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“Zonder revolutionaire theorie, kan er geen revolutionaire beweging zijn.”- Lenin
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STAAK VOOR HET KLIMAAT
KOM NAAR DEN HAAG OP 27 SEP!
een hete zomer

FNV: strijd tegen racisme
met radicale politiek

De revolutie in soedan -

Klimaatverandering is nu echt
voelbaar en is meer dan een
grafiek van gemiddelde cijfers.

Binnen de FNV heeft er een interessante discussie plaatsgevonden
sinds afgelopen april.

na 8 maanden van protest maakten
de TMC en FFC bekend dat er een
principeakkoord is gesloten.
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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

Revolutie 8

Augustus 2019

3

REDACTIONEEL

EEN HETE ZOMER
Zowi Milanovi

Het is letterlijk een hete zomer geweest. De hitterecords in Nederland zijn verbroken.
In Gilze-Rijen werd op 25 juli 40,7 graden Celsius gemeten, wat het oude record
van 38,6 uit 1944 heeft verbroken. Een daadwerkelijk hete zomer zet veel mensen aan
het denken. Klimaatverandering is nu echt voelbaar en is meer dan een grafiek van
gemiddelde cijfers. 97% van de wetenschappers zijn het er over eens dat menselijk
handelen in ieder geval deels verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

E

Het thema is echter geen thema van alleen de
jeugd. Werkende mensen van verschillende
generaties zullen getroffen worden door
de gevolgen van klimaatverandering.
Klimaatverandering stoppen is in het belang
van de werkende klasse. Het is echter
noodzakelijk om klimaatverandering te
stoppen met een programma dat met de
kapitalistische logica breekt. In plaats van de
arbeiders- en middenklasse te laten betalen,
is het tijd om het vervuilende grootkapitaal
te laten betalen.

r is inmiddels genoeg bekend over de
oorzaken en gevolgen. De uitstoot van
CO2 en andere broeikasgassen moet
drastisch beperkt worden. Er moet getracht
worden om CO2 zelfs weer 'uit de lucht te
zuigen' via zowel het planten van bomen
als het gebruik van moderne technologieën.
Dit vereist een gehele energietransitie en
transformatie van de intensieve veehouderij.
Een belangrijk gevolg voor Nederland in het
bijzonder, is het stijgen van de zeespiegel als
gevolg van het smelten van de poolkappen.
De Nederlandse kapitalistische klasse is
geheel afhankelijk van het beschermen van
Nederland tegen het stijgende zeewater.
Zo'n tweederde van het Nederlandse BBP
wordt onder zeeniveau geproduceerd.
Dat is de reden dat de Nederlandse staat
langetermijnplannen uitvoert om de kusten
te beschermen, via onder andere het
verbreden van de stranden en versterken
van de dijken in Noord-Holland.

door de arbeiders, middenklasse en kleine
bedrijfjes via een hogere energiebelasting.
De rekening voor klimaatverandering wordt
hier dus duidelijk gepresenteerd aan de
gewone mens, terwijl de grote spelers geld
toe krijgen. Dit terwijl Shell op de lijst staat
van de 100 bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor 71% van de globale uitstoot van
broeikasgassen.

Minder geavanceerde kapitalistische landen
hebben deze luxe echter niet. De gevolgen in
bijvoorbeeld Bangladesh (net als Nederland
een rivierdelta) zullen dan ook veel intenser
zijn. De klimaatcrisis zal op die manier de
verschillen tussen rijke en arme landen
vergroten, met alle ellendige gevolgen van
dien.

Het meest hysterisch zijn de aanvallen
van deze 'klimaatontkenners' op de
klimaatstakers, in het bijzonder de
scholieren. De extreme hoeveelheid laster
en hysterie tegen hen is ongekend. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst, zei Lenin
ooit. Dat weten de 'klimaatontkenners'
ook, vandaar dat zij zo extreem gefrustreerd
tekeer gaan.

Het kabinet-Rutte III heeft het thema klimaat
omarmd, als een investeringsmogelijkheid
voor het bedrijfsleven. Het klimaatakkoord is
dan ook voornamelijk een subsidie voor grote
bedrijven zoals Shell (nettowinst €23 miljard
in 2018) om te verduurzamen, betaald

serieuze maatregelen. Vandaar dat er een
groot element van radicale retoriek aanwezig
is, met leuzen als 'change the system, not
the climate'. Hierin hebben ze namelijk
gelijk. Het huidige kapitalistische systeem
kan de problematiek van klimaatverandering
niet oplossen. De ongecoördineerde aard
van het systeem, met concurrentie tussen
landen en bedrijven, primair gefixeerd op
winst maken, maakt het moeilijk om tot een
effectieve energietransitie te komen.

Onvrede tegenover deze maatregelen
wordt gebruikt door 'klimaatontkenners',
een kleine groep reactionairen die dit alles
als een samenzwering willen afschilderen.
Op demagogische wijze gebruiken ze de
terechte woede tegen maatregelen in het
Klimaatakkoord, om alles en iedereen wat
'groen' is aan te vallen. Klimaatverandering
is echt. Het feit dat het cynisch gebruikt
wordt door kapitalisten als markt voor
'groene' producten en marketing, verandert
niets aan dat feit.

Dat de jeugd het thema klimaatverandering
belangrijk vindt, is vanzelfsprekend.
Generatie Z bestaat uit mensen die
de gevolgen ervan het heftigst zullen
meemaken. Vandaar de oproep tot echte

De
oproep
van
verschillende
milieuorganisaties
tot
algemene
klimaatstaking op 27 september in Den
Haag steunen wij dan ook, omdat deze een
brug kan slaan tussen de arbeidersbeweging
en de jongeren die vechten voor een serieuze
aanpak van de klimaatcrisis. Er is echter wel
meer nodig dan enkel een oproep en de
steun van enkele strijdbare kaderleden.
Het is belangrijk om een programma te
ontwikkelen met concrete punten waarvoor
gestreden kan worden, waarmee de
werkende klasse gewonnen kan worden
voor de klimaatzaak. In plaats van dat
werkende mensen via hogere belastingen
meer moeten betalen voor noodzakelijke
goederen, energie en transport, moeten
de milieubewuste alternatieven goedkoper
worden. In plaats van dat miljardenbedrijf
Shell subsidie krijgt, moet deze zonder
compensatie genationaliseerd worden onder
democratische controle. Nationalisering
van de hele energiesector is noodzakelijk
om een groene transitie te plannen. De
eis voor omscholing en baangarantie voor
werknemers in vervuilende industrieën is
noodzakelijk om hun steun te winnen.
Dit alles kan alleen gerealiseerd worden
wanneer we breken met dit winstgerichte
kapitalisme en we overgaan naar een
economisch
systeem
gebaseerd
op
democratische en milieubewuste planning.
Dat is de strijd voor socialisme. Staak voor
het klimaat en kom naar Den Haag op 27
september!
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HET PENSIOENAKKOORD: ZWAK COMPROMIS
DOORGEDRUKT, MAAR DE STRIJD GAAT DOOR
Zowi Milanovi

Er is een akkoord. Koolmees, Rutte, de werkgevers en de FNV-leiding zijn allemaal
‘opgelucht’ dat de leden en het ledenparlement van de FNV hebben ingestemd met
het pensioenakkoord. Een ‘historisch akkoord na bijna 10 jaar onderhandelen’ dat de
FNV-leiding koste wat kost wilde doordrukken,maar dat niets oplost.

D

e pensioenstakingen leidden tot
overleg tussen regering, werkgevers
en werknemers, wat uiteindelijk
leidde tot een conceptakkoord. Alle FNVleden konden hierover stemmen in een
referendum op 15 juni, maar de uiteindelijke
beslissing lag bij het Ledenparlement. 75%
van de leden had voorgestemd, met 37%
opkomst. Het Ledenparlement stemde die
dag ook in (81%). In plaats van openlijk te
stemmen om aan de verschillende sectoren
te moeten verantwoorden wie voor of
tegen had gestemd, vond dit plaats met een
geheime stemming.
Waarom heeft het ja-kamp gewonnen? Hier
zijn verschillende redenen voor. Bovenal was
dit een ongelijke strijd. De regeringspartijen,
de ‘linkse’ oppositiepartijen PvdA en
Groenlinks, de werkgevers, de FNV- en
CNV-leiding, de publieke en private media;
zij hadden gezamenlijk een campagne
om dit akkoord door te voeren in het
‘algemeen belang’. Het nee-kamp bestond
voornamelijk uit kaderleden die via sociale
media en flyeracties bij ledenbijeenkomsten
hun kant van het verhaal konden laten
horen. De pensioenkwestie speelde ruim
9 jaar, maar dit referendum moest er in
minder dan twee weken doorheen gejast
worden.
De FNV-leiding probeerde het akkoord
koste wat kost door te drukken. Het hebben
van een akkoord was belangrijker dan de
inhoud ervan. Direct na bekendmaking van
het referendum reageerden de social media
accounts van de FNV fel op commentaren
van leden die het akkoord bekritiseerden.
Tijdens de ledenbijeenkomsten werd het
akkoord bureaucratisch en top-down

uitgelegd, zonder dat de discussie met
de leden tot een hoger inzicht leidde.
De gehele houding van de FNV-top was
dat dit het enige mogelijke akkoord was.
Een verwerping ervan zou de status quo
betekenen, niets anders was mogelijk. Het
kwam voor velen over als chantage.
Deze fatalistische houding verzwakte
de organisatie. Veel leden verloren als
gevolg vertrouwen, omdat ze niet meer
geloofden dat hun leiders de mobilisaties
konden gebruiken voor een beter resultaat.
Ja-stemmers hadden liever iets van een
akkoord, dan mobilisaties die tot helemaal
niets zouden leiden. Dit was vooral sterk het
geval bij de oudere werknemers, die nu in
ieder geval iets eerder konden stoppen met
werken.
Nu hebben we dus een akkoord, dat
in de komende periode ingevuld gaat
worden. Het lost niets op en houdt de
verslechteringen niet tegen. Er zijn enkele
kruimels toegeworpen wat betreft AOWleeftijd en zware beroepen, maar de deur is
opengezet voor individuele pensioenpotjes
en privatisering. De AOW-leeftijd blijft
stijgen, regelingen voor zware beroepen
moeten alsnog bij CAO-onderhandelingen
gewonnen worden, en voor (voornamelijk
jonge) flexwerkers en zzp’ers is er praktisch
niets geregeld. Een nieuwe crisis kan
daarnaast als excuus worden gebruikt voor
verdere aanvallen op het pensioenstelsel.
Eén ding is duidelijk: de massamobilisaties
hebben de macht van de Nederlandse
werkende klasse laten zien. Er was
sympathie onder een meerderheid van de
bevolking. Het probleem is de leiding die

alles richting een slap compromis gebracht
heeft, terwijl de vechtlust groot was.
De nee-stemmers zijn woedend en voelen
zich terecht verraden. Alle mobilisaties, en
dan dit. Een deel spreekt over het opzeggen
van het bondlidmaatschap, een begrijpelijke
actie uit frustratie. Dit lost echter niets op. Het
geeft nog meer kracht aan de bureaucraten
en compromiszoekers binnen de bond. Juist
nu, nadat de polarisatie binnen de bond
duidelijk naar boven is gekomen, is het
nodig om de strijdbare linkerzijde binnen de
bond te versterken. Vergeet niet, de 23%
die tegenstemde bestaat uit ruim 86.000
mensen, welke een hogere strijdbaarheid
hebben dan de grotere massa ja-stemmers.
De kaderleden die zich hard hebben
ingezet voor de mobilisatie voor de
pensioenstakingen en voor de nee-stem in
het referendum, moeten nu juist niet het
bijltje erbij neerleggen, maar de netwerken
intact houden en versterken, zowel rond
de pensioenkwestie als rond andere
vraagstukken. Er is nood aan een strijdbare,
democratische bond met een socialistisch
actieprogramma. Een verenigd platform ter
linkerzijde is daarvoor een stap vooruit. Op
de nee-stemmers kan gebouwd worden.
Dit is een verlies, maar is niet het einde. We
staan juist aan het begin van een nieuwe
periode van opgaande klassenstrijd. Er
is een hogere stakingsbereidheid onder
werknemers dan enkele jaren geleden. De
lonen die achterblijven bij de winsten zijn
een groot probleem dat de legitimiteit van
het Nederlands kapitalisme ondermijnt.
Zelfs Mark Rutte heeft de werkgevers
gewaarschuwd dat zij nu echt iets aan
de achterblijvende lonen moeten doen,
voordat zij nieuwe belastingverlagingen
cadeau krijgen.
Daarom: nu moet men de kaders en
netwerken intact houden en voorbereiden
op nieuwe gevechten die gaan komen.
Zowel economisch, als politiek. We moeten
blijven strijden voor hogere lonen, voor een
hoger minimumloon, en tegen flexwerk.
Daarnaast moeten we doorstrijden voor
verlaging van de pensioenleeftijd en voor
een nationaal pensioenfonds, dat kan
investeren in een socialistische samenleving,
waar de grote banken, verzekeraars en
industrie onder democratische controle
staan.
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JONGEREN ONDER HET KAPITALISME:
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WAAR IS ONZE TOEKOMST?
Dina Badi

De afgelopen periode hebben jongeren twee overwinningen behaald. Door de strijd
van FNV Young&United hebben 21-jarigen nu een volledig minimumloon. Daarnaast
was het kabinet van plan om de rente op studieleningen te verhogen, maar is dit
plan na druk vanuit de studentenbeweging niet doorgegaan. Dit zijn twee goede
overwinningen, maar zeker niet genoeg om de alsmaar verslechterende situatie van
studenten en jongeren te keren.

D

e
nationale
studieschuld
van
voormalige studenten had in 2017
een recordhoogte bereikt van 11,2
miljard euro. Dit is een verdubbeling van het
cijfer uit 2011, toen het nog 5,6 miljard euro
was. De studieschuld loopt elk jaar steeds
hoger op en zal aankomende jaren ook
weer hard stijgen. Zelfs het Bureau Krediet
Registratie (BKR) heeft de financiële situatie
van jongeren als ‘zorgelijk’ bestempeld. Dit is
een van de zoveelste negatieve gevolgen van
het ingevoerde leenstelsel in 2015. Daarnaast
zitten er aan de snel oplopende schulden
ook weer verdere negatieve gevolgen vast.
Studenten gaan noodgedwongen steeds
later het huis uit. Deze trend is door heel
Europa te zien met gemiddeld 42%
thuiswonende jongeren in 2017 ten
opzichte van 38% in 2010. In Nederland
gingen jongeren volgens het CBS in 2017 op
de gemiddelde leeftijd van 23,5 jaar het huis
uit. In 2012 was dit nog 22,8 jaar. Dit komt
zowel door de invoering van het leenstelsel
als door de stijgende kamerprijzen en
kamertekorten. Hierdoor wordt het elk
jaar steeds weer moeilijker gemaakt voor
studenten om een kamer te bekostigen en
zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen.
Uit huis gaan is niet het enige wat op steeds
op latere leeftijd gebeurt. Ook krijgen
jongeren steeds later een vast contract. De
FNV-jongerenorganisatie
Young&United
wees erop dat in 2017 de leeftijdsgroep 25
tot 35 jaar met 45% verreweg de grootste

groep is die over een flexcontract beschikt.
Vaak begint dit met het zoeken naar een
baantje na het afstuderen om de studieschuld
af te kunnen betalen en komt men zo in
een eindeloze cyclus terecht van simpele,
tijdelijke baantjes. Jongeren zitten hierdoor
jarenlang vast aan flexibele contracten vanaf
het moment van afstuderen. Zo verkeren
steeds meer jongeren in een onzekere positie
en wordt het haast onmogelijk om een
toekomst op te bouwen. Ondertussen zien
werkgevers en de regering geen noodzaak
om langetermijnplannen te maken en te
investeren in de toekomst. Als er nu maar
winst kan worden gemaakt.
Al deze factoren duiden op een alsmaar
onzeker wordende toekomst voor jongeren.
Zekerheid is in deze tijd een luxe en is vooral te
zien bij een kleine groep oudere werknemers
(zeker niet alle oudere werknemers). De
afschaffing van het jeugdminimumloon
voor 21-jarigen en het stoppen van de
renteverhoging zijn goede overwinningen
voor de beweging. Het jeugdminimumloon is
er echter nog wel voor jongeren onder de 21.
Daarnaast is ook het volwassen minimumloon
ontoereikend. De FNV eist terecht een
verhoging van het gehele minimumloon van
9 naar 14 euro. Om dit te kunnen bereiken
is organisatie en strijd nodig. Het is cruciaal
om studenten en werkende jongeren te
verenigen met de arbeidersbeweging. De
strijd voor 14 steunen we volledig, maar we
hebben veel meer nodig om een leefbare
toekomst voor jongeren te kunnen bereiken.

Sinds de Tweede Wereldoorlog kreeg elke
generatie het beter dan de vorige. Dit is
nu niet meer het geval. De Millennials zijn
de eerste generatie die er slechter voor
staan dan hun ouders, nu ook gevolgd
door Generatie Z. Dit heeft te maken met
de impasse waar het kapitalisme zich nu
in bevindt. Het systeem is niet meer in
staat om in de toekomst te investeren en
progressieve hervormingen door te voeren.
Een strijd voor het socialisme met radicale
eisen is de enige oplossing om de toekomst
voor jongeren fundamenteel te verbeteren.
Strijd mee tegen het kapitalisme!
Er bestaat vandaag de dag een enorme
materiële rijkdom, maar zoals we in de cijfers
in dit artikel zien, wordt het ons tegelijkertijd
steeds moeilijker gemaakt om het leven te
bekostigen. Werk bij het afstuderen, zonder
enorme schuldenlast, moet een basisrecht
zijn in elke fatsoenlijke samenleving.
Onderwijs moet vrij en toegankelijk zijn
voor iedereen zonder er een enorme berg
studieschuld aan over te houden. Jongeren
moeten worden voorzien van de tijd en
middelen om zich tot hun volle potentie
te kunnen ontwikkelen. Flexcontracten,
een onleefbaar minimumloon en andere
vormen van uitbuiting van jongeren moeten
beëindigd worden. De werkweek kan
gemakkelijk verlaagd worden tot 32 uur
met loonsbehoud. Dit zijn de eisen waar
we als socialisten voor moeten strijden als
deel van een algeheel programma om de
samenleving fundamenteel te veranderen.
Dit is wat mogelijk zou zijn wanneer de
samenleving rationeel georganiseerd en
democratisch bestuurd zou worden door
werkers en studenten zelf.
Dit alles kan niet gerealiseerd worden
binnen het naar winst strevende
kapitalisme. Om dit alles te bereiken
hebben we een organisatie nodig met een
revolutionair socialistisch programma, om
te vechten voor de nationalisering van de
grote banken en multinationals. We kunnen
dan planmatig investeren in een groene
toekomst met werk en leermogelijkheden
voor iedereen. Wij als jongeren verdienen
niet alleen meer dan het “minimum”, maar
ook een toekomst met mogelijkheden. Sluit
je aan bij Revolutie en strijd mee tegen het
kapitalisme!
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FNV: strijd tegen racisme
met radicale politiek
Lubna Badi

Binnen de FNV heeft er een interessante discussie plaatsgevonden sinds afgelopen
april. Dit begon voornamelijk toen twee prominente leden, Roel Berghuis en Cihan
Ugur, allebei een opiniestuk hebben geschreven waarin ze de FNV oproepen om zich
duidelijk uit te spreken tegen het rechtse en racistische gedachtegoed. Met name
tegen de ideeën van Geert Wilders en Thierry Baudet, die volgens hen “haaks staan
op de kernwaarden: gelijkwaardigheid en solidariteit”.

H

et interne debat dat hierover
ontstond, verdeelt de vakbond. Het
bestuur is ook niet te spreken over
de oproep van Roel Berghuis en Cihan
Ugur. De twee leden vinden namelijk dat
er steeds meer vakbondsleden behept
zijn met opvattingen uit extreem-rechtse
hoek. Ze geven ook de FNV een terechte
waarschuwing; de vakbond heeft alleen een
toekomst als ze deze ideeën krachtig afwijst.
Een opportunistische stroming binnen
de FNV vindt echter dat aanhangers van
alle partijen FNV-leden mogen zijn. Zij
zijn bang dat een anti-racistische koers
de leden met sympathie voor FvD en PVV
wegjaagt, waardoor de bond meer leden
kwijtraakt.
Dit punt kwam weer ter sprake, toen Thierry
Baudet kort aanwezig was op de FNVdemonstratie voor betere pensioenen op 29
mei, en daarbij een FNV-hesje aantrok. Met
het FNV-logo op zijn borst, komt Baudet
voor de camera’s met de verklaring dat het
klimaatbeleid en de ‘massa-immigratie’
de oorzaak zijn voor de afbraak van
pensioenen.Dit heeft tot verontwaardiging
geleid bij leden, die hier niet geassocieerd
mee wilden worden. Het is dan ook zeer
goed dat de FNV hier direct afstand van
heeft genomen:
“Migratie en klimaatbeleid zijn niet
de oorzaak van slechte pensioenen,
oneerlijke verdeling van de welvaart
wel. De FNV strijdt voor pensioenen en
solidariteit!”

Een verenigd front
Zoals Ugural zelf terecht stelt: “Rechts
gedachtengoed speelt mensen tegen elkaar
uit. Terwijl we het sterkst zijn als we samen
als één front optreden”. Dat is natuurlijk de
gehele essentie van de arbeidersbeweging.
Rechtse politiek en politici zijn de vijanden
van de arbeidersklasse. Zij zijn degenen
die de bezuinigingen ondersteunen en
implementeren, die meer staan voor
de belangen van de werkgevers dan de
werknemers, en die het systeem die ons
uitbuit in stand houden en verdedigen. Door
arbeiders uit andere landen of met andere
culturele achtergronden de schuld te geven
voor de problemen, worden werkende
mensen tegen elkaar uitgespeeld. Dit
verzwakt de positie van de arbeidersklasse
en versterkt het offensief vanuit de
werkgevers. Anti-racisme is gekoppeld aan
klassenstrijd, omdat het de positie van de
werkende klasse versterkt.
De FNV moet zich uitspreken tegen de
pogingen van FvD- en PVV-politici om de
vakbondsstrijd te gebruiken voor eigen gewin.
Deze partijen zijn pro-kapitalistische partijen,
met een lange geschiedenis van stemgedrag
tegen de belangen van de arbeidersklasse. De
PVV stemde in met de verkoop van duizenden
sociale huurwoningen, om vervolgens
vluchtelingen de schuld te geven van het
tekort aan sociale huur. Het FvD kwam tijdens
de recente lerarenstaking met een ‘meldpunt
voor indoctrinatie door leraren’ en zet zich in
voor de ‘versoepeling van het ontslagrecht’,
een regelrechte aanval op arbeidersrechten.
De partij stemde recent ook tegen verhoging

van het minimumloon. Deze demagogen
moeten ontmaskerd worden en geweerd
worden van vakbondsmanifestaties. Zij
hebben daar niets te zoeken.
FNV Abvakabo heeft traditioneel een
lijst heeft met (fascistische) organisaties
waarvan lidmaatschap onverenigbaar is met
bondslidmaatschap, zoals de Nederlandse
Volksunie en Voorpost. Dit is iets wat wij
ondersteunen als algemeen reglement binnen
de arbeidersbeweging. Fascisten zijn de
historische vijand van de arbeidersbeweging
en zullen deze proberen kapot te maken
wanneer zij groot en sterk genoeg zijn.
FvD en PVV zijn echter geen fascistische
organisaties. Voor bondsleden met sympathie
voor deze partijen is de situatie dan ook anders.
We kunnen hen niet simpelweg weigeren in
de vakbond. De vakbondsleiding heeft de
taak om rechtse demagogen ontmaskeren en
leden te scholen over de rol van gezamenlijke
strijd in het realiseren van overwinningen in
het verleden. Door uit te leggen hoe antiracisme en klassenstrijd verweven zijn, etc.
In de laatste instantie kunnen alleen door
de ervaringen van gezamenlijke strijd, de
kwalen van racisme en andere vormen van
discriminatie overwonnen worden.
De vakbond kan, vooral op dit moment, een
belangrijke rol spelen in het bewust maken
van de massa. De potentie voor een grote
radicale arbeidersbeweging is er nu meer dan
ooit. De oplaaiende stakingsbewegingen
en de strijd om de pensioenen maken
dat duidelijk. De vakbond moet dan ook
niet politiek ‘neutraal’ zijn. Men kan niet
‘neutraal’ zijn wanneer er pogingen worden
gedaan om de arbeidersklasse te verdelen,
en mensen tegen elkaar worden opgezet.
De manier om rechts echt te verzwakken
is door de arbeidersklasse als geheel te
representeren en door een verenigde
klassenstrijd te voeren. Het falen hiervan is
de reden voor de groei van FvD-sympathieën
binnen de vakbond. Deze ideeën verzwakken
op hun beurt weer de solidariteit en dus de
kracht van de vakbeweging, wat tot een
neerwaartse spiraal leidt.
De socialistische kaderleden hebben een strijd
te voeren, voor een socialistisch programma
voor een strijdbare en democratische FNV. Dit
is per definitie een anti-racistisch programma,
want racisme verzwakt ons allen.
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Iran: Trump speelt met vuur
Lubna Badi & Hamid Alizadeh

De spanningen lopen sinds juni hoog op tussen de VS en Iran. Iran haalde op 20 juni
een Amerikaanse militaire drone neer,ergens in de buurt van de Straat van Hormuz.
Dit werd 4 dagen later gevolgd door nieuwe sancties van de VS,en op 4 juli door het
confisqueren van de Iraanse olietanker Grace 1 door Britse troepen op Gibraltar. Als
vergelding hierop confisqueerde Iran dan weer de Britse olietanker Stena Impero.

D

e
VS
beweren
dat
hun
neergeschoten drone zich in het
internationale luchtruim bevond. De
Iraanse autoriteiten beweren echter dat de
drone in het Iraanse luchtruim was toen
het werd neergeschoten.
Waar de drone ook was, de belangrijkste
vraag is: wat doet een Amerikaanse militaire
drone überhaupt bij de Iraanse grens? Het
is duidelijk dat de drone deel uitmaakt van
een volledig ongeprovoceerde militaire
missie, gericht tegen Iran.
Wie is de agressor?
Hoewel het Iraanse regime zich publiekelijk
afzet tegen het Westen, is het altijd zijn
doel geweest om binnen de zogenaamde
internationale gemeenschap te worden
geaccepteerd. Dat wil zeggen, een plaats
aan de tafel krijgen met de grote jongens
van het wereldkapitalisme. In dit opzicht
heeft het regime de afgelopen jaren er alles
aangedaan om zo betrouwbaar mogelijk te
lijken. Sterker nog, de VS en de EU hebben
nooit volledig de nucleaire deal die ze met
Iran maakten in 2015 geïmplementeerd,
terwijl Iran zich tot nu toe aan elke punt
en komma van die deal gehouden heeft,
iets dat herhaaldelijk is bevestigd door het
International Atoomenergie Agentschap.
Het is pas in de afgelopen weken dat de
Iraniërs gedreigd hebben om hun verrijking
te verhogen tot meer dan wat de nucleaire
deal toestaat.
Ondertussen hebben de VS nooit helemaal
voldaan aan de voorwaarden van de
deal. Integendeel, Trump voerde een
van de zwaarste sanctieregimes in de
geschiedenis op Iran uit. De sancties,

die niets minder zijn dan economische
oorlogsvoering, hebben nu al een
desastreus effect op de economie. De Rial
is meer dan 60% gedaald vergeleken met
vorig jaar. Volgens officiële cijfers, die de
reële inflatie zwaar onderschatten, stijgen
de prijzen van vlees met ongeveer 60%,
eieren en zuivelproducten met ongeveer
40%, groenten met 50% en huisvesting
en medicijnen met ongeveer 20%.
Wie profiteert?
In dit stadium heeft het Iraanse regime
geen interesse in het uitvoeren van dit
soort agressie. Maar er zijn anderen die
dat wel doen. Het is geen geheim dat de
regimes in Saudi-Arabië en Israël jarenlang
hebben opgeroepen tot aanvallen op Iran,
dat zij beschouwen als een existentiële
bedreiging.
Door de Iraakse staat en het leger te
vernietigen, vernietigde de Amerikaanse
inval in Irak de balans van krachten in het
Midden-Oosten. Niet alleen verwijderde
het de grootste controle op het Iraanse
leger, het verhoogde ook de invloed van
Iran in Irak dramatisch. Ook in Syrië is de
invloed van Iran en zijn bondgenoten alleen
maar toegenomen, terwijl pro-Westerse en
pro-Saudische krachten zoals Hayat Tahrir
al-Sham, al-Qaida, en de Islamitische Staat
zijn verslagen - en de Amerikanen hebben
alleen zichzelf daaraan te danken.
Bovendien is Trump gedwongen om te
leunen op de caucus van oorlogszuchtige
haviken in de Republikeinse partij,
wiens goedkeuring hij nodig heeft bij de
komende presidentsverkiezingen, om zijn
beleid uit te voeren.

Ondertussen
waarschuwen
andere
topfunctionarissen van Trump, in het
bijzonder die van het Pentagon, voor de
gevolgen van een oorlog tegen Iran. Het
Iraanse leger is niet zoals dat van Irak. Het
is een machtige troepenmacht, van wie
velen recent hebben gevochten in Syrië en
Irak. Bovendien heeft het de capaciteit om
miljoenen te mobiliseren. Om deze reden is,
samen met de natuurlijke afweer van het land,
een invasie van Iran uitgesloten. Bovendien
kan Iran de Straat van Hormuz, waardoor
20% van de olie in de wereld passeert,
gemakkelijk blokkeren, wat de olieprijzen
doet stijgen en de fragiele wereldeconomie
catastrofale schade aanricht.
Trump denkt dat hij sancties kan opleggen
aan Iran, voor onbepaalde tijd. Maar met
de constante dreigementen van Israël,
Saoedi-Arabië en de haviken in Washington,
zou Iran zich kunnen realiseren dat een
atoombom toch geen slecht idee zou zijn.
Als Iran hiervoor kiest, kunnen hun vijanden
maar weinig doen om het te stoppen. Dit
zou kunnen leiden tot een catastrofale
wapenwedloop in de regio, waarbij SaudiArabië en Turkije vervolgens in de rij zullen
staan om nucleaire wapens te verwerven,
wat nog meer bijdraagt aan de instabiliteit.
In plaats van het regime te verzwakken,
heeft Trump het zelfs een politieke levenslijn
gegeven. Vorig jaar was een van de meest
turbulente jaren in de geschiedenis van
de Islamitische Republiek, met massale
protesten,
en
tientallen
dagelijkse
demonstraties en stakingen door arbeiders,
boeren en jongeren door het hele land.
Maar naarmate de sancties beginnen te
bijten en er harder op de oorlogstrom
geslagen wordt, verzamelen de massa's zich
achter het regime, tegen het Amerikaanse
imperialisme: een vijand die ze veel meer
haten dan hun eigen regime.
Nu hun systeem dieper en dieper in de crisis
zakt, laten de kapitalisten en hun politieke
vertegenwoordigers zien dat ze bereid zijn
de hele samenleving naar de barbarij te
slepen om hun eigen bekrompen, individuele
belangen te bevredigen. De enige oplossing
is vechten voor de omverwerping van het
verrotte systeem op internationale schaal.
Geen oorlog met Iran! Geen Nederlandse
deelname aan Amerikaanse sancties en
agressie!

8

Revolutie 8

Augustus 2019

100 jaar sinds de Commu
Jules Legendre

Een eeuw geleden,in maart 1919,vond het eerste congres van de Derde Internationale (de Communistische internationale,beter
gekend onder de Russische afkorting Komintern) plaats in Moskou. Lenin en Trotski zagen in deze nieuwe internationale de
‘Wereldpartij van de socialistische revolutie’.

T

ijdens de eerste vier jaar van haar
bestaan - tot aan het begin van haar
stalinistische ontaarding - ontplooide
de Komintern een zeer grote activiteit. De
documenten die toen werden gepubliceerd,
blijven honderd jaar later zeer pertinent.
Maar laten we even terugspoelen…

Russische revolutie, worden in verschillende
landen Communistische partijen boven de
doopvont gehouden. Dit is het geval in
Duitsland, Hongarije, Nederland en Polen.
In andere landen zoals Frankrijk en Italië,
ontstaan
belangrijke
communistische
fracties in de Socialistische partijen.

Zimmerwald, Berlijn en Moskou
Bij de uitbarsting van de Eerste
Wereldoorlog in augustus 1914, is de
Tweede Internationale, de Socialistische
internationale die werd opgericht in 1889,
ingeplant in Noord-Amerika en in de meeste
Europese landen. De meeste leiders van
deze Internationale verraden aan het begin
van de oorlog hun internationalistische
principes. Bijna overal scharen ze zich aan
de kant van hun eigen nationale burgerij
en steunen ze de oorlogsgruwel. Een echte
vloedgolf van patriottisme en militarisme
overspoelt de hele wereld. Slechts een
handvol organisaties en militanten,
waaronder de Russische Bolsjewieken,
blijven trouw aan het marxisme en het
internationalisme. In september 1915
komen ze samen in Zimmerwald in het
neutrale Zwitserland. Hier stellen ze
een verklaring op waarin ze zich luidop
verzetten tegen de imperialistische oorlog.
Twee jaar later, in oktober 1917, pakken
de Bolsjewieken de macht in Rusland. Deze
revolutie geeft een reusachtige impuls aan
de beweging voor een Derde Internationale.

De Bolsjewieken willen geen tijd verliezen.
Daarom beslissen ze tot de uitnodiging
voor een conferentie voor de oprichting
van een nieuwe internationale. De Duitse
communisten (waaronder Rosa Luxemburg
en de Spartakisten) zijn gewonnen voor een
nieuwe internationale maar oordelen dat
het nog te vroeg is om deze formeel op te
richten. Ze denken dat het beter is om
te wachten tot het communisme er
in slaagt echt een massa- aanhang
te winnen in verschillende
landen.
De
Bolsjewieken
stellen daarom de eerste
bijeenkomst om te dopen
tot een ‘voorbereidende
conferentie’, verschillend van een
echt oprichtingscongres.

Onmiddellijk bij het begin van de oorlog,
na het falen van de Tweede Internationale,
riepen de Bolsjewieken op tot de vorming
van een nieuwe internationale. De leiders van
de oude internationale waren in de periode
van jarenlange economische opgang voor
de oorlog ontaard in een reformistische
en nationalistische kliek. Hun horizon was
beperkt tot de parlementaire en dagelijkse
vakbondsactiviteit. Augustus 1914 was
een kantelmoment in de evolutie
van deze internationale. Als eerste
kwam Lenin, de Russische
revolutionair, tot het besluit
dat de revolutionairen
moesten breken met
de reformisten. In het
woelige kielzog van de

Op 2 maart 1919 komen 51
afgevaardigden van partijen
en groepen (dikwijls klein) uit
22 landen samen in Moskou.
De weg naar Rusland was vol
hindernissen sinds het land
onderworpen was aan een
blokkade en militair werd
aangevallen door omringende
imperialistische machten.
Verscheidene
afgevaardigden
reizen

clandestien, anderen worden onderweg
aangehouden en kunnen niet deelnemen
aan de conferentie.
Het enthousiasme is zo groot dat tijdens
de conferentie een Oostenrijkse deelnemer
voorstelt om er een echt oprichtingscongres
van te maken. Bijna alle afgevaardigden
stemmen in. Alleen de Duitse delegatie
onthoudt zich. Toch worden de Duitsers
ook overtuigd door de argumenten van de
Bolsjewieken. De Derde Internationale is
geboren.
Een internationale met massale
aanhang
Het eerste congres duurt welgeteld
vier dagen. Deze dagen worden
gebruikt om het bestaan van
de Internationale te
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nistische internationale
verkondigen, de grondbeginselen ervan op
te stellen en om de ‘arbeiders aller landen’
op te roepen tot revolutie. De krachtige
impact van dat congres op de wereldwijde
arbeidersbeweging is onmiddellijk voelbaar.
Een bewijs te meer dat het correct was
niet te dralen met de oprichting van de
Komintern. De invloed van de Russische
revolutie is zo groot dat zelfs reformistische
partijen en anarchistische organisaties
zoals de CNT in Spanje zich aansluiten bij
de nieuwe internationale. In nauwelijks
twee jaar tijd, breidt de Komintern zich uit
over alle continenten. Niet alleen kleine
communistische groepen vervoegen de
internationale maar ook massapartijen zoals
in Frankrijk. In 1920 beslist de socialistische
partij (SFIO) aan te sluiten bij de Komintern.
De nieuwe Communistische partij heeft
100.000 leden. In Duitsland maakt de
Onafhankelijke Sociaal-Democratische
Partij dezelfde keuze en smelt ze
samen met de kleine

Communistische
Partij, opgericht in
1918 door Rosa
Luxemburg en Karl
Liebknecht. Hier ook kan de partij
rekenen op honderdduizenden leden.
Het succes van de Komintern trekt ook
reformistische en opportunistische leiders
aan. Ook zij willen zich aansluiten bij
de nieuwe internationale. Om dit te
verhinderen en geen verwarring te scheppen
in eigen rangen, stelt het Wereldcongres
in 1920 de fameuze ‘21 voorwaarden’

op. Deze voorwaarden moeten zorgen
dat de partijen die willen aansluiten de
revolutionaire principes en methodes
omarmen en de opportunistische leiders
uitsluit. De 21 voorwaarden regelen ook de
democratische werking van de partijen: de
parlementaire groepen en de media van de
partij mogen niet ‘onafhankelijk’ zijn, maar
moeten onder de strikte controle staan
van de leidende organen van de partij. De
voorwaarden stellen ook dat de Komintern
geen federatie is van nationale partijen,
maar een wereldpartij. Op dezelfde manier
dat de arbeidersstrijd in een gegeven land
alleen zin heeft binnen het kader van de
internationale klassenstrijd, moet elke
nationale afdeling de discipline aanvaarden
van de hele internationale.
De koloniale kwestie
De meeste partijen van de Derde
internationale zijn politiek onervaren.

Dit
is
zowel
het geval bij
de grote als de
kleine partijen. Lenin
en Trotski zijn hiervan bewust.
Daarom maken ze van elk congres
een leerschool in revolutionaire strategie
en tactiek. Een heet hangijzer was toen de
nationale bevrijdingsstrijd van de koloniale
volkeren. De Tweede internationale had
niet echt een gemeenschappelijk standpunt
hierover. Sommige leiders rechtvaardigden
de kolonisering in naam van de ‘beschavende
opdracht’ van de Europese volkeren.
De stellingen die tijdens het Tweede
congres van de Komintern worden
goedgekeurd zijn daarentegen zeer
duidelijk. De arbeidersklasse van de
imperialistische landen hebben de plicht
de nationale bevrijdingsstrijd te steunen
van alle koloniale volkeren. In het MiddenOosten en in Azië is er een opgang van de
antikoloniale strijd. De Komintern stelt voor
tijdelijke bondgenootschappen te sluiten

met de burgerlijke democraten van de
onderdrukte volkeren, zonder echter het
programma en de onafhankelijkheid van
de Communistische Partij op te offeren. De
Stalinisering van de Komintern zorgt ervoor
dat dit principe overboord wordt gegooid
met tragische gevolgen voor onder meer
de Chinese revolutie van 1925-1927. Deze
wordt bloedig neergeslagen.
‘Linkse stroming’ en ‘Eenheidsfront’
Een aantal organisaties van de Komintern
zijn doordrongen van ‘de linkse stroming’,
deze ‘kinderziekte van het communisme’.
Deze ultralinkse leiders zijn overtuigd dat
de revolutie zeer binnenkort zal uitbreken.
Een onmiddellijk ‘revolutionair offensief’ is
daarom nodig. Elk compromis staat volgens
hen gelijk met verraad. Als gevolg hiervan
weigeren
ze
geduldig werk te
ontplooien in de
vakbonden, in
de reformistische
partijen of in de
burgerlijke parlementen.
De
nederlaag
van
de
Hongaarse revolutie (1919) en
ook de Italiaanse, één jaar later,
geeft het kapitalisme een nieuwe
ademruimte. Deze slaagt erin zich tijdelijk
wat te stabiliseren. De onmiddellijke
machtsovername is niet meer aan de orde
van de dag.
Het komt er op aan eerst geduldig de
massa’s te winnen, waarvan een aanzienlijk
deel nog steeds beïnvloed wordt door
de
sociaaldemocratische
organisaties
(de reformisten). Lenin en Trotski blijven
hun stelling herhalen: om de macht te
kunnen nemen, moeten we eerst de
massa’s winnen. Vandaar de tactiek van
het ‘arbeiderseenheidsfront’. Het Derde
congres in 1921, is in grote mate gewijd
aan deze kwestie. Deze tactiek bestaat
erin de reformistische organisaties voor
te stellen een gemeenschappelijke strijd
te voeren rond duidelijke doelstellingen
(lonen, arbeidsomstandigheden enz.) en
zo in de praktijk de massa’s te bewijzen
dat de communisten bereid zijn te strijden
voor elke verbetering van het lot van de
arbeidersklasse. Het komt erop aan om
tevens aan te tonen dat de reformistische
leiders geen zin hebben om een ernstige
strijd te voeren voor de verbetering van de
levensomstandigheden van de

10

Revolutie 8

Augustus 2019

arbeidersklasse. Een ernstige strijd
betekent immers dat de belangen en
de winsten van de kapitalisten moeten
worden aangepakt.
De vakbonden en de vrouwen
De internationale bespreekt ook de
vakbeweging. Enerzijds klagen ze de
tendens van de reformistische vakbonden
aan om samen te smelten met de
burgerlijke staat. Anderzijds onderstrepen
de stellingen van de Komintern dat een
grote massa arbeiders zich bij deze zelfde
vakbonden hebben aangesloten. De
wereldoorlog heeft hen geradicaliseerd
en tot actie aangezet. Daarom is het
zo belangrijk voor communisten om
deze vakbonden niet te verlaten met
het excuus dat ze geleid worden door
reformisten. Dit is wat de ultralinksen
willen. Van de communisten wordt
verwacht dat ze met veel geduld de massa
arbeiders die er in actief zijn, winnen
voor een revolutionair programma. Soms
beslissen de vakbondsbureaucraten om
zelf hun organisaties te splitsen wanneer
hun machtspositie bedreigd is door de
opkomende revolutionaire golf. Dit was
bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, waar
de leiding van de CGT een groot aantal
leden uitsluit op de vooravond van een
congres waar de revolutionairen de
meerderheid hadden kunnen halen.
De uitgesloten leden vormen dan een
nieuwe vakbond, de CGT Unitaire. In dit
bijzonder geval geeft de Komintern de
volgende raad: de communisten doen er
best aan om de beste militanten aan te
sluiten bij de CGTU. Tezelfdertijd moeten
de communisten niet uit de CGT stappen,
maar verder de strijd voeren tegen de
reformistische invloed. Dit kunnen ze
doen door de vereniging van de twee
vakbonden te bepleiten.
De strijd tegen de vrouwenonderdrukking
is een fundamentele kwestie voor de
nieuwe internationale. De standpunten
die de Komintern toen innam blijven
brandend actueel. De onderdrukking
van de vrouw is voor de communisten
onlosmakelijk
verbonden
met
het
kapitalisme. Deze kan slechts afgeschaft
worden met de omverwerping van
de klassenuitbuiting en samen met
de opbouw van een socialistische
samenleving. De vrouwenonderdrukking is
daarom niet zuiver een ‘vrouwenkwestie’
maar een probleem dat de hele
arbeidersklasse aangaat. Dit onderwerp
is niet voorbehouden aan uitsluitend
vrouwenorganisaties (‘niet gemengd’ zou
men vandaag zeggen) maar belangt de
hele partij aan.

“Vandaag hebben
wij, jongeren en
arbeiders, meer dan
ooit een revolutionaire
internationale nodig.”
Stalinisering
De nederlaag van de revoluties in Europa
in de jaren ‘20 en de economische
achterlijkeid van Rusland leiden tot de
groeiende greep van een bureaucratische
kaste op de politieke macht. Deze kaste
wordt geleid door Jozef Stalin. De
wereldrevolutie is geen prioriteit voor
deze nieuwe leiders van Sovjet-Rusland.
Ze nemen de antimarxistische stelling
over van het ‘socialisme in één land’.
Toen hij nog leefde kon Lenin zich niet
inbeelden dat de Russische revolutie
kon overleven zonder een overwinning
van de revolutie in het Westen. De
partijen van de Komintern dienen in de
ogen van de sovjetbureaucratie alleen
belangen van hun kaste. De Stalinistische
degeneratie lokt een sterke oppositie
uit in de Sovjet-Unie (rond Trotski) en in
de hele internationale. De bureaucratie
reageert hierop door de Komintern in
het gareel te dwingen. De Internationale
wordt zogezegd ‘gebolsjewiseerd’. In
werkelijkheid wordt ze gestaliniseerd.
De leiders die de Linkse Oppositie steunen
of die zich te onafhankelijk opstellen,
worden uitgesloten en vervangen
door bureaucraten of personen die
gemakkelijk te manipuleren zijn. In Lenins
tijd (hij sterft in januari 1924) hield de
Komintern jaarlijks een congres. Onder
Stalin, worden er slechts 3 gehouden in
10 jaar tijd: in 1924, in 1928, en in 1935.
Deze congressen steken schril af tegen
de eerste vier, waar met passie discussies
en polemieken werden gevoerd. Op
het Zevende congres in 1935 is elke
oppositie uitgeschakeld. Alle beslissingen
die reeds door Stalin en zijn kliek werden
genomen krijgen probleemloos het
akkoord van het congres. Gedurende
de grote zuiveringen van 1936 tot
1939, roeit Stalin de revolutionaire
voorhoede uit in Rusland. In Polen wordt
de Communistische Partij administratief
ontbonden door de internationale. De
leiders in ballingschap in Rusland worden
gefusilleerd. De Komintern is zo ontaard
dat Stalin haar met een pennenstreek kan
ontbinden in 1943. Er komt niet eens een
wereldcongres aan te pas om die beslissing
te nemen. Volgens Stalin is de ontbinding

gerechtvaardigd omdat de wereldsituatie
zo complex is geworden dat een
internationaal centrum de revolutionaire
strijd niet meer kan coördineren. In
werkelijkheid is het omgekeerde bezig.
Het kapitalisme wordt meer en meer op
wereldvlak gecoördineerd. Dit vereist
dat de arbeidersklasse zich eveneens op
internationaal vlak moet organiseren.
Dit was zeker het geval in 1919 bij de
oprichting van de Komintern. Het is nog
meer waar in 1943. De Komintern wordt
in werkelijkheid opgeofferd door Stalin
op het altaar van zijn bondgenootschap
met het Britse en VS-imperialisme.
Maar in 1943 was de Komintern reeds
op sterven na dood. Het spook van de
internationale bleef de beurzen van
Londen en New York echter de stuipen
op het lijf jagen.
Vandaag
hebben
wij,
jongeren
en arbeiders, meer dan ooit een
revolutionaire internationale nodig. Los
van alle taal en culturele verschillen,
is elke ‘nationale strijd’ verbonden
met de andere door middel van de
wereldeconomie. Het nationalistisch
argument dat beweert dat je in een
land moet wonen om op een correcte
manier de problemen ervan in te schatten
wordt tegengesproken met verschillende
voorbeelden. Neem bijvoorbeeld Italië
in 1921 met de opkomst van het
fascisme. De toenmalige leider van de
communistische partij, Amadeo Bordiga,
nam een ultralinks standpunt in. Lenin
en Trotski verzetten zich vanuit Moskou
tegen deze lijn en stellen de tactiek van
het antifascistische eenheidsfront voor.
Ondanks het feit deze twee Bolsjewieken
zich op duizenden kilometers bevonden
van het actieterrein, was hun politieke
oriëntatie de juiste. Deze van Bordiga
leidde tot de nederlaag.
We hebben dus een internationale nodig
om van elkaar te leren, indien nodig onze
vergissingen te verbeteren en samen te
strijd tegen een gemeenschappelijke
vijand te voeren. Indien er een les is die we
moeten onthouden van de geschiedenis
van de Derde Internationale, is dat we
niet moeten wachten tot er een revolutie
ontstaat voordat we een revolutionaire
organisatie oprichten. Dit geldt zowel
op nationaal vlak als internationaal. In
de periode die loopt van 1920 tot 1923
besteden Lenin en Trotski kostbare tijd
aan de politieke vorming van de leiders
van de jonge communistische partijen. De
internationale moet vandaag uitgebouwd
worden om toekomstige revoluties naar
een overwinning te kunnen leiden.
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De revolutie in Soedan -

principeakkoord lost niets op
Diego Garzón

Na 8 maanden van protest, de afzetting van Omar Al Bashir door het leger, de verdergaande protesten voor een civiele
regering en een gewelddadige aanval op een sit-in op 3 juni, maakten de TMC (Transitional Military Council) en de FFC
(Forces of Freedom and Change) begin juli bekend dat ze een princi peakkoord hadden gesloten. Over een paar punten
waren zij het nog niet helemaal eens, zoals de macht van de Soevereine Raad, amnestie voor de daders van de aanval op
demonstranten van 3 juni, en de toekomst van de RSF (Rapid Support Forces) - paramilitairen die onder leiding staan van
TMC-voorzitter Hemeti.

E

en maand later, op 2 augustus, brachten
zij het nieuws naar buiten dat zij ook
over deze thema’s een akkoord hadden
gesloten en dat zij klaar waren om een
document genaamd “de Grondwettelijke
Verklaring” te ondertekenen op zondag
4 augustus. De voorgaande maandag
waren er in Orbeid en Omdurman 6
demonstranten, waaronder 4 scholieren,
gedood door de RSF. De donderdag erop
gingen er honderdduizenden Soedanezen
de straat op om te protesteren tegen het
geweld van die maandag. Een dag later,
met het nieuws over het nieuwe akkoord,
gingen er weer duizenden Soedanezen de
straat op om het akkoord te vieren.
De overeenkomst
In de overeenkomst zijn er afspraken
gemaakt om de macht te rouleren in een
Soevereine Raad bestaande uit 5 burgers,
5 militairen en nog een 11e burger die
door beide partijen gekozen zou worden.
De eerste 21 maanden zal deze raad
voorgezeten worden door iemand van
de TMC, en de laatste 18 maanden door
een burger. Na meer dan 3 jaar zullen er
verkiezingen georganiseerd worden – als
deze überhaupt plaatsvinden.

Er zal door de FFC een ministerraad gevormd
worden en een vertegenwoordiging
komen van 67 procent in het parlement,
met de overige 33% beschikbaar voor
overige oppositie en politieke groepen. In
totaal zullen er 300 zetels zijn, waarvan
40% gereserveerd voor vrouwen.
Wat betreft de National Intelligence
and Security Service (NISS), die zal
moeten rapporteren aan het kabinet
en de Soevereine Raad. De RSF zullen
onder bevel komen van de algemeen
commandant van de krijgsmacht. Wat er
zal gebeuren met de verantwoordelijke
RSF-leden voor het geweld van 3
juni, is vooralsnog onduidelijk. Wel
is afgesproken om een onafhankelijk
nationaal onderzoekscomité op te zetten
met hulp van de Afrikaanse Unie. Wat
betreft de amnestie voor de leden van
de Soevereine Raad, is er besloten dat
zij procedurele amnestie krijgen, wat
betekent dat zij alleen vervolgd kunnen
worden als 2/3 van het parlement
daarmee instemt.
Op 17 augustus zal de “Grondwettelijke
verklaring” ceremonieel ondertekend

worden. Op 20 augustus wordt er een
premier gekozen en op 28 augustus zal
het kabinet gevormd worden.
Geen oplossing met de TMC
Dit kan veelbelovend klinken, en veel
Soedanezen zijn ook erg blij met deze
overeenkomst, wat begrijpelijk is na
maanden van intensieve protesten,
maar de TMC en de massa's hebben
tegengestelde belangen. De TMC is een
voortzetting van het oude regime, wat al
maanden bezig is om de massabeweging
te doen verzwakken en te desoriënteren,
om zo nieuwe tegenaanvallen uit te
voeren en de orde te herstellen. Deze
deal is een voortzetting daarvan en de
TMC zal deze gebruiken om de massa’s te
demobiliseren. Een coalitie met de TMC
zal tot niets goeds leiden.
Na de gewelddadige aanval op de sit-in
op 3 juni, waar minstens honderd doden
vielen, kwam ondanks de internetblokkade
naar voren wat er gebeurd was. De
Soedanese diaspora zorgde ervoor dat de
wereld hierover te weten kwam en dat
lukte. Wereldberoemde artiesten, actrices
en influencers veranderden hun social
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media profielfoto’s in een blauwe kleur,
wat de lievelingskleur was van één van
de gedode demonstranten op 3 juni en
zich transformeerde in een symbool voor
solidariteit met de revolutie.
De TMC was zich erg bewust van haar
negatieve imago en betaalde het Canadese
lobbybedrijf Dickens and Madson 6
miljoen euro om haar imago te verbeteren,
om de TMC te linken met generaal Haftar
in Libië en om militaire steun te verkrijgen
van Rusland, Saudi-Arabië en de VS. Na
een tijdje merkten zij dat hun imago er
niet beter op werd en vroegen zij om een
terugbetaling van Dickens & Madson!
Wat eind juli wel gelukt bleek te zijn was
de samenwerking met generaal Haftar:
ongeveer 1.000 Soedanese troepen
bereikten Oost-Libië om de olievelden
van generaal Haftar te beschermen zodat
zijn troepen alle aandacht op Tripoli
konden richten. Hiervoor hoopt de TMC
van Haftar financiële steun te krijgen
in de toekomst. Saudi-Arabië geeft
ook financiële steun om de Soedanese
economie op te krikken. Saudi-Arabië
heeft veel belangen in Soedan, o.a. omdat
er duizenden Soedanezen voor zijn oorlog
in Jemen gebruikt worden. Een andere
buitenlandse belanghebbende is de EU,
die al jaren het Soedanese regime, en

daarmee de RSF, betaalt om migratie te
reguleren namens het Khartoum-proces
dat de EU samen met de Afrikaanse Unie
heeft gestart.
Naar aanleiding van 3 juni had de TMC
een onderzoekscomité opgesteld. Het
onderzoeksrapport beweerde dat de
RSF en het leger handelden op orders
van individuele officieren en niet die van
generaals in de TMC. De oppositie wees
dit rapport af en riep de mensen eind juli
op om massaal de straat op te gaan. De
bedoeling van het geweld op 3 juni was
met een campagne van terreur de revolutie
de kop in te drukken, maar het werkte juist
averechts en het gaf juist een impuls aan
de revolutie.
De volgende dag riep de oppositie op tot
complete burgerlijke ongehoorzaamheid.
Tussen 9 en 11 juni was er een algemene
staking waar een meerderheid van de
Soedanese werkers aan meedeed. Op 30
juni was er de “million man march” om
gerechtigheid te eisen voor de aanval op
3 juni. Hier kwamen honderdduizenden
in het hele land op af. In Atbara, waar de
revolutie begon riepen de revolutionairen:
“De kogel doodt niet. Zwijgen is datgene
dat doodt”.

Er waren in juni meerdere momenten
waarop de oppositieleiders de massa’s
naar de overwinning konden leiden.
De massa’s hebben ondanks zware
omstandigheden een enorme beweging
opgebouwd die georganiseerd is d.m.v
comités in het hele land. Deze hadden op
nationaal niveau aan elkaar verbonden
moeten worden, zelfverdedigingscomités
moeten vormen en de revolutionaire
militairen op moeten roepen om zich bij
hen aan te sluiten. Veel militairen zijn antiTMC en kunnen gemakkelijk naar de kant
van de oppositie gehaald worden als deze
een serieus offensief zouden inzetten. Op
deze manier zouden zij zich goed kunnen
verdedigen tegen de RSF en de macht van
de TMC kunnen afpakken om die aan de
revolutionaire raden en comités te geven
.
Dit zou de enige manier zijn om de revolutie
te doen slagen en om deze parasieten te
verwijderen van alle strategische posities
binnen het staatsapparaat, het leger en de
economie. Helaas is nu dit rotte compromis
gesloten, dat hoogstwaarschijnlijk zal leiden
tot veel bloedvergieten en de demobilisatie
van de massa’s. Het is nog niet te laat om
de revolutie te voltooien, maar dan moet
het principeakkoord verworpen worden en
de macht overgedragen worden naar de
revolutionaire comités.

Nieuwe brochure

wat is dialectisch
materialisme?

Het marxisme, of het wetenschappelijk socialisme, is de naam die wordt
gegeven aan het geheel van ideeën dat is uitgewerkt door Karl Marx (1818 1883) en Friedrich Engels (1820-1895). Deze ideeën voorzien in een volledig
uitgewerkte theoretische basis voor de strijd van de arbeidersklasse voor een
hogere maatschappijvorm, het socialisme. Het wetenschappelijk socialisme
of het marxisme bestaat uit drie delen: het dialectisch materialisme, het
historisch materialisme en de marxistische economische theorie. Deze gids is
een inleiding tot de concepten van het dialectisch materialisme, de methode
van het marxisme.

De brochure kost €2,00 (verzending inbegrepen €4,50)
Te bestellen via rekeningnummer:
IBAN NL36 TRIO 0197 7097 37		
BIC TRIONL2U				

Met vermelding van:
“materialisme brochure +
adres”
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Vrouwenvoetbal en de
strijd voor gelijke rechten
Federica Carasi

7 juli vond de finale plaats van het WK 2019 Vrouwenvoetbal, waarin de Verenigde
Staten wonnen van Nederland. Tijdens de inhuldiging van het team werd er massaal
“equal pay,equal pay” gescandeerd.

A

angezien voetbal onderdeel is van
de samenleving waarin we leven,
heeft het ook dezelfde soort
problemen als onze samenleving. De
weg naar gendergelijkheid, zowel in de
voetbalwereld als in de samenleving in het
algemeen, is nog erg lang.
Voor het eerst heeft het kampioenschap de
ruimte gekregen in de massamedia en dit
is geen toeval: het is een van de gevolgen
van de vrouwenstrijd voor gelijkheid, welke
ook effecten heeft op de sportwereld.
Natuurlijk is meer ruimte op de massamedia
geen overwinning en betekent dit niet
dat de strijd over is, ook omdat in veel
gevallen de strijd voor emancipatie
gebruikt wordt door media en bedrijven
om een ‘progressief gezicht’ te tonen en
er financieel een slaatje uit te slaan. Denk
bijvoorbeeld aan de commercialisering van
Gay Pride, zoals in Amsterdam gebeurt.
Het is niet alleen zo met voetbal: ook
met andere teamsporten wordt er meer
aandacht gegeven aan de mannenteams
dan aan de vrouwen; de enige uitzondering
is handbal, in ieder geval in Europa, omdat
dit wordt meer dan andere sporten wordt
beschouwd als een ‘vrouwensport’. Voetbal
is wel de sport waarin machocultuur het
meest zichtbaar is en waar de salariskloof
de smakeloze kers op de taart is.
Een beetje geschiedenis
Vrouwenvoetbal begon in Groot-Brittannië
gespeeld te worden in het laatste
decennium van de 19e eeuw. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog was het Dick

Kerr’s Ladies F.C. een van de beroemdste
teams. Het werd in Preston opgericht
in 1917, door vrouwelijke arbeiders van
de wapenfabrikant Dick, Kerr & Co.
Hun wedstrijden haalden geld op voor
gewonde soldaten en hun families. In 1921
hadden ze 10 miljoen pond opgehaald aan
donaties.
Ondanks de populariteit van de sport,
werd het vrouwenvoetbal tussen 1921
en 1971 door de Football Association
in de ban gedaan, omdat “voetbal niet
geschikt was voor vrouwen en daarom niet
aangemoedigd moest worden.” Dezelfde
ban was van kracht in Duitsland, Brazilië
en Nederland. In landen waar er geen
officiële ban was, vond er op andere wijze
discriminatie plaats.
De eerste poging om de sport in Nederland
te organiseren, was bij Sparta Rotterdam
in 1896, welke direct tegengehouden
en verboden werd door de Nederlandse
Voetbalbond (voorloper KNVB). Toen
vrouwen op clubniveau begonnen te
spelen in 1955, werden zij niet erkend door
de KNVB tot 1971.
De situatie in Europa begon te veranderen in
de jaren ‘60 en ‘70, een periode van intense
klassenstrijd. Op andere continenten
moest men wachten tot de jaren ‘80 of
‘90. Terwijl het mannenvoetbal in de jaren
‘70 een miljoenensport begon te worden,
begonnen de Europese federaties met
scepsis de officiële vrouwencompetities te
organiseren. Velen dachten nog steeds dat
de plaats van de vrouw in het huishouden

was, en al helemaal niet op het midden
van een veld om tegen een bal te trappen.
Het eerste officieuze WK Voetbal Vrouwen
werd gehouden in Italië in 1970. Men
moest echter wachten tot 1991 voor het
eerste officiële WK Voetbal Vrouwen,
gehouden in China.
Het probleem van professionalisering en
de salariskloof
De groeiende populariteit van de
sport betekende niet direct dat de
problemen opgelost werden. Een van
de meest besproken problemen is dat
van professionalisering en haar directe
gevolgen. Voor mannelijke spelers is het
voetbal hun baan, wat betekent dat zij
ermee rond kunnen komen: ze hebben
een salaris (vaak extreem hoog), ze hebben
rechten, etc.
Volgens het 2017 FIFPro Women Football
Global Employment Report, worden
professionele vrouwelijke spelers niet
altijd als zodanig erkend door hun
belanghebbenden. 24% van de spelers
ziet zichzelf als professional. Interessant
genoeg erkent FIFA enkel 18% van de
vrouwelijke spelers als professional volgens
haar standaarden, welke inhouden:
een geschreven contract en een hogere
betaling voor voetbalactiviteiten dan de
gemaakte onkosten.
Geen contract hebben, betekent ook dat
men geen belangrijke basisrechten heeft,
zoals bijvoorbeeld zwangerschapsverlof,
pensioen of doorbetaling bij ziekte.
Dit is het geval bij veel voetbalclubs en
landenteams. In september 2017 ging
het Argentijnse nationale vrouwenteam in
staking over het niet ontvangen van een
adequate compensatie voor twee maanden
aanwezigheid in een trainingskamp. In
hetzelfde jaar protesteerden Ierse spelers,
omdat de Ierse federatie niet akkoord
ging met het compenseren van spelers die
vakantiedagen of onbetaald verlof moesten
opnemen van hun bijbaan: sommige spelers
konden toen niet meespelen met het
nationale team. Het enige land dat akkoord
ging met gelijke arbeidsvoorwaarden voor
mannen- en vrouwenteams, in 2017, is
Noorwegen. Vandaag de dag is het nog
steeds het enige land.
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Over salarissen gesproken, deze zijn
totaal anders voor mannelijke spelers. Het
gemiddelde maandsalaris voor vrouwelijke
spelers is ongeveer €527, een bedrag dat
mannelijke spelers binnen een dag kunnen
terugverdienen. Een studie door Sporting
Intelligence in 2017 wees erop dat in de
top zeven vrouwenliga’s (81 teams en
1.693 spelers) de clubsalarissen voor spelers
gezamenlijk op €38,4 miljoen uitkomen.
Om dat in context te plaatsen, Paris SaintGermain aanvaller Neymar verdiende
€36,8 miljoen in 2017-18. In deze
omstandigheden hebben veel vrouwelijke
spelers (ongeveer 60%) een tweede baan
nodig buiten het voetbal.
Gezien het goede resultaat van het
Nederlandse vrouwenteam in het laatste
WK, heeft de KNVB besloten om vrouwen
hetzelfde te betalen als mannen, maar dit
zal pas in 2023 plaatsvinden. Ajax zou de
eerste club worden om vrouwelijke spelers
hun eigen arbeidsovereenkomst te laten
tekenen. Eindelijk! Terwijl de Eredivisie
voor de mannen een rijke divisie is (hoewel
niet op hetzelfde niveau als de Britse
Premier League of de Spaanse Liga), heeft
haar vrouwelijke tegenhanger echter een
geldprobleem. Een rapportage van NOS
vermeldde dat de Eredivisie voor vrouwen
slechts negen actieve clubs had afgelopen
seizoen. Een van deze, Achilles ‘29 (uit
Groesbeek), heeft het vrouwenteam
opgeheven
wegens
geldproblemen.
Andere vrouwenteams hebben ook moeite

om het hoofd boven water te houden. Dit
laat simpelweg zien dat het geld voor de
show niet gelijk verdeeld wordt en dat de
mannen natuurlijk ook hier winnen.
Discriminatie
Zoals zo vaak gebeurt, zijn vrouwen
slachtoffer van dubbele onderdrukking:
op de werkvloer en in de samenleving
als geheel. Helaas is deze regel dus ook
van toepassing in de voetbalwereld.
Een enquête opgesteld door de World
Footballers’ Association, welke in 2017
werd gehouden onder 3.600 vrouwelijke
spelers, kwam erachter dat 17,5% van de
spelers wijdverbreide discriminatie ervoer
op grond hun geslacht, niet alleen vanuit
fans maar ook vanuit het clubbestuur.
Het is hetzelfde verhaal met hen die zich
slachtoffer verklaarden van homofobie
(5,4%, onder de Marokkaanse spelers
zelfs 60%), racisme (4,5%) en seksuele
intimidatie (3,5%).
Een extreem voorbeeld van discriminatie
is er in Kameroen: hier staat de federatie
van het mannenvoetbal het niet toe dat
vrouwen hun stadions en trainingskampen
gebruiken voor wedstrijden en trainingen.
De problemen waar vrouwelijke voetballers
tegenop lopen zijn meer dan alleen
zichtbaarheid in de massamedia, het gaat
hier om basale rechten!
Red de sport,versla het kapitalisme
FIFA’s oplossing voor de discriminatie

in het vrouwenvoetbal, is om het te
veranderen in een winstgevende zaak
voor een kleine groep mensen, net als
het mannenvoetbal. Zo wordt het een
gemakkelijke inkomstenbron voor rijke
zakenlieden, terwijl het voor gewone
mensen minder toegankelijk wordt. Denk
aan stijgende ticketprijzen (in het bijzonder
voor topteams) of wedstrijden die gespeeld
worden tijdens normale werkuren, welke
goed zijn voor sponsoren maar niet voor
werkende mensen.
Eigenlijk wil FIFA dus van het ene naar het
andere uiterste gaan. Het lijkt op een kleine
beloning om de vrouwelijke voetballers de
mond te snoeren. Dit zou geen overwinning
zijn, noch voor de spelers noch voor de fans.
Voetbal is geen aparte wereld, maar een
systeem binnen het kapitalistische systeem,
en moet daarom de kapitalistische regels
volgen. Het is geen toeval dat het bijna altijd
dezelfde grote clubs zijn die de grootste
toernooien winnen: wie geld heeft kan de
beste spelers en sponsoren verkrijgen. De
rest kan op een wonder wachten.
We zijn echter materialisten en geloven niet
in wonderen. We geloven dat vooruitgang
enkel door organisatie en strijd mogelijk is,
en dat het kapitalisme geen oplossingen
biedt. Enkel met de controle van spelers en
fans over de clubs, kunnen we het voetbal
terugpakken van het grootkapitaal en
zorgen voor gelijke beloning en betaalbare
tickets.

De IMT Wereldschool 2019
Van 23 t/m 29 juli vond in de
Italiaanse Alpen de Wereldschool
plaats van de International Marxist
Tendency, de organisatie waar
Revolutie bij is aangesloten. Met
deelnemers van Canada tot Pakistan,
van Zuid-Afrika tot Zweden, van
Venezuela tot Rusland, was dit een
zeer interessante bijeenkomst!
Er was een delegatie van 6 personen van
Revolutie aanwezig. Discussies vonden
plaats over o.a. Wereldperspectieven,
100 jaar Komintern, marxistische
economie, filosofie, de crisis van de EU,
vrouwenstrijd. Er werd een recordsom
van €135.000 opgehaald om de
marxistische beweging wereldwijd
te versterken. Zie een uitgebreid
verslag op www.marxist.com, via bit.
ly/2YtZZLP
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waar staan we voor?
Revolutie is een blad en organisatie met het
doel om marxistische ideeën te verspreiden
onder de werkende mensen, jongeren, studenten en elke ander bevolkingsgroep binnen de maatschappij. We zijn een groep
actieve socialisten binnen de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op maatschappijverandering. De marxistische analyse en
methode gelden als onze leidraad voor een
alternatief op de huidige asociale politiek.
Revolutie is onderdeel van de International
Marxist Tendency (IMT), die georganiseerd
is in tientallen landen over de hele wereld,
op elk continent. Uiteindelijk willen we de
wereldwijde strijd leiden tegen de onderdrukking en uitbuiting van het kapitalistisch
systeem. We identificeren onze ideeën en
tradities met die van Marx, Engels, Lenin en
Trotsky, die de vier grootste theoretische en
praktische bijdragers zijn voor Marxistische,
socialistische en communistische politiek.

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.

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

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

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

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

Strijdpunten
u

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

u

Voor een grootschalige bouw en renovatie van sociale woningen. Onmiddellijke stop van de verkoop van sociale woningen.
Nationalisering van de woningcorporaties onder controle van
de werknemers en huurders. Inbeslagname van de onroerende
goederen van de grote ondernemingen en banken.

u

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

u

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

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

Contact:

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

Website:
E-mail:
Facebook:
		

www.marxisten.nl
info@marxisten.nl
‘Revolutie’ en
‘Marxistische Studenten Utrecht’
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REVOLUTIE MAAKT
DEEL UIT VAN DE
INTERNATIONAL MARXIST
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