn de ware socialistische 
tradities.

Rol van de arbeidersbeweging
Arbeidsmigranten door de kapitalisten 
gebruikt kunnen worden als goedkope 
arbeidskracht. Dat kan zo zijn indien 
er sprake is van uitbuiting van ‘illegale’ 
arbeiders. De enige manier om deze 
situatie te beëindigen, is door deze mensen 
uit de illegaliteit te halen en dezelfde 
rechten te geven als reguliere arbeiders. 
Dit is een eis die bijvoorbeeld gesteld 
wordt door FNV Domestic Workers, die 
schoonmakers en andere buitenlandse 
hulpkrachten in huishoudens organiseren. 
De arbeidersbeweging moet zich verzetten 
tegen het gehele concept van illegaliteit 
en de criminalisering ervan. Niet uit een 
soort van ‘liefdadigheid’, maar omdat 
gelijke rechten de positie versterken van 
alle arbeiders, inclusief de arbeiders die hier 
geboren zijn. 

Soms is er sprake van verdringing 
door middel van schijnconstructies via 
detachering en uitzendbureaus binnen 
de EU. Zo kunnen er door Nederlandse 
bedrijven brievenbusfirma’s in Roemenië 
opgezet worden, om zo de sociale premies 
van dat land af te dragen en Roemeense  
vrachtwagenchauffeurs in Nederland 
aan te stellen voor lagere kosten. Dit 
zijn maatregelen van het grootkapitaal 

De SP en arbeidsmigratie

De migratiekwestie is een belangrijk 
splijtpunt binnen de partij. Vorig 
jaar was er al een crisis rond het 

standpunt van ‘aanmeldingscentra’ voor 
vluchtelingen en migranten in Noord-
Afrika, waar de partij nu voor is, met een 
absurde illusie dat dit humane faciliteiten 
kunnen worden. Nu is er opnieuw frictie 
met een nieuwe campagne tegen vrije 
arbeidsmigratie binnen de EU.

Het is niet alleen de SP. Er zijn er meer 
ter linkerzijde die zich uitspreken voor 
gereguleerde arbeidsmigratie, voor 
grenscontroles, e.d. We moeten niet 
vergeten dat het de PvdA was die in de jaren 
‘90 de ‘Koppelingswet’ doorvoerde die het 
verschil tussen ‘legale’ en ‘illegale’ arbeiders 
vergrootte, daarmee de weg vrijmakend 
voor een voortdurende rechtse campagne 
van criminalisering van ‘illegaliteit’.

De SP beroept zich trots op de Amerikaanse 
politicus Bernie Sanders, die zou hebben 
gesteld dat immigratie vanuit Centraal-
Amerika in het belang is van de werkgevers 
en dat hij dit daarom wil beperken en 
reguleren. Dat standpunt verschilt van de 
Amerikaanse vakbonden, die na decennia 
van collaboratie met de grenspolitie, 
nu inzien dat het beter is om te pleiten 
voor regularisatie en gelijke rechten voor 
migrantenarbeiders. Dit versterkt de positie 
van alle arbeiders.

De ware socialistische traditie
De echte socialistische traditie is er namelijk 
een van internationalisme en organisatie 
van arbeiders overal ter wereld. Uiteindelijk 

Zowi Milanovi
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die migreert. Dat is nu niet anders dan in 
de late 19e eeuw. De meerderheid van de 
migranten krijgt een beter loon dan in land 
van herkomst. Ondanks de uitbuiting zien 
zij toch meer mogelijkheden buiten hun 
landen van herkomst. Dat zegt vooral wat 
over de situatie in het land van herkomst.

Het standpunt dat migratie slecht is voor 
de landen van herkomst en we daarvoor 
moeten zorgen dat de migranten daar 
blijven, is niet ‘internationalistisch’ maar 
chauvinistisch. Het recht om elders te 
werken om te ontsnappen aan slechte 
omstandigheden, zou een basaal recht 
moeten zijn dat de arbeidersbeweging 
wereldwijd zou moeten erkennen.

Zelfs wanneer de SP erin zou slagen om 
arbeidsmigratie te beperken, zou de macht 
van de uitbuitende werkgevers in niets 
afgenomen zijn. Bij hen staat de winst 
centraal, dus wanneer er geen buitenlandse 
arbeiders meer gebruikt kunnen worden, 
zullen zij zoeken naar andere manieren 
om de winst op te drijven. Het verplaatsen 
van fabrieken of onderdelen van productie 
naar het buitenland; aanvallen op sociale 
rechten en contracten om arbeidskosten 
te drukken; automatisering en robotisering 
om het aantal benodigde werknemers te 
verminderen. Er zijn vele manieren mogelijk 
voor de kapitalisten om de winsten op te 
drijven.

Hier zien we dan ook dat het niet 
arbeidsmigranten zijn, maar de wurggreep 
van de kapitalisten over de samenleving, 
die de kern van het probleem vormt. 
Zolang de kapitalisten de macht hebben, 

is er geen oplossing mogelijk. De enige 
manier om die macht te breken, is wanneer 
de arbeidersbeweging zich inzet op de 
verovering van de politieke macht en de 
grote banken en bedrijven nationaliseert 
die de hefbomen van de economie vormen. 
Dat is enkel mogelijk met een sterke 
arbeidersbeweging, die opkomt voor de 
gehele arbeidersklasse en ook probeert deze 
zoveel mogelijk te organiseren, inclusief 
arbeidsmigranten. 

Voor een internationalistische politiek
De arbeidersbeweging heeft een 
internationalistisch programma nodig 
dat zich verzet tegen pogingen om 
migranten te weren. De socialisten in de 
arbeidersbeweging moeten strijden voor:
• Gelijk loon voor gelijk werk. Beëindig 

alle schijnconstructies en onzekere 
werkcontracten.

• Voor regularisatie van alle ‘illegalen’, 
stop uitzettingen.

• Voor genoeg betaalbare woningbouw 
voor iedereen, om isolatie van 
migranten in gebrekkige pensions te 
voorkomen.

• Gratis vrijwillige taallessen voor 
buitenlandse arbeiders en hun partners

• Stop de Erdogan-deal en soortgelijke 
akkoorden in Noord-Afrika.

• Organiseer arbeiders van alle 
nationaliteiten in de arbeidersbeweging 
en vecht samen tegen de werkgevers, 
uitzendbureaus en koppelbazen.

• Voor de nationalisering onder 
democratische werknemerscontrole 
van de hefbomen van de economie, 
om zo de macht van de banken en het 
grote bedrijfsleven te breken

om te jagen op lagere kosten en hogere 
winsten. Daarnaast kunnen dit soort 
maatregelen gebruikt worden om arbeiders 
uit verschillende landen tegen elkaar op 
te zetten door de bazen, de rioolpers en 
rechtse politici.

Het is dan ook geheel terecht om de strijd 
aan te gaan tegen dit soort constructies, 
tegen de bedrijven die ze inzetten en 
tegen de uitzendbureaus en koppelbazen 
die een faciliterende rol spelen. Politieke 
en economische strijd gaan hier geheel 
samen. FNV had een succes bij PostNL-
distributiecentra in 2017, toen Nederlandse 
en Poolse arbeiders samen georganiseerd 
werden voor betere werkomstandigheden, 
in plaats van dat zij tegen elkaar uitgespeeld 
werden. Dit is een klein voorbeeld van wat 
mogelijk is, maar er moet nog veel meer 
gebeuren. Arbeiders van alle nationaliteiten 
moeten hierbij verenigd en georganiseerd 
worden. Organisers die de talen spreken 
van deze uitgebuite groepen, moeten 
ingezet worden om mensen op hun rechten 
te wijzen en hen te organiseren.

De FNV is ondanks de enorme lading 
kritiek die men de veelal slappe leiding kan 
geven, veel vooruitstrevender op dit gebied 
dan de SP, die denkt dat deze problemen 
verdwijnen door simpelweg reguleringen 
door te voeren om deze arbeiders hier niet 
te laten werken. Als men hier niet werkt, 
wordt men hier immers niet uitgebuit, toch? 
De SP-visie is dat buitenlandse arbeiders 
enkel passieve, uitgebuite krachten zijn, 
enkel een speelbal in handen van het 
grootkapitaal. Mensen migreren echter niet 
zomaar. Het is altijd een kleine minderheid 



8 Revolutie 7        Mei 2019

De Europese verkiezingen van 23-26 mei zullen waarschijnlijk leiden tot een drastische verschuiving binnen het Europees 
parlement, aangezien de belangrijkste partijen al enkele jaren in crisis zijn.Sinds 1951 (Verdrag van Parijs, welke leidde tot 
de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal - EGKS) is de situatie grondig veranderd, nu de Europese Unie een fase van 
diepe crisis is ingegaan. De politieke en economische tegenstellingen groeien, wat de fundamenten van de EU ondermijnt.

Alle grondvesten van de EU zijn in crisis: 
Angela Merkel moest de politieke 
leiding van haar partij opgeven na 

de verkiezingsnederlagen in Beieren en 
Hessen; Macron heeft met zijn politiek een 
beweging opgeroepen met pre-revolutionaire 
eigenschappen; het getouwtrek rond de 
Brexit heeft het VK in een chaos gestort; 
polarisatie vindt zowel naar links als rechts 
plaats.

Nu instabiliteit ook ten noorden van de Alpen 
de norm is geworden, en niet meer beperkt is 
tot Zuid-Europa, en we overal een groeiend 
anti-EU-sentiment zien, is het noodzakelijk 
om te bediscussiëren welk standpunt de 
werkende klasse nodig heeft richting de 
Europese Unie.  

We kunnen dit debat niet overlaten aan 
rechtse partijen zoals de Lega, Front National, 
AfD, PVV en FvD. De rechtse nationalisten 
weten zich het beste af te zetten tegen de 
EU. Zij gebruiken de onvrede van een deel 
van de arbeidersklasse en middenklasse om 
te ageren tegen de EU als bron van al het 
kwaad. Dit zijn echter een stel reactionairen 
zonder oplossingen. Ze willen niet breken met 
het kapitalistische systeem, maar pleiten voor 
een nostalgische terugkeer naar een mythisch 
verleden dat nooit heeft plaatsgevonden, 
gemengd met giftige vreemdelingenhaat. 
Deze partijen moeten bestreden worden door 
de arbeidersbeweging.

Zoals wel vaker, heeft rechts een duidelijk 
standpunt. Ter linkerzijde is er grote 
verwarring. In de volgende paragrafen 
proberen we uit te leggen welke twee 
verwarde standpunten we ter linkerzijde 
zien, en wat ons alternatief is.

Wat is de oorsprong van de EU?
De Europese Unie heeft een lange 
geschiedenis, welke in 1951 begon met 
het Verdrag van Parijs (EGKS), voortgezet in 
1957 met het Verdrag van Rome (EEG) en in 
1993 met het Verdrag van Maastricht, welke 
leidde tot de EU en welke de basis vormde 
voor monetaire eenheid. Sindsdien zijn er 
naast de zes oprichters (Frankrijk, Luxemburg, 
Nederland, Duitsland, België en Italië) nog 22 
landen lid geworden van de EU.

De Europese gemeenschappelijke markt 
werd opgericht als poging van de Europese 
bourgeoisie om de nauwe grenzen van 
de natiestaat, met de beperkte markt, te 
overkomen. Historisch speelde de natiestaat 
een essentiële rol in de ontwikkeling 
van het kapitalisme, door de thuismarkt 
te beschermen en ontwikkelen. Met 
de ontwikkeling van communicatie, 
techniek, wetenschap, multinationals en de 
wereldmarkt, kwamen de productiekrachten 
echter in conflict met de beperkende nationale 
staatsgrenzen en het private eigendom 
van de productiemiddelen. De gescheiden 
nationale markten van de deelstaten waren 

De Europese Unie: 
een marxistisch standpunt

Federica Carasi

veel te klein voor de reusachtige monopolies. 
De Gemeenschappelijke Markt werd 
geschapen in een poging om deze beperking 
te overkomen. De grote monopolies keken 
vooruit naar een onbeperkte regionale 
markt van honderden miljoenen mensen. Op 
basis van de economische opgang, hadden 
de Europese kapitalisten een groot succes 
met de oprichting van deze verheerlijkte 
douane-unie, waar de afschaffing van 
heffingen tussen de deelstaten en een 
gemeenschappelijk tarief met de rest van 
de wereld, dienden om de wereldhandel te 
ontwikkelen en te stimuleren.

Het Verdrag van Maastricht in 1993 was 
een groot keerpunt, omdat de basis gelegd 
werd voor de monetaire unie en er daarmee 
in ieder land economische voorwaarden 
gevolgd moesten worden om deel uit te 
maken van de Eurozone.

Voor de werkende klasse betekende 
Maastricht het begin van vele zware aanvallen 
op haar rechten, arbeidsomstandigheden 
en leven in het algemeen. Het eeuwige 
excuus “dit moet van de EU” is niet van de 
laatste jaren, maar is veel ouder. Het wordt 
gebruikt om allerlei aanvallen op studenten 
en de werkende klasse te rechtvaardigen, 
zoals de privatisering van diensten, banken 
en openbare bedrijven; de invoering van 
flexibele contracten, wat voor een precaire 
situatie heeft gezorgd bij jonge werkers; 
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bezuinigingen op pensioenen; bezuinigingen 
op onderwijs en zorg; enz. Dan hebben 
we ook het probleem van de schuld, welke 
moeilijk te bedwingen is om omdat de 
economieën verbonden zijn en de zwakkere 
landen de rest conditioneren. De crisis 
van een klein landje als Griekenland zou 
geen wereldprobleem zijn als het niet in 
de Eurozone zou zitten, gezien zijn waarde 
slechts 2,5% van het Eurozone BBP is. 

De totale openbare schuld is gegroeid van 
68,6% van het BBP in 2008, naar 86,6% in 
2017. In alle landen explodeerde de schuld 
na 2008, voornamelijk wegens de redding 
van banken en de wegens de rentes.

Het is duidelijk dat alle inspanningen van de 
Europese heersende klasse gericht zijn op 
alles behalve de belangen van de werkende 
klasse. Daarom zien we dat in het eens rijke 
Europa, er 118 miljoen mensen zijn die het 
gevaar lopen om in armoede te belanden.

In het laatste decennium hebben veel mensen 
hun woede tegen de EU en haar beleid 
getoond: de beweging van de Indignados in 
Spanje, 2015; tientallen algemene stakingen 
in Griekenland; het Brexit-referendum. 
Helaas is er ter linkerzijde veel verwarring 
over hoe te vechten tegen de EU en welk 
alternatief we nodig hebben.

Het reformistische kamp
In dit kamp vinden we enkele partijen 
van Europees Links, zoals Die Linke, 
Rifondazione Comunista, Izquierda Unida, 
Bloco de Esquerda, Syriza en de Franse 
Communistische Partij.
 
Zij geloven dat de EU hervormd kan worden: 
van een Unie gebaseerd op de markt en 
handel, naar een unie ‘van en voor de mensen’. 
Hun slogan ‘Voor een sociaal Europa’ is een 
grote utopie. De staatsinstituties hebben als 
doel om de belangen van het kapitaal en de 
heersende klasse te verdedigen. Dit is het 
geval op nationale schaal en op internationale 
schaal, waar de supranationale instituties in 
principe neerkomen op een overeenkomst 
tussen kapitalistische staten, om hun 
gemeenschappelijke belang te verdedigen. 
Een ‘vriendelijker kapitalisme’ kan daarnaast 
niet bestaan. De vraag komt ook op, wie zijn 
‘de mensen’ waar over gesproken wordt? De 
heersende klasse bestaat ook uit mensen, die 
echter totaal verschillende belangen hebben 
als de werkende klasse. Mevrouw Charlene 
Heineken heeft ander belangen dan de 
werknemers van Heineken.

Het probleem is dat deze partijen al weten 
dat een vriendelijk kapitalisme niet kan 
bestaan. In het verleden werden ze door 

“Tegen de 
kapitalistische EU, 
voor een Socialistische 
Verenigde Staten van 
Europa!”
de arbeidersklasse vertrouwd, die op hen 
stemde en hen in het parlement en soms 
de regering liet komen. Het vertrouwen 
verdampte snel toen deze partijen akkoord 
gingen met de ergste maatregelen tegen 
studenten en arbeiders, in ieder land, en 
tragisch eindigden als deel van het systeem, 
zonder alternatief. Wie illusies heeft in een 
‘sociaal’ en ‘progressief’ Europa, kan het 
beste herinnerd worden aan de eerste Syriza-
regering in Griekenland, die via chantage op 
de knieën gedwongen werd, omdat deze een 
einde wilde aan het harde bezuinigingsbeleid. 
Of aan de EU-steun aan de Spaanse staat, 
toen deze via hardhandige repressie een 
einde maakte aan een Catalaans referendum 
over onafhankelijkheid. 

De Europese Unie is onderdeel van het 
kapitalistische systeem en daarom hebben 
we meer nodig dan enkele hervormingen.

Het soevereinistische kamp
De andere zijde van Europees Links bestaat 
uit hen die het supranationale karakter van 
de EU als hoofdprobleem zien: Podemos, 
La France Insoumise, de Portugese 
Communistische Partij, de Nederlandse SP.
Zij zien de EU van Maastricht als een 
‘neoliberaal project’, waartegenover zij de 
‘soevereiniteit’ van de natiestaten zetten. De 
natiestaten zouden blijven samenwerken in 
een lossere, minder geïntegreerde unie, maar 
zouden autonomie hebben op sociaal beleid.

Deze analyse is problematisch. Ze gaat ervan 
uit dat het de Brusselse instituties zijn die 
het probleem zijn; niet de dominantie van 
grote multinationale bedrijven en banken 
over de economie. Hoewel de strijd tegen 
iedere pro-kapitalistische maatregel vanuit 
Brussel zeker gevoerd moet worden, is het 
een illusie om te denken dat de kapitalisten 
in Nederland en andere lidstaten opeens 
machteloos zijn wanneer de natiestaten 
enkele bevoegdheden terugkrijgen. De 
kapitalisten in alle landen zullen er alles aan 
doen om beleid in hun belang door te voeren, 
zowel binnen de nationale als supranationale 
instituties.

Een terugkerend thema binnen dit kamp, 
is de schuldenkwestie. Het kopstuk van 
La France Insoumise, Mélenchon, wil een 
‘conferentie over de schuldenproblematiek’. 

Dit is niets nieuws: Syriza-leider Tsipras sprak 
hier al over in 2015 en we weten hoe dat 
afliep. Mélenchon wil de schuld verminderen 
of herstructureren; dit betekent echter dat de 
banken, verzekeraars en financiële sector als 
geheel worden aangevallen, en zij zullen hun 
geld niet weggeven na een conferentie!

Gehele of gedeeltelijke afschaffing van 
de schuld is een progressieve maatregel 
die uitgevoerd moet worden met een 
revolutionair programma, met als eerste 
stap de nationalisering van de banken onder 
werknemerscontrole. In de tien jaar na 2008, 
hebben wereldwijd staten en centrale banken 
alles gedaan om het financieel kapitaal te 
redden. Via bezuinigingsbeleid werd het 
gewicht van de crisis op de schouders van 
de arbeiders gelegd. De werkende klasse 
heeft het recht om te zeggen dat een 
arbeidersregering geen cent terug betaalt.

Tegen de kapitalistische EU, voor een 
Socialistische Verenigde Staten van 
Europa!
De Europese Unie is niets meer dan een club 
van kapitalisten, een verheerlijkte douane-
unie, opgericht in het belang van het Europese 
bedrijfsleven. Het heeft niets te doen met de 
belangen van de werkende klasse. Dat is 
ons startpunt. Onze oppositie tegen de EU 
is exact hetzelfde als onze oppositie tegen 
kapitalisme in het algemeen. We nemen een 
duidelijk onafhankelijk klassenstandpunt in. 
Het enige alternatief voor de kapitalistische 
EU, is de Socialistische Verenigde Staten van 
Europa. Dat is ons algemene standpunt. Deze 
federatie zou anders zijn dan de huidige EU, 
om drie hoofdredenen:

• Het zou een vrijwillige federatie zijn: 
enkel landen waar de bevolking voor 
toetreding is, kunnen toetreden en het 
recht op uittrede zal gegarandeerd zijn.

• Het zou een democratische federatie 
zijn, omdat alle ambten gecontroleerd 
worden door werkende mensen via hun 
vertegenwoordigers.

• Ze kan enkel bestaan als we de 
productiemiddelen socialiseren en 
managen op basis van de noden van de 
bevolking, in plaats van voor de winsten 
van een minderheid.

Dit is geen utopie. Het is mogelijk indien een 
socialistische regering aan de macht komt in 
een Europees land en een oproep doet aan 
de werkende klasse in de rest van Europa 
om haar te volgen. Om dat te bereiken is het 
nodig om te zorgen dat we in alle landen 
socialistische partijen hebben, gewapend 
met de juiste analyses en standpunten, die 
deze rol kunnen spelen. Dat is het doel van 
de marxisten.
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Dit jaar is het 77 jaar geleden dat de socialistische revolutionair Henk Sneevliet, samen met zeven van zijn kameraden door 
de nazi’s werd vermoord. Sneevliet was de leider van het Marx-Lenin-Luxemburg Front, een ondergrondse organisatie die 
onmiddellijk na de Duitse inval in mei 1940 was opgericht. Sneevliet was op dat moment al een prominente socialist; vóór de 
oorlog reisde hij de hele wereld over, ondersteunde jonge communistische partijen en organiseerde solidariteit.

Sneevliet werd in 1883 in een arm 
gezin in Rotterdam geboren. Hij 
was getuige van de armoede in zijn 

omgeving en ervoer de klassenverschillen 
uit de eerste hand. Dat maakte Sneevliet op 
jonge leeftijd bewust van maatschappelijke 
vraagstukken. Sneevliet werd in 1902 lid 
van de Nederlandse Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij (SDAP).

In een bepaald opzicht was Henk Sneevliet 
één van de belangwekkendste figuren 
in onze traditie, naast Trotski en de 
Russische Bolsjewieken. Om zijn belang te 
schetsen: Sneevliet kan worden gezien als 
de medeoprichter van de revolutionair-
socialistische beweging in Nederland, maar 
ook van de communistische beweging in 
Indonesië en heeft zelfs een rol gespeeld in 
China.

In 1911 verliet Sneevliet de SDAP, 
omdat de partij en de aan haar gelieerde 
vakbondsfederatie weigerden om een 
staking van niet-aangesloten vakbonden 
te ondersteunen. Sneevliet zag dit als 
een onaanvaardbare schending van de 
solidariteit. Zijn breuk met de partij maakte 
zijn rol in zijn door de SDAP gedomineerde 
vakbond onhoudbaar. Die situatie werd 
alleen maar erger toen hij zich aansloot bij 
de linkse afsplitsing van de partij, de SDP. Hij 
was werkloos en had het gevoel geïsoleerd 
te zijn en besloot om een nieuw leven in 
Nederlands-Indië te beginnen. In 1913 
vertrok hij naar de Nederlandse kolonie. 

Socialisme in Indonesië
Sneevliet kwam op een cruciaal moment in 
de Nederlandse kolonie aan. Kapitalistische 
sociale relaties drongen steeds meer tot de 
eilanden door, wat leidde tot groeiende 
klassen-differentiatie en de vroege vorming 
van een arbeidersklasse. Tegelijkertijd 
kwam een nationaal bewustzijn tot 
ontwikkeling en werden de eerste 
tijdschriften en bewegingen door pribumi, 
inwoners van de archipel, gevormd. De 
belangrijkste van deze inspanningen was 
de Sarekat Islam (SI). 

Sneevliet werd actief in de Indonesische 
Spoorwegarbeiders Vakbond (VSTP), die, 
in tegenstelling tot andere vakbonden 
in de kolonie, zowel Indonesische als 
Nederlandse arbeiders als lid aannam. 
Hij leidde de vereniging met succes in 
een radicalere richting. In mei 1914 
richtten, op initiatief van Sneevliet, 
enkele tientallen socialisten de Indische 
Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) 
op. Aanvankelijk bestond de groep 
voornamelijk uit Nederlandse aanhangers 
van de reformistische SDAP-lijn. Maar 
radicalen zoals Sneevliet en zijn protégé 
Adolf Baars waren ervan overtuigd dat 
socialisten in de frontlinie moesten staan 
van de antikoloniale beweging, die vorm 
begon te krijgen.

Sneevliet overtuigde de ISDV ervan naar 
Indonesische massabewegingen, vooral de 
SI, toe te werken. Door haar werk met SI-
leden begon de groep wortel te schieten 
onder de gekoloniseerde bevolking. Onder 
hen waren de leiders van de toekomstige 
Indonesische Communistische Partij (PKI), 
zoals Semaun en Darsono. In 1920 werd 
het de eerste Aziatische partij die toetrad 
tot de Communistische Internationale. 

In begin 1917 had hij enthousiast het nieuws 
van de Februari-revolutie verwelkomd 
in een artikel getiteld ‘Zegepraal’. ‘De 
Russische Revolutie,’ schreef hij, ‘is de 
zaak van menselijkheid. De Oorlog vloekt 
tegen menselijkheid. Het staat voor ons 
vast, dat de Russische Revolutie het einde 
van de wereldslachting zal verhaasten.’ De 
afsluitende regels van Sneevliet alarmeerden 
de rechtervleugel: ‘Hier leeft en duldt en 
lijdt en draagt een miljoenenvolk al eeuwen 
lang... ;’ ‘Volk van Java, de Russische 
Revolutie houdt ook lessen in voor U.’

De ISDV-radicalen hadden inderdaad 
aandacht besteed aan Rusland en begonnen 
in het najaar van 1918 met het organiseren 
van soldaten en matrozen in raden. Binnen 
een paar maanden maakten duizenden 
deel uit van deze beweging. Eind 1918 
werd Sneevliet echter verbannen uit Indië.

In opdracht van de Comintern
Intussen was de SDP de Communistische 
Partij Holland (CPH) geworden en had deze 
twee zetels in het parlement gewonnen. 
Sneevliet trad toe tot de leiding van de CPH 
en werd actief in het Nationaal Arbeids-
Secretariaat (NAS). Het NAS had radicalere 
standpunten dan zijn concurrent, het 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(NVV), maar ook minder leden.

Sneevliet bleef niet lang in Nederland. In 
1920 bezocht hij als vertegenwoordiger 
van de PKI het tweede congres van de 
Communistische Internationale, waar de 
koloniale strategie op de agenda stond. 
Lenin was één van de eerste Europese 

Henk sneevliet: 
het leven van een revolutionair

Lubna Badi Gebaseerd op een pamflet van Grenzeloos over Henk Sneevliet
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marxisten die het belang van bevrijdingsstrijd 
herkende. Sneevliet steunde ook het voorstel 
van Lenin dat communisten in de koloniën 
burgerlijk-democratische bewegingen 
moesten steunen – op voorwaarde dat 
deze samenwerking de sociale strijd niet 
beperkte.

De antikoloniale strijd vertegenwoordigde 
een nieuw terrein voor veel marxisten en 
Sneevliet was één van de weinige mensen 
die ervaring had met het organiseren 
van een socialistische beweging in een 
koloniale context. Met de steun van Lenin 
werd hij secretaris van de Commissie van 
de Comintern voor Nationaliteiten en het 
Koloniale Vraagstuk en lid van de leiding 
van de Comintern. Eén van zijn eerste 
opdrachten was om naar China te gaan.

“sneevliet leefde 
zijn leven met een 
onwankelbaar geloof 
in het socialisme”
Van de CPN naar de Vierde Internationale
Sneevliet keerde in 1924 terug naar 
Nederland en werd verkozen tot voorzitter 
van het NAS. Het NAS daalde al enige 
tijd in ledenaantal en Sneevliet probeerde 
het tij te keren door organisatorische 
verbeteringen door te voeren. Zijn 
betrokkenheid bij het NAS was de eerste 
bron van conflicten tussen Sneevliet en 
de Communistische Internationale. De 
Comintern wilde dat partijleden werkten 
in massa-vakbewegingen in plaats van zich 
af te sluiten in kleinere radicale formaties, 
zoals het NAS. 

Vakbondspolitiek was niet de enige bron 
van onenigheid. Sneevliet was van mening 
dat de Russische partij te veel macht in 
de Comintern had, wat betekende dat 
de Sovjet-belangen haar internationale 
strategie leidden. Hij maakte bezwaar tegen 
het repressieve karakter van de Sovjet-Unie 
en begon de kant van Leon Trotski en zijn 
Linkse Oppositie (ILO) te kiezen.

In 1927 probeerde de Comintern de 
CPH te dwingen om binnen het NVV 
te werken en dus verlieten Sneevliet en 
zijn aanhangers de CPH. Twee jaar later 
richtten zij de Revolutionair Socialistische 
Partij (RSP) op. Sneevliet had een sterk 
fetisjisme ontwikkeld richting de NAS, en 
had een onwil om binnen de Comintern 
te vechten voor de Linkse Oppositie, wat 
een toenadering richting Trotski’s ILO 
aanvankelijk onmogelijk maakten. 

In 1935 fuseerde de partij met de 
Onafhankelijke Socialistische Partij OSP, 
een linkse afsplitsing van de SDAP, tot de 
Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij 
(RSAP). De nieuwe partij had iets meer dan 
drieduizend leden, vooral geconcentreerd 
in de grotere steden.

De nieuwe partij had aanvankelijk nauwe 
banden met de linkse oppositie. Na er niet in 
geslaagd te zijn de Comintern te hervormen, 
wilden Sneevliet en Trotski allebei een 
nieuwe (4e) Internationale oprichten, maar 
ze waren het niet helemaal over alle punten 
eens. Trotski stelde op de eerste plaats dat 
communisten in massavakbonden moesten 
werken en niet in kleinere groepen zoals 
het NAS. Sneevliet wilde samenwerken met 
groepen zoals de Britse Independent Labour 
Party (ILP) en de Spaanse Partido Obrero 
de Unificación Marxista (POUM), maar 
Trotski hekelde deze partijen als centristen 
die niet konden kiezen tussen revolutie en 
hervormingen.

Trotski dacht dat de leiders van deze 
bewegingen in tijden van crisis gedoemd 
waren te mislukken en dat hun volgelingen 
in zulke tijden revolutionairen konden 
worden, maar dat de Vierde Internationale 
een duidelijk alternatief moest bieden om 
hen aan te trekken.

Onder Sneevliet kon de partij echter nooit 
integreren in de nieuwe Vierde Internationale. 
In 1936 was de RSAP al weggelopen uit een 
internationale conferentie, in 1937 was het 
conflict verergerd. Eind 1937 brak er een 
kleine minderheid van enkele tientallen 
leden, die bureaucratisch uit de partij 
gewerkt werd, om de Groep van Bolsjewiki-
Leninisten (GBL) op te richten. Dit was nu de 
officiële sectie van de Vierde Internationale. 

Het Marx-Lenin-Luxemburg Front
Vóór de oorlog besprak de RSAP wat te doen 
als Duitsland Nederland zou bezetten. De 
leiding besloot dat de meest betrouwbare 
partijleden een ondergrondse organisatie 
zouden opzetten om clandestien verzet te 
organiseren. De naam werd het Marx-Lenin-
Luxemburg Front.

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland Nederland 
binnen en overwon al snel de Nederlandse 
verdediging. De eerste publicaties van de 
nieuwe ondergrondse organisatie tonen 
een heldere beoordeling van de situatie. De 
helderheid van het Front was opmerkelijk 
in vergelijking met het grootste deel van de 
rest van links: het NAS hield gewoon op te 
bestaan, de leiders van de SDAP verklaarden 
dat verzet nutteloos was en ontbonden de 
organisatie, de communisten probeerden 

om legaal te blijven en weigerden zolang 
het Hitler-Stalin pact van kracht was om 
politieke slogans te voeren.

Het MLL-Front daarentegen probeerde acties 
te organiseren waarin arbeiders de strijd 
voor het socialisme combineerden met de 
strijd tegen het fascisme. Zoals de naam al 
aangeeft, zag het MLL-Front de Tweede 
Wereldoorlog als vergelijkbaar met de vorige 
oorlog: voor hen waren beide een botsing 
van imperialistische machten. 

Kom broeders en zusters
De leden van het MLL-Front hadden weinig 
of geen ervaring met ondergronds werk. 
Ze probeerden Nederlandse arbeiders te 
bereiken door middel van tijdschriften, 
pamfletten, posters en graffiti. Het Front 
vond niet dat gewone Duitse burgers de 
vijand waren, verspreidde propaganda 
onder Duitse soldaten en smokkelde illegale 
publicaties Duitsland in. Gedurende de 
oorlog riskeerden leden van het MLL-Front 
en opvolgende organisaties hun leven voor 
deze activiteiten en voor het verbergen en 
helpen van mensen die gezocht werden door 
de nazi’s.

In het begin van 1942 werd een lid van het 
Front verraden aan de nazi’s. Na uren van 
gruwelijke marteling kregen de Duitsers 
meerdere namen. In de loop van de 
daaropvolgende weken werden de meeste 
leiders van de groep, waaronder Sneevliet, 
gearresteerd. Ze werden geëxecuteerd op 
13 april 1942. Na de oorlog beschreef een 
gevangene die in een cel aan de overkant 
van Sneevliet en zijn kameraden vast had 
gezeten hun laatste uur:

“Ze waren toen allen in één celletje 
gebracht, vlak tegenover de mijne, maat 90 
x 200 cm. En toen dat ontroerende moment; 
‘Laten we elkaar de hand geven’ en uit 
volle borst zongen toen zeven mannen een 
uur voor hun dood de Internationale. Wat 
een melodie en wat een woorden! Ik heb 
meermalen een concert bijgewoond, maar 
nooit zo met gevoel en overtuiging horen 
zingen. Ik schaam me niet dat ik huilde.”

Sneevliet leefde zijn leven met een 
onwankelbaar geloof in het socialisme. 
Voor hem was de kern van socialisme 
de emancipatie van werkende mensen, 
vrijheid en internationalisme. Sneevliet en 
zijn kameraden hadden geen illusies over 
de stalinistische dictatuur en weigerden 
om vrede met het kapitalisme te sluiten. Ze 
vonden hun eigen weg door het politieke 
tumult van de vroege twintigste eeuw. Hun 
herinneringen blijven een bron van inspiratie 
en hun principes zijn nog altijd geldig.
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Na de afzetting van de nu voormalige president Omar al-Bashir door het leger op 
11 april, bleef het volk op de straten. Het verwierp de avondklok en de militaire 
overgangsraad onder leiding van Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, de voormalige 
Eerste Vicepresident van Soedan. De dag ervoor, als antwoord op de vorming van 
de nieuwe overgangsregering door de militaire garde van het oude regime, klonken 
kreten als ‘Ibn Auf we zullen je neerslaan’, ‘wij zijn de generatie die niet voor de gek 
gehouden zal worden’ en ‘de revolutie is pas net begonnen’.

Snel hierop volgde een statement van 
de Strijdmacht van de Verklaring van 
Vrijheid en Verandering (een coalitie 

van oppositiegroepen). Dit riep de mensen 
van Soedan op om ‘de revolutie voort te 
zetten, door op hun plaats te blijven bij 
de sit-in bij het militaire hoofdkwartier 
in Khartoem en andere belangrijke 
legerposten in de provincies van Soedan, 
en om in alle steden en dorpen van 
Soedan op straat te blijven. Wij zullen 
stand houden op de openbare pleinen en 
wegen die wij hebben bevrijd met onze 
macht, de strijd van het volk voortzettend 
tot de staatsmacht is teruggegeven aan 
een civiele overgangsregering die de 
revolutionaire krachten vertegenwoordigt. 
Dat is ons duidelijke en onherroepelijke 
standpunt: de straten verraden nooit, en 
daar zullen we elkaar ontmoeten.’

In de avond van 11 april nam het 
aantal demonstranten op de sit-in 
toe, terwijl Khartoem een influx zag 
van demonstranten uit naastgelegen 
dorpen, waaronder Atbara, waar de 
beweging begon. Om 10 uur, de tijd 
van de avondklok, verroerde het volk 
zich niet. Het maakte duidelijk dat het 
niet zou bewegen totdat er een civiele 
overgangsregering is. Toen er meer 
meldingen kwamen over de slechts 
schijnbare verandering van leiderschap 
en de interne machtsoverdracht binnen 
het regime, werd duidelijk dat dit een 
laatste poging was van de Nationale 
Congrespartij (NCP) om de macht vast te 
houden en de beweging te bedwingen.

De aankondiging kwam ook als nieuws 
voor het leger. Anonieme bronnen binnen 
het leger zeiden niet op de hoogte te zijn 
van de coup, noch het er mee eens te 
zijn, en in plaats daarvan de kant van het 
volk te kiezen. Volgens hen gaat het om 
een interne coup georganiseerd door de 
Veiligheidsraad, bestaande uit leiders van de 
NCP, [inlichtingendienst] NISS en Ibn Auf, 
allemaal kopstukken van het oude regime.

Ibn Auf heeft sancties opgelegd gekregen 
voor oorlogsmisdaden in Darfur in 2007, 
dezelfde misdaden waarvoor al-Bashir gezocht 
werd door het ICC. Tijdens de demonstraties 
van de afgelopen drie maanden zou Ibn Auf 
opdracht hebben gegeven tot geweld tegen 
de demonstranten, en zelfs het sein hebben 
gegeven tot schieten om te doden. Er is 
echter nog steeds verdeeldheid binnen het 
leger, met militairen die het volk steunen bij 
de sit-ins. Verder verklaarde de commandant 
van de Rapid Support Forces (RSF) dat hij geen 
deel uit zal maken van de militaire raad. Een 
grote klap voor de militaire raad, aangezien 
de RSF momenteel de meerderheid heeft in 
Khartoem en deze het persoonlijke leger van 
al-Bashir was, bestaande uit voormalige leden 
van de Janjaweed. Dit zijn beruchte strijders 
die massale gruweldaden hebben begaan in 
Darfur, wat inhoudt dat de intenties van de 
RSF nog onbekend zijn.

Het volk is zich ervan bewust dat de dagen 
na de coup cruciaal zijn: de militaire raad zal 
doen wat het kan om de menigte uiteen te 
dringen. Ze heeft al getracht de belangrijkste 
bruggen naar Khartoem te sluiten voordat 

de avondklok aanbrak, en anonieme 
verklaringen van solidariteit met de soldaten 
van Ibn Auf uit te brengen. Dit is echter 
slechts blijk van de wanhoop van het regime. 
Het volk weet al dat veel van de lage militairen 
sympathiseren met de beweging. Ze heeft 
ook geprobeerd de steun van het volk te 
winnen door alle politieke gevangenen van 
de opstand sinds midden december vrij te 
laten. Ze heeft echter ook laten weten dat, 
als ze niet snel haar zin krijgt, ze daden van 
agressie zal ondernemen tegen het volk. Het 
volk heeft niets om zich mee te beschermen, 
behalve zijn aantallen en de beweging om 
tegen de militaire couppoging te vechten.

De Soedanese Communistische Partij (SCP) 
heeft samen met oppositiegroepen bekend 
gemaakt elke militaire coup te verwerpen, 
en dat het leger zich moet schikken in wat 
het volk wil. Ze stelt voor om een coalitie 
te vormen met de burgerbewegingen en 
vakbonden en om één raad te maken om het 
land voor vier jaar te regeren. Dan kan het 
volk zich organiseren en zelf de richting van 
Soedan bepalen.

Hoewel correct om het leger te vragen terug 
te stappen, zal onderhandeling met het leger 
en het regime vervangen door een ander 
ongekozen regime, geen van de problemen 
oplossen. Het is noodzakelijk dat de SCP, 
de vakbonden en andere massaorganisaties 
een netwerk van raden opbouwen in elke 
fabriek, school, buurt en dorp, verkozen door 
de revolutionaire massa’s met het recht van 
herroeping. Deze moeten op landelijk niveau 
verbonden worden om de macht te grijpen.

Op 6 april werd een algemene staking 
afgekondigd. Ondanks alle decreten van het 
leger, blijft het volk op de straten. Het leger is 
volledig geïsoleerd en erg zwak, en de coup 
heeft geen steun. Het lijdt aan verdeeldheid 
en is niet in staat om met geweld op te treden 
tegen de demonstranten. Zo’n aanval zou 
leiden tot een nog grotere massale terugslag, 
die het leger zou kunnen desintegreren en 
het regime in zijn geheel vernietigen. Het 
is volledig in de minderheid tegenover het 
volk, dat de werkelijke macht in handen 
heeft. De taak is nu om niet te vragen of te 
onderhandelen, maar te mobiliseren en de 
revolutie uit te breiden, om het leger en het 
gehele verrotte regime omver te werpen, dat 
de mensen al decennia lang uitzuigt.

Soedan na de val van Bashir: de 
massa vecht tegen de staatsgreep

Hasnaa Shaddad
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Hamid Alizadeh 

presidentiële verkiezingen heeft uitgeroepen 
op 4 juli, eisen de demonstranten een brede 
herziening van het politieke systeem.  

Splitsingen aan de top
De toenemende kracht en vertrouwen van 
de revolutionaire beweging veroorzaakte 
een hele reeks splitsingen en capitulaties 
binnen het regime. Uit angst voor hun eigen 
posities begonnen meerdere lagen vanuit 
de heersende elite afstand te nemen van 
Bouteflika en de directe omgeving om hem 
heen.  Enkele dagen voor het aftreden, heeft 
de personeelschef van het leger, die tot dan 
trouw aan Bouteflika’s zijde had gestaan, een 
oproep gedaan om de president ongeschikt 
te verklaren om de macht over te dragen aan 
de grondwettelijke raad. 

De komst van het leger (en de manier 
waarop) op het toneel weerspiegelt de 
verdeeldheid binnen de heersende klasse. 
Eén kamp, achter Bouteflika, is zeer tegen het 
geven van concessies aan de revolutionaire 
massa’s. Deze factie staat op het punt om 
de meeste van alle facties van de heersende 
klasse te verliezen. Zij vreest dat het geven 
van concessies aan de massa’s de beweging 
alleen maar zal aanmoedigen en verder 
radicaliseren. Het leger, daarentegen, 
vertegenwoordigt een andere vleugel, die 
ook het Franse imperialisme aan zijn kant 
heeft, en die kan zien dat deze beweging niet 
zal verdwijnen. Het probeert de beweging in 
veilige banen te leiden. Ze spreken over “het 
volk en het leger”, waarbij ze rustig vergeten 
dat het leger tot nu toe een belangrijke pijler 
in de dictatuur is geweest. 

Het is duidelijk dat de intenties van het leger 
zijn om het systeem te redden. Waarschijnlijk 

zullen de generaals verkiezingen toelaten in de 
toekomst, maar deze zullen zo georganiseerd 
worden dat ze de belangrijkste belangen van 
de heersende klasse in stand houden. Als het 
leger de beweging afgelopen maanden had 
neergeslagen, dan had het waarschijnlijk 
geleid tot het verlies van de lagere rangen die 
dichterbij het protesterende volk staan. Het 
vallen van het leger had het vallen van de rest 
van het systeem betekend.

Wat moet er gebeuren?
Voor echte verandering moet het hele 
regime verwijderd worden. Maar wat moet 
het vervangen? Er zijn vele berichtgevingen 
gekomen over comités die zijn opgezet in 
buurten, scholen en werkplaatsen om de 
strijd daar te coördineren. Een paar van deze 
hebben protesten georganiseerd en andere 
belangrijke taken verricht in de strijd. Ook 
in plaatsen als Tizi Ouzou en Bejaia hielden 
de stakingscomités de facto de macht in 
handen. Deze comités moeten worden 
veralgemeniseerd en verbonden op regionale 
en landelijke schaal. Op deze manier kan de 
revolutie de embryonale elementen van een 
nieuw type macht oprichten, gebaseerd op 
de werkende klasse, de jeugd en de armen. 
Onnodig te zeggen dat ze veel competenter 
zijn in het runnen van de samenleving dan de 
huidige parasieten aan de top.

De enige manier om deze problemen op te 
lossen, is niet alleen om de toppen binnen het 
staatsapparaat te veranderen, maar ook om 
de heersende klasse als geheel te onteigenen. 
Alle eigendommen van de oligarchen moeten 
onteigend worden en onder de controle en 
het management van de arbeidersklasse 
gerund worden. In plaats van de winsten van 
deze entiteiten in de zakken van corrupte 
regime-insiders te stoppen, moeten ze 
worden gebruikt om de levensstandaard te 
verhogen en de Algerijnse samenleving te 
ontwikkelen. Op basis van een democratisch 
geplande economie zou deze kunnen floreren 
op een nog nooit eerder gezien niveau.

• Geen vertrouwen in het leger!
• Weg met het hele systeem!
• Commissies overal : voor een nationale 

conventie van afgevaardigden!
• Onteigening van de kapitalistische 

klasse!
• Nationaliseer alle grote binnenlandse en 

multinationale bedrijven!

Op 2 april kwamen Algerijnen de straat op om te vieren dat president Abdelaziz 
Bouteflika zijn aftreden bekendmaakte. Dit volgde op anderhalve maand van 
massaprotesten tegen zijn regering. Dit alleen lost echter niets op en de massa roept 
nu op tot het omgooien van het hele regime.

Sinds 22 februari waren de activisten 
al bezig om de elite te verwijderen die 
Algerije al sinds de onafhankelijkheid 

in 1962 heeft geregeerd. Na anderhalf 
maand aan massale protesten, kondigde 
president Bouteflika zijn aftreden aan. 
Daaropvolgend vulden de straten zich met 
vreugdevolle burgers. Velen riepen leuzen als 
“Gefeliciteerd, dit is pas het begin” en “het 
volk wilt ze allemaal weg”. Zij waren zich er 
van bewust dat de hele regering vervangen 
moest worden.

Het presidentschap werd overgedragen 
aan Abelkader Bensalah, de president 
van de grondwettelijke raad. Hij zou het 
presidentschap overnemen voor 90 dagen 
en verkiezingen organiseren. Maar het 
Algerijnse volk prikte door dit bedrog heen: 
sinds het aftreden van Bouteflika is het 
blijven protesteren om zijn drie nauwste 
bondgenoten te doen aftreden. Het volk 
boekte zijn tweede overwinning toen één van 
de drie, hoofd van het grondwettelijke raad 
Tayeb Belaiz, aftrad. 

Vrijdag 19 april waren er weer protesten om 
de rest van de zogenaamde “B3” weg te 
krijgen, namelijk interim-president Bensalah 
en zijn premier Nouredinne Bedoui . Het volk 
heeft geen vertrouwen in de grondwettelijke 
raad, zoals blijkt uit de geroepen leuzen: “Dat 
Belaiz is afgetreden betekent niet dat het nu 
voorbij is”. “Wat heeft de constitutionele 
raad ooit gedaan behalve het valideren van 
de fraude van het systeem waartoe het 
behoort?” 

De strijd gaat door. Ook wordt de vervanger 
van Belaiz, rechter Kamel Feniche, als een 
loyalist gezien. Ondanks dat Bensalah 

Algerije: Bouteflika gevallen, 
gooi nu het systeem om!

2 april 2019. Vertaald, ingekort en geüpdatet door Diego Garzón.
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Federica Carasi

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 ‘millennial-
generatie’ 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, de Nederlandse sectie van de International Marxist Tendency, gaat 
een grote stap vooruit zetten in de strijd voor socialisme.

We 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 

Steuncampagne: 
Help Revolutie aan een kantoor!
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Revolutie is een blad en organisatie met het 
doel om marxistische ideeën te verspreiden 
onder de werkende mensen, jongeren, stu-
denten en elke ander bevolkingsgroep bin-
nen de maatschappij. We zijn een groep 
actieve socialisten binnen de arbeidersbewe-
ging met een duidelijke visie op maatschap-
pijverandering. 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 onder-
drukking 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.

Het kapitalisme is zeer ondemocratisch. Het 
laat de maatschappij regelen door ‘specia-
listen’ 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 

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.

De huidige staat zal zich met alle middelen 
tegen het socialisme verzetten. De burger-
lijke 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 stre-
ven. Nochtans kunnen we met de huidige 
technologische kennis en het gemiddelde 
opleidingsniveau een maatschappij bouwen 
waarin uitbuiting, milieuvervuiling, verkeers-
overlast, werkloosheid, armoede, racisme, 
seksisme en alle andere kwalen van het kapi-
talisme tot het verleden behoren.

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

Wie zijn we en 
waar staan we voor?

Strijd mee!
Wij doen dit over heel de wereld met de In-
ternational Marxist Tendency rond de web-
site 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 verande-
ren.” Dit is dus de belangrijkste taak van so-
cialisten; 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 moge-
lijk 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 pla-
neet wil het anders zien. Die toekomst kan 
alleen worden gegarandeerd door een nieu-
we soort samenleving, waar er een vrije ont-
wikkeling 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! 

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

• Website: www.marxisten.nl
• E-mail:  info@marxisten.nl
• Facebook:  ‘Revolutie’ en 

            ‘Marxistische Studenten Utrecht’

Strijdpunten
Nationalisatie van de volledige farmaceutische en geneeskun-
dige industrie. Zorginstellingen onder controle van het perso-
neel, in plaats van managers met opgeblazen salarissen.

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

u

u

u

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

Voor een grootschalige bouw en renovatie van sociale wonin-
gen. 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. 

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.



REVOLUTIE MAAKT 
DEEL UIT VAN DE 

INTERNATIONAL MARXIST 
TENDENCY 

WWW.MARXIST.COM

www.marxisten.nl

info@marxisten.nl

REVOLUTIE

Lees meer hierover op pagina 6

workers of the 

world unite!


