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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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gezien. De Jeugdzorg had haar eerste 
staking ooit, met een duidelijke 
boodschap dat er investeringen nodig zijn, 
omdat het water tot de lippen staat. We 
zien momenteel ook een zeer strijdbare 
beweging van ziekenhuismedewerkers 
voor een goede CAO. Hier kan men op 
bouwen.

De huidige maatschappelijke impasse 
leidt tot allerlei verschijnselen. De recente 
boerenprotesten zijn een uiting van 
de agrarische middenklasse die voor 
haar positie vreest, met de debatten 
rond stikstofreductie. Het protest 
werd gesponsord door veevoeder-  en 
vleesbedrijven en omarmd door rechtse 
politici en media, die allerlei nostalgische 
lovende woorden hadden over de boeren, 
maar geen oplossing boden. Tractoren 
die een dranghek omver reden leverden 
mooie beelden op, maar normaal wordt 
men voor minder al gearresteerd door de 
politie. Het was vooral een show, in het 
belang van de grote sponsorbedrijven, 
maar niet de boeren zelf.

In plaats van dit vleugellamme 
parlementaire 'GroenLinks', hebben we 
een echt links-socialistisch alternatief 
nodig, dat de strijd tegen bezuinigingen 
kan verbinden met de strijd voor een eerlijk 
klimaatbeleid. De bewegingen buiten het 
parlement tonen een potentieel aan voor 
verandering. Het is aan de FNV- en SP-
leidingen om te stoppen met halfslachtig 
compromiswerk en de bewegingen 
rond het klimaat te verbinden met een 
algemene mobilisatie tegen Rutte III.

Met eisen zoals de nationalisering 
van Rabobank, kwijtschelding 
hypotheekschulden en nationalisering 
van de supermarkten (Albert Heijn en 
Jumbo hebben samen al meer dan 
50% van de markt in handen), is het 
mogelijk om ook een deel van de boeren 
te winnen voor de arbeidersbeweging. 
Dan kunnen we hen incorporeren in een 
duurzaam productieplan om methaan 
en stikstof te verminderen, zonder dat 
zij voor hun inkomen hoeven te vrezen. 
Het kabinet gaat het allemaal niet beter 
maken, dat kan alleen de georganiseerde 
arbeidersbeweging zelf doen.

REDACTIONEEL

'GEMATIGDERE GROEI' EN DE NOOD AAN 
EEN LINKS-SOCIALISTISCH ALTERNATIEF
De troonrede van koning Willem-Alexander op Prinsjesdag was een stuk somberder 
dan het optimisme van de afgelopen jaren. Het begint voor de heersende klasse 
duidelijk te worden dat het economisch herstel van de laatste jaren niet zo solide is als 
gedacht ('gematigdere groei'). De dreiging van no-deal Brexit en een handelsoorlog 
met de VS,  de vertraging van de Duitse economie,  het zijn geen goede vooruitzichten 
voor het Nederlandse kapitalisme.

linkerlaars van Rutte spelen. De enige 
verdediging hiervoor is dat 'anders Baudet 
een overeenkomst sluit met Rutte'. Oftewel, 
in een situatie waarin de linkse partijen 
een historisch kleine vertegenwoordiging 
hebben in het parlement, wil Klaver ook 
nog eens capituleren voor Mark Rutte. Verre 
weg van Baudet te stoppen, opent dit juist 
meer mogelijkheden voor deze demagoog 
om zichzelf als 'anti-establishment' af te 
schilderen.

Wat een contrast allemaal met de 
klimaatstakers! Vrijdag 27 september 
liepen er 35.000 klimaatstakers door Den 
Haag. In vergelijking met bijvoorbeeld 
klimaatdemonstraties in 2017, was de sfeer 
vele malen radicaler, met leuzen tegen het 
systeem als geheel. Deze jongeren raken 
geradicaliseerd omdat zij zien hoe weinig 
de kapitalistische regeringen (kunnen) doen 
om de klimaatkwestie op te lossen. Velen 
van hen zullen GroenLinks gestemd hebben 
of die intentie gehad hebben (velen hebben 
nog niet eens stemrecht). Met het recente 
optreden ontmaskert GroenLinks zichzelf 
echter, waardoor de deur wordt opengezet 
voor verdere politisering en radicalisering.

Hiernaast hebben we de afgelopen 
periode strijdbare stakingsbewegingen 

Nu zijn er enkele zeer goede jaren 
geweest voor het bedrijfsleven en 
ook voor de begroting van Rutte III 

(overschot van €12 miljard). Het kabinet doet 
daarom enkele cosmetische aanpassingen, 
zoals een investeringsbank, een regeling 
om multinationals zoals Shell toch belasting 
te laten betalen, een vermindering van de 
verhuurdersheffing en een verhoging van 
de algemene heffingskorting.

Op het hoger onderwijs wordt echter 
verder bezuinigd. Door bezuinigingen 
op rijksgelden aan gemeenten zullen 
de komende jaren bibliotheken, 
sportvoorzieningen en zwembaden 
gaan sluiten. Er komen geen structurele 
investeringen in de Jeugdzorg, de GGZ en 
het basisonderwijs, sectoren waar we nu 
al enorme problemen zien. Wel is er extra 
geld voor het koningshuis en voor tasers 
voor de politie.

Genoeg maatregelen die politieke oppositie 
en verzet eisen. Echter, de grootste 
'linkse' oppositiepartij GroenLinks besloot 
om alle begrotingen van Rutte goed te 
keuren. GroenLinks wil namelijk niet aan 
'scorebordpolitiek' doen, zo stelt Jesse 
Klaver. In feite wil hij in het geheel niets 
scoren, maar wil hij de groengekleurde 

Redactie van Revolutie
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Op vrijdag 27 september kwamen duizenden mensen uit heel Nederland naar Den 
Haag voor de klimaatstaking. De mars,  die volgde op de algemene bijeenkomst op de 
Koekamp,  begon eerder dan oorspronkelijk gepland en eindigde op een andere locatie 
vanwege de ontzagwekkende opkomst. Schattingen lopen uiteen, maar men is het 
erover eens dat er minimaal 35.000 mensen naar Den Haag zijn gekomen om hun stem 
te laten horen. Ook elders ter wereld gingen deze week miljoenen mensen de straat op. 

mondiale uitstoot van broeikasgassen. Hoewel 
elk individu zo een steentje kan bijdragen, 
mag het niet in de plaats komen van een 
systematische, anti-kapitalistische aanpak.

Thunberg, pionier en icoon van de 
klimaatstaking, is duidelijk een betrokken 
en welbespraakte vertegenwoordiger van 
een fenomenale beweging, maar zij loopt 
het risico dat zij door burgerlijke actoren 
onschadelijk wordt gemaakt.  Rob Jetten, Jesse 
Klaver en hun geestverwanten, waaronder 
Justin Trudeau, groothandelaren in “empty 
words”, waren er als de kippen bij om hun 
enthousiasme over de stakingen kenbaar 
te maken. Onlangs ontmoette Thunberg 
de Amerikaanse ex-president Obama en 
antwoordde zij bevestigend op zijn vraag 
“You and me, we’re a team, huh?”, ondanks 
zijn zeer matige klimaatbeleid. Zelfs Mark 
Rutte sprak zich lovend uit over de acties. 

We nemen dit de beweging of Greta niet 
kwalijk: dit is een systematisch probleem 
van de kapitalistische maatschappij. 
Vertegenwoordigers van de burgerij 
proberen altijd om de woede en de energie, 
die de tegenstellingen in de kapitalistische 
samenleving onvermijdelijk oproepen, te 
kanaliseren, te gebruiken voor hun eigen 
doeleinden en daarbij de boegbeelden 
onschadelijk te maken. Maar dit is gevaarlijk 
voor de beweging, en daarmee ook voor de 
toekomst van de planeet, omdat werkelijke 
oplossingen buiten beeld blijven. In plaats 
daarvan krijgen wij afgezwakte maatregelen 
die goed zijn voor grote bedrijven en slecht 
voor de meerderheid van de bevolking. In 

haar speech bij de VN leek Thunberg zich hier 
terdege van bewust, toen zij het volgende zei: 
“How dare you continue to look away and 
come here, saying that you are doing enough, 
when the politics and solutions needed are 
still nowhere in sight?” Maar politici die niet 
willen breken met het kapitalisme kunnen 
geen echte oplossingen bieden. 

In de kranten wordt laatdunkend geschreven 
over de “ambitieuze” wensen van de stakers, 
maar zelfs deze zijn vaak nog te beperkt. Om 
klimaatverandering en de catastrofale gevolgen 
tegen te gaan hebben wij een revolutie nodig. 
We moeten de grote vervuilende bedrijven (in 
Nederland in het bijzonder Shell en Unilever) 
tot staatseigendom maken en de overgang 
naar een duurzame economie planmatig 
teweegbrengen. Burgerlijke politici kunnen 
dit niet voor ons doen, wij moeten het zelf 
doen. We hebben weinig tijd en een enorme 
klus om te klaren. Het is nu van groot belang 
dat arbeiders zich bij de stakingen aansluiten. 
Hoewel de FNV officieel de klimaatstaking 
steunde, waren er slechts hier en daar enkele 
van hun activisten te zien. Bij toekomstige 
mobilisaties moet de FNV trachten om echte 
stakingen te realiseren, met eisen in het belang 
van de werkende klasse, zoals nationalisaties 
van de grote vervuilers, omscholingen voor 
werknemers in vervuilende industrieën en 
verzet tegen pogingen om arbeiders en arme 
mensen de rekening te laten betalen voor 
de transitie. Sinds de pensioenstaking kan 
het 'taboe op politieke stakingen' niet meer 
gebruikt worden als excuus om niet mee te 
mobiliseren.

De nadruk op het klassenaspect van 
klimaatverandering moet worden 
benadrukt en moet worden aangevuld met 
een wetenschappelijke analyse van de hele 
samenleving. Dat is de taak van de marxisten 
binnen de beweging. Het kapitalisme biedt 
geen toekomst! Stel tegenover de slogan van 
de bourgeoisie “Na ons de zondvloed” de 
slogan “Geen transitie zonder revolutie” en 
vecht voor een socialistische transformatie 
van de maatschappij!

• Maximale mobilisatie voor de 
klimaatstakingen!

• Studenten, scholieren en arbeiders: 
strijd samen!

• Het kapitalisme is het probleem - het 
socialisme de oplossing!

• Sluit je aan bij Revolutie!

Plume Rozenwater

Ondanks alle leugens en laster van 
rechtse propagandisten, sofisten en 
andere bekrompen lieden, hebben 

de massa’s van alle landen zich verenigd om 
verandering te eisen. Dit is een geweldige 
ontwikkeling die wij, als marxisten, van harte 
steunen en die elke grond voor pessimisme, 
voor het idee dat de massa’s onverschillig 
staan tegenover de grote vraagstukken van 
onze tijd, doet verdwijnen. Toch is er nog 
veel werk aan de winkel. Demonstraties en 
stakingen zijn immers geen doelen op zich, 
maar middelen om doelen te bereiken. 

De week begon met Greta Thunberg die 
tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties 
in New York vurig wereldleiders berispte. 
In haar toespraak, die veel aandacht kreeg 
op sociale media en ook in de traditionele 
media, veroordeelde zij de “empty words” 
(holle frasen) en “fairytales of eternal 
economic growth” (sprookjes over oneindige 
economische groei) van wereldleiders. Dit is 
positief omdat men door dit taalgebruik wordt 
gedwongen om het probleem stelselmatiger 
te bekijken. In Den Haag kwam dit sentiment 
ook tot uiting: de jeugd eist een toekomst 
en slogans als “Change the system, not the 
climate!” of  ‘What do we want? Climate 
justice. When do we want it? Now!‘ waren 
alom aanwezig. De situatie is duidelijk positief 
veranderd, maar dit geluid moet uiteindelijk 
nog krachtiger. Te veel mensen beperken zich 
nog altijd tot oproepen tot veranderingen 
in het persoonlijke leven (korter douchen, 
minder vlees eten, minder vliegen), terwijl 
ongeveer honderd gigantische bedrijven 
verantwoordelijk zijn voor 71% van de 

KLIMAATSTAKING IN DEN HAAG: 
GEEN TRANSITIE ZONDER REVOLUTIE!
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De FNV heeft een landelijke campagne opgezet met een goede eis, namelijk de 
verhoging van het wettelijk minimumloon naar de 14 euro. Zoals de campagnewebsite 
voor14.nl vermeldt is er momenteel economische groei, maar profiteren twee miljoen 
mensen in Nederland hier niet van. Het loon van minimumverdieners is de laatste 40 
jaar zelfs 20% minder waard geworden! De tijd is dus zeker rijp voor deze campagne. 

zeer afgezwakte vorm) doorgevoerd wordt.
Daarnaast heeft de FNV vaker campagnes 
aan verkiezingen of akkoorden gekoppeld, 
om deze vervolgens dood te laten bloeden. 
De Nationaal Zorgfonds campagne was 
gekoppeld aan de SP-verkiezingscampagne 
van 2017, om daarna van de kaart te 
verdwijnen. De campagne tegen het lage 
jeugdminimumloon van FNV Young&United 
had als potentie om veel jongeren bij de 
vakbond te krijgen, maar bloedde dood 
na een akkoord met Lodewijk Asscher 
over stapsgewijze verhoging van het 
jeugdminimumloon. 

In plaats daarvan moet een campagne erop 
gericht zijn om zoveel mogelijk mensen te 
betrekken en te organiseren, rondom een 
duidelijke en strijdbare eis. Niet alleen via 
campagnebijeenkomsten, maar ook via 
actief werk binnen de bedrijven, met extra 
focus op de notoire onderbetalers. Naast 
dat de strijd voor €14 een stap vooruit is 
voor de werknemers van deze bedrijven, 
is het ook een goed middel om hen te 
rekruteren voor de arbeidersbeweging en 
de dalende ledentallen van de vakbonden 
te keren. Enkel door massale druk, met 
een beweging in de bedrijven gekoppeld 
aan een beweging op straat, kan deze eis 
ingewilligd worden.

Stijgende prijzen?
Tegenstanders halen zoals altijd de mythe 
van stal dat een algemene verhoging 
van het minimumloon onvermijdelijk 
tot prijsstijgingen en inflatie zou leiden. 

Iedere loonstijging leidt tot prijsstijging en 
de arbeider wint niets. We kunnen aldus 
beter niet aan deze strijd beginnen. Een 
oud argument, dat al door Marx onderuit 
gehaald werd in zijn werk Loon, prijs en 
winst.

Als het waar zou zijn, zouden we nog steeds 
in dezelfde omstandigheden als 1850 leven. 
Door gezamenlijke strijd hebben we echter 
de levensstandaard weten te verhogen. Dit 
werkt twee kanten op. De werkgevers zijn 
sinds de jaren '80 een offensief begonnen 
om lonen zoveel mogelijk te drukken 
en contracten te flexibiliseren. Waarom 
zouden zij dat doen, als lonen en prijzen 
automatisch gekoppeld waren?

Het is allemaal gekoppeld aan winsten. 
Marx' grote ontdekking was dat lagere 
lonen, hogere winsten betekende, en 
hogere lonen dus lagere winsten. De 
belangen van werknemers en werkgevers 
zijn hierdoor tegenovergesteld. Dat is de 
echte reden van het verzet van werkgevers 
tegen dit soort acties, niet dat het zinloos 
is maar juist dat het wel degelijk zin heeft.

Werkgevers zullen terugvechten
De beweging moet niet het gevoel krijgen 
dat na een wettelijke verhoging naar €14, 
de strijd over is. De Nederlandse werkenden 
(en uitkeringsgerechtigden) moeten 
bewust worden dat zij georganiseerd veel 
macht hebben, en ook voor andere zaken 
kunnen strijden. De werkgevers zullen 
onvermijdelijk tegenaanvallen uitvoeren om 
hun verminderde winsten te compenseren.
We moeten geen illusies hebben in dat 
we de werkgevers kunnen overtuigen 
met 'rationele argumenten'. Er zullen 
onvermijdelijk andere maatregelen 
genomen worden, met betrekking tot 
verdere automatisering, reorganisaties om 
hetzelfde werk met minder mensen te doen, 
in sommige gevallen het (deels) outsourcen 
van werk naar lagelonenlanden.

Daarom zien wij marxisten deze campagne 
als een zeer goede stap vooruit voor de 
arbeidersbeweging, maar zeggen wij 
ook dat ze niet los gezien kan worden 
van een bredere strijd tegen de macht 
van het kapitaal, voor een socialistische 
samenleving.

FNV 'VECHT VOOR 14': EEN
POTENTIEEL ZEER STRIJDBARE CAMPAGNE 

Zowi Milanovi

Wij als marxisten staan hier 
natuurlijk helemaal achter en 
zullen deze beweging actief 

ondersteunen. Een verhoging van het 
minimumloon naar €14 is een eerste stap 
om de situatie van Nederlanders uit de 
werkende klasse flink te verbeteren. Het 
gaat hier om werkenden, maar ook mensen 
in Bijstand en AOW, welke gekoppeld 
zijn aan het minimumloon. Dit zal leiden 
tot meer koopkracht en de armoede en 
ongelijkheid doen verminderen. 

Deze campagne heeft de potentie om een 
beweging op te bouwen die deze eis zal 
kunnen afdwingen, en als FNV het goed 
aanpakt zou dit een vuurtje kunnen starten 
onder de Nederlandse massa’s dat tot meer 
klassenbewustzijn leidt. Maar voor nu moet 
de beweging nog gaan groeien. De FNV 
heeft vele mensen bereikt door in het hele 
land bijeenkomsten te houden.

Op een campagnebijeenkomst in 
Amsterdam werd er verteld dat een 
onderdeel van de strategie is om een 
beweging van tienduizenden activisten op 
te bouwen die bij de verkiezingen van 2021 
stemadvies gaat geven.

Dit vinden wij niet de juiste strategie. Ten 
eerste weten we nog helemaal niet welke 
partijen er tegen die tijd de eis van €14 in 
hun programma hebben staan. Indien er 
wel partijen zijn die dit hebben en zij winnen 
geen absolute meerderheid, dan is het zeker 
dat deze minimumloonsverhoging niet (of in 
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In de jaren '30 schreef Leon Trotski dat de heersende klasse met gesloten ogen op weg was naar een catastrofe. Dit lijkt een 
nauwkeurige omschrijving van de huidige situatie in Groot-Brittannië. Op weg naar een no-deal Brexit,  heeft de heersende 
klasse alle controle over de gebeurtenissen verloren. “Boze tijden wekken boze politieke partijen op”,  schrijft de Financial 
Times. “Voorlopig wordt de partij van de premier bepaald door woede. Dat is conservatisme, niet met een glimlach, maar 
met een grom.”

het establishment - naar het parlement 
en betrok de gewoonlijk afstandelijke 
monarch, nu in de vuile zaken van de 
politiek van Westminster.

De heersende klasse heeft de monarchie 
opzettelijk buiten dergelijke taferelen 
gehouden, om de koninklijke personages 
te behouden als een ‘reservewapen’ dat 
kan worden ingezet in tijden van crisis 
- bijvoorbeeld onder een toekomstige 
Corbyn-regering.

Alarmerend voor hen is de aandacht die 
gevestigd is op de werkelijke rol van de 
monarchie en haar anti-democratische 
bevoegdheden. Hetzelfde geldt voor 
het onverkozen Hooggerechtshof, dat 
werd gedwongen om het besluit om het 
parlement op te schorten, onwettig te 
verklaren.

De Britse Trump
Johnson heeft een plan. Of hij nou 
'Brexit gedaan kan krijgen' of niet, hij is 
vastberaden strijdend de verkiezingen in 
te gaan met als thema ‘Parlement versus 
het Volk'. De dreigende toon die hij in 

het Parlement heeft aangenomen, is niet 
gericht op parlementsleden, maar op de 
teleurgestelden erbuiten. Dit zullen ook de 
meest gepolariseerde verkiezingen zijn in 
100 jaar.

Een deel van deze strategie is om de Brexit 
Party te elimineren door zelf de Brexit-
partij te worden. Johnson richt zijn retoriek 
ook op de 52% die voor vertrek uit de 
EU stemde. Daarvoor probeert hij zich te 
verkleden als het anti-establishmentfiguur. 

Status quo
De liberalen binnen en buiten het Parlement 
daarentegen, die met hun handen in het 
haar zitten om de 'bedreiging van de 
democratie', worden gezien als onderdeel 
van de status quo; als onderdeel van het 
gehate establishment. De rechtervleugel 
van Labour maakt deel uit van deze groep. 
Ze zijn voorvechters van de ‘rechtsstaat’ - 
alsof het recht boven de klassenstrijd staat. 
Ze zijn geobsedeerd door ‘provocerende’ 
taal, waar Johnson verwijst naar 'verraad', 
"overgave", enzovoort.

In plaats van zulke zachtmoedigheid zou 

Brexitchaos: 
wat is er aan de hand?

De conservatieve partij is 
overgenomen door Boris Johnson 
en zijn Brexit-bende. Ze zijn op weg 

naar de afgrond, ongeacht de gevolgen. Ze 
geloven dat er een sterker Groot-Brittannië 
zal herrijzen uit de as.

Hun Brexit La-La Land zal een soort 
‘Singapore-on-Sea’ zijn, waar de regels 
worden afgebroken en de zweepslag van 
de werkgevers nog harder zal zijn. Maar dit 
is een ‘Johnsoniaanse droom’.

Zelfs de werkgeversvereniging, het CBI, is 
verontrust. Carolyn Fairbairn zegt in een 
reactie: “De belangrijkste kwestie voor 
bedrijven - groot en klein - is op dit moment 
niet het schrappen van reguleringen, maar 
het verkrijgen van een Brexit-deal die afziet 
van de economische onrust van een no-
deal scenario.”

Constitutionele crisis
Voor politiek gewin op de korte termijn 
heeft de kliek van Johnson alles in de lucht 
gegooid en ondermijnt ze de pilaren van 
de heersende klasse. Johnson sleepte zelfs 
de koningin - een belangrijk onderdeel van 

Lubna Badi Bewerkte en ingekorte vertaling door Lubna Badi van "Britain in turmoil: let us rise to the challenge" op socialist.net
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Beste kameraden van Revolutie,

Ik schrijf deze brief om een probleem aan te kaarten waar arbeidsmigranten (zowel Europees als niet-Europees) veel last van 
ondervinden, het taalprobleem.

De Nederlandse taal wordt niet als extra taal gedoceerd op scholen en universiteiten in Europa en op andere continenten (met 
uitzondering van België en enkele ex-koloniën van Nederland), waardoor velen van ons naar Nederland verhuizen en alleen Engels 
spreken, wat natuurlijk een taal is die in Nederland zeer goed wordt gesproken door een grote meerderheid van de bevolking.

Ons wordt ook verteld dat het mogelijk is om hier te werken zonder Nederlands te spreken, vooral in Amsterdam. Dit is misschien 
waar, maar het is ook waar dat de meerderheid van de interne communicatie, te beginnen met het arbeidscontract, in het 
Nederlands zijn en niet vertaal worden. En hier beginnen de problemen.

Natuurlijk kunnen Nederlandse collega’s zeer behulpzaam zijn met werknemers van andere nationaliteiten, maar wanneer men 
een contract moet ondertekenen of er andere belangrijke werkgerelateerde communicatie is, kunnen zij natuurlijk niet 24/7 in 
je schaduw staan! Om maar deels of bijna niet te weten wat er aan de hand is op de werkvloer, is een echt probleem, omdat 
het ten eerste ertoe leidt dat werkers hun rechten niet kennen. Of, wanneer de CAO van je sector verslechtert, kun je de 
veranderingen pas zien op je volgende loonstrook, zonder erop voorbereid te zijn en te weten of er een mogelijkheid is om hier 
tegen te vechten.

Ik denk dat iedereen het recht heeft om te begrijpen wat er aan de hand is. Daarom zouden we allen gezamenlijk moeten 
vechten voor gratis taallessen, voorzien door de bedrijven waarin we werken, en pleiten voor de uitbreiding van de gemeentelijke 
taallessen naar iedereen die hier behoefte aan heeft, niet alleen een klein deel van de migranten.

Werkgevers en de belastingdienst leggen je graag je plichten uit in het Engels, maar zullen je nooit helpen je rechten uit te 
leggen: ik heb collega’s die pas na ruim een jaar hun zorgtoeslag hebben aangevraagd, enkel omdat ze geen idee hebben hoe 
dat moest of zelfs niet op de hoogte waren van de regeling. Gezien de kosten van de zorgpremies, is dit een flinke aanslag op 
het budget van mensen die deeltijd of op flexbasis werken.

Het is tijd om dit mes uit de handen van de werkgevers en belastingdienst te trekken! Arbeiders aller landen, verenigt u!

Een sympathisant

Wil je ook je ervaring met ons delen? Schrijf naar info@marxisten.nl

De Tory's zijn al begonnen met hun 
algemene verkiezingscampagne en 
beweren "de partij van het volk" te zijn. 
Ze bieden schijnbeleid, met valse beloften 
van een hoger leefbaar loon en extra 
uitgaven voor ziekenhuizen. Maar het zijn 
de Tory's die regeerden tijdens de grootste 
loondaling sinds de Napoleontische 
oorlogen!

Labour moet overal in het land massale 
bijeenkomsten houden, om duidelijk 
aan te tonen dat dit de beweging is 
die de 99% representeert, niet de 1%. 
We moeten campagne voeren over 
klassen-kwesties en socialistisch beleid. 
We moeten dit verrotte kapitalistische 
systeem afschaffen, niet ‘verbeteren’. 
Miljoenen zijn boos en schreeuwen om 
fundamentele verandering. Alleen een 
gedurfd socialistisch programma kan deze 
strijd een weg bieden.

de volledige vruchten van hun industrie 
te verzekeren, en de meest rechtvaardig 
mogelijke verdeling hiervan op basis van 
de gemeenschappelijke eigendom van de 
productie-, distributie- en ruilmiddelen, en 
het best mogelijke populaire systeem voor 
beheer en controle over elke industrie of 
dienst.”

Dit werd ontzettend goed ontvangen met 
een staande ovatie door de leden van de 
partij, wat veel zegt over hoe enorm deze 
partij is veranderd in vergelijking met het 
Blair-tijdperk. 

De toespraak van Corbyn op de conferentie, 
was een oproep tot mobilisatie, welke de 
pogingen dwarsboomde om de partij tot 
de Remain Party te maken. Het was een 
voorproefje van het linkse manifest dat zal 
worden geproduceerd.

Labour in het offensief moeten gaan. Het 
is Johnson die zich 'overgeeft' aan de 
miljardairs en speculanten - de klasse die 
hij vertegenwoordigt. En het is Johnson die 
de daklozen, de werklozen en de armsten 
in de samenleving "verraadt". 

Voor een socialistische Labour-regering!
We kunnen niet precies voorspellen welke 
stappen Johnson zal nemen. Johnson heeft 
de handschoen toegeworpen naar Labour. 
In reactie daarop, moet Labour opstaan 
en strijden! Labour moet algemene 
verkiezingen afdwingen.

Op 21 september begon ook de Labour 
conferentie. De Britse marxisten van 
Socialist Appeal waren aanwezig, die de 
campagne ‘Labour4Clause4’ zijn gestart. 
Deze campagne eist dat de socialistische 
Clausule IV weer moet worden hersteld, 
die stelt: “Om de hand- en hoofdarbeiders 

ingezonden brief:
een arbeidsmigrant

We hebben deze brief ontvangen (oorspronkelijk in het Engels) van een sympathisant, die de strijd op de werkvloer 
beschrijft van niet-Nederlandstalige werkers.
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Het is nu 30 jaar sinds de val van de 
Berlijnse Muur. Hoe kijken de Duitse 
media en kapitalistische politici naar 

deze gebeurtenis zoveel jaar later?

De officiële media vertellen nog steeds 
hetzelfde verhaal van een vreedzame 
revolutie voor hereniging, het 'einde van 
communisme', etc. Tegelijkertijd is het 
duidelijk dat Oost en West nog steeds twee 
gescheiden gebieden zijn. Bij de recente 
verkiezingen in Saksen en Brandenburg 
verloren de SPD en CDU, de partijen van 
Merkels grote coalitie, wat wijst op grote 
onvrede.

Waar komt die onvrede vandaan?
De lonen in het Oosten zijn gemiddeld lager, 
en er is nog steeds geen 35-urige werkweek 
zoals in het Westen. De werkgevers willen 
dit niet geven en zien het Oosten als een 
wingewest. De vakbond IG Metall staat 
onder grote druk van de leden om hiervoor 
te vechten. 

Daarnaast voelt het Oosten zich 
gediscrimineerd, omdat de belangrijke 
posities in grote bedrijven, universiteiten en 
media gedomineerd worden door West-
Duitsers. Veel hoogopgeleide mensen, vooral 
vrouwen, verhuizen naar het Westen. Wat 
er overblijft zijn vooral veel gefrustreerde 
mannen, met een gebrek aan banen en 
potentiële partners. Dit is een vruchtbare 
grond voor fascisten en de AfD, die 
vervolgens buitenlanders de schuld geven 
van de situatie.

Wat was de aard van het staatsapparaat 
en het regime van de DDR?
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog en 
Hitlers misdadige aanval op de Sovjet-Unie, 
welke leidde tot 27 miljoen doden, vocht het 
Rode Leger terug en veroverde het grote delen 

van Oost-Europa. Stalins oorspronkelijke plan 
was om een zwak kapitalistisch Duitsland als 
bufferstaat te hebben tussen de Sovjet-Unie 
en West-Europa.

Met de aanvang van de Koude Oorlog 
veranderde de situatie en besloot Stalin 
om het Rode Leger te gebruiken om de 
grootgrondbezitters en kapitalisten in 
Duitsland en andere bevrijde landen te 
onteigenen. Dit was een bureaucratisch 
proces van bovenaf, maar er was wel degelijk 
steun voor onder de arbeidersklasse. Echter, 
het Rode Leger werd gebruikt om een 
bureaucratisch staatsapparaat op te zetten, 
in het spiegelbeeld van Stalins Sovjet-Unie 
in 1949. Het kapitalisme was afgeschaft, er 
was een genationaliseerde planeconomie, 
maar politieke controle was in handen van 
een bureaucratie in plaats van de werkende 
bevolking zelf.

Binnen de heersende Socialistische 
Eenheidspartij Duitsland (SED) was 
aanvankelijk nog veel oppositie tegen de 
bureaucratisering. Dit speelde allemaal een 
rol in de arbeidersopstand van 1953, die 
een protest was tegen de bureaucratisering 
en verhoogde werkquota's en -uren. 
Ondanks dat de West-Duitse regering deze 
opstand voor haar eigen doeleinden gebruikt 
heeft, was dit wel degelijk een echte 
arbeidersopstand. Na het neerslaan hiervan 
door Sovjettroepen, werd de SED gezuiverd. 
Een blijvend probleem was de vlucht van 
gekwalificeerde arbeiders van Oost- naar 
West-Berlijn, waar de lonen hoger waren. Dit 
leidde in 1961 tot de bouw van de beruchte 
Berlijnse Muur. Hiermee stopte de vlucht en 
was het regime geconsolideerd.

In de jaren '60 en '70 verbeterde de situatie 
in vergelijking tot de jaren '50. Er was sprake 
van substantiële economische groei en een 

30 jaar na de val van de Berlijnse Muur
Interview met Hans-Gerd Öfinger, redacteur van derfunke.de

verbetering van de levensstandaard. Op 
basis van de geplande economie werden 
er veel verworvenheden behaald. Er was 
een kwalitatief goede en toegankelijke 
gezondheidszorg. Er was een goed sociaal 
vangnet. Het aantal werkende vrouwen was 
veel hoger dan in het Westen en de positie 
van de vrouw in het algemeen verbeterde 
snel.

Niet lang voor de val van de muur, vierde 
de DDR haar 40-jarig bestaan met grote 
ceremonies. Daarna ging alles opeens 
heel snel. Wat zijn de hoofdfactoren die 
het regime verzwakten?
De algemene crisis van het regime had zijn 
basis in de afname van de economische 
groei. Het gebrek aan arbeiderscontrole 
in de planeconomie leidde uiteindelijk tot 
stagnatie. Er was namelijk geen correctie 
op het bureaucratisch mismanagement, 
een zelfde probleem als in de Sovjet-Unie 
bestond. Dit had opgelost kunnen worden 
door het instellen van arbeiderscontrole en 
-democratie, maar de bureaucratie vreesde 
voor haar machtspositie.

Er waren in die omstandigheden onder 
de bevolking illusies in Gorbatsjovs 
markthervormingen. De DDR-bureaucratie 
vreesde echter Gorbatsjovs hervormingen. 
Markthervormingen zouden de legitimiteit 
van de DDR-bureaucratie (als niet-
kapitalistische tweede Duitse staat) 
verzwakken en meer ammunitie geven aan 
West-Duitsland. In november 1988 werd het 
pro-Gorbatsjov Sovjettijdschrift 'Sputnik' in 
de DDR verboden.

Er waren intussen veel sociale problemen. 
Zo waren er onderinvesteringen in de 
oude woningbouw, die niet gerenoveerd 
werd. De milieukwestie was toen ook 
al belangrijk, met protesten tegen de 
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vervuilende bruinkoolwinning en de 
onveilige atoomenergie.

Steeds meer mensen ontvluchten de DDR 
via Tsjechoslowakije en Hongarije naar 
Oostenrijk, waar de grenzen geopend 
werden. Echter, in september zien we ook 
het begin van de wekelijkse protesten op 
maandag in Leipzig en andere steden, 
van demonstranten die tegen de regering 
protesteren. De beweging was niet pro-
kapitalistisch, maar vooral antibureaucratisch, 
en tegen de repressie vanuit de geheime 
dienst, de Stasi. Op 10 oktober verwachtte 
men harde repressie tegen de beweging, 
maar dit vond niet plaats. Honecker en 
andere leden van de oude garde traden af, 
om vervangen te worden door 'hervormers' 
zoals Egon Krenz.

Op 4 november was er een massademonstratie 
van honderdduizenden mensen in Oost-
Berlijn. Dit was het begin van een politieke 
revolutie. Stefan Heym, een van de sprekers, 
zei dat de massa's het regeringsgebouw 
hadden kunnen innemen. Er was geen 
echte leiding, maar de staatsmacht stortte 
geheel in. In dit vacuüm kwamen vooral 
intellectuelen naar voren met democratische 
eisen (vrijheid van meningsuiting, vrijlating 
politieke gevangen, vrijheid om te reizen).

Op 9 november liet de hervormingsgezinde 
vleugel van de bureaucratie toe dat burgers 
naar West-Berlijn en -Duitsland mochten. 
De conservatieve vleugel was tegen, maar 
kon niets doen. Een massabeweging die 
zich richting de muur begaf, eiste toen het 
openen van de grenzen en zo kwam de 
iconische val van de Muur tot stand.

Nu dat Oost-Duitse arbeiders naar het Westen 
konden reizen, werden de massa's afgeleid 
door de nieuwe situatie. De politieke revolutie 
die was begonnen, werd zo onderbroken. Dit 
is het moment dat de West-Duitse kanselier 
Kohl in actie kwam. Hij wilde de brenger 
zijn van Duitse eenheid. Met het politieke 
machtsvacuüm en de illusies in de Westerse 
consumptiecultuur (grotere auto's, de kracht 
van de D-mark), was het mogelijk voor het 
Westen om een rol te spelen met veel geld 
en de financiering van politieke partijen. De 
demonstraties voor een politieke revolutie 
werden zo veranderd in demonstraties voor 
Duitse eenheid. Er ontstonden illusies dat de 
West-Duitse landgenoten de industrie zouden 
verbeteren, etc. In maart 1990 vonden er 
in de DDR verkiezingen plaats (gewonnen 
door CDU). Op 3 oktober vond de Duitse 
hereniging plaats.

Er wordt vaak gewezen op de rol van 
de Lutherse Kerk als bolwerk van de 

oppositie. Wat was de rol van de Kerk? 
Er bestaan veel mythes rondom de Lutherse 
Kerk. Het belangrijkst om te vermelden is dat 
mensen vooral in de kerk samenkwamen 
omdat ze daar veilig waren voor de Stasi. Het 
was dus vooral een praktische reden.

Wat betreft de kerk als oppositie, kunnen 
we vermelden dat Honecker met de 
kerkhiërarchie in 1983 samenkwam, en het 
partijstandpunt over Luther veranderde om 
de kerkhiërarchie dichter aan het regime te 
binden, hoewel ze later de transitie richting 
kapitalisme steunde. De meerderheid 
van de Oost-Duitsers zit ondanks allerlei 
bekeringspogingen van West-Duitse priesters 
echter niet bij een kerk aangesloten; zij zijn 
voornamelijk atheïstisch.

En wat was de rol van de linkse oppositie 
tegen het regime?
Er was een kleine linkse oppositie die 
probeerde arbeidersraden van onderop 
te organiseren. In de vroege jaren '90 
speelde zij een rol bij de protesten tegen 
de herstructurering van de industrie, welke 
tot veel baanverlies leidde. Echter, de linkse 
oppositie was te klein en te zwak om een 
echte onafhankelijke rol te spelen.

In hoeverre was er op voorhand een deal 
tussen de Oost-Duitse bureaucratie en de 
West-Duitse staat?
De hervormingsgezinde vleugel van de DDR 
wilde een 'socialistische markteconomie' en 
de planeconomie mengen met kapitalisme, 
in een soort confederatie van de BRD en de 
DDR. Premier Hans Modrow en partijleider 
Gysi veranderden hierbij de SED in de PDS 
(voorloper Die Linke).

In februari 1990 kwamen Gorbatsjov 
en Kohl overeen om de DDR snel over 
te dragen aan de BRD, terwijl de West-
Europese bondgenoten (Frankrijk, VK, 
Nederland) sceptisch hierover waren. De 
Länder werden opnieuw opgezet en na de 
verkiezingen voor deze werden ze snel in de 
Bondsrepubliek geloodst. Enorme sommen 
geld en functionarissen werden naar het 
Oosten gestuurd om een nieuw burgerlijk 
staatsapparaat op te zetten. Daarom zijn er 
nog steeds veel West-Duitsers die leidende 
posities hebben in de staatsadministratie in 
het Oosten.

Wat waren de politieke gevolgen van de 
hereniging?
In december 1990 won Kohl een grote 
overwinning als 'hereniger van Duitsland'. 
De SPD en Groenen verloren. Hereniging 
leidde tot een nationalistische hype. Zo 
ontstond er een golf van fascistische 
aanvallen op Turken en vluchtelingen, 

zowel in Oost- als West-Duitsland. 

Wat betreft de groei van extreemrechts in 
het Oosten, het is belangrijk om in te zien 
dat fascistische West-Duitse kaders naar 
het Oosten verhuisden om hier aanhang te 
werven. Zij werden hierbij geholpen door 
reactionaire figuren in het Oost-Duitse 
staatsapparaat, die afkomstig waren uit 
Beieren, Badem-Württemberg, etc. Het 
NSU-schandaal van enkele jaren geleden 
toonde aan hoe sterk de staat en fascistische 
terreurnetwerken met elkaar verweven 
waren.

De de-industrialisatie kwam als een grote 
shock voor de Oost-Duitse arbeiders, die 
illusies hadden in Westerse hulp. Miljoenen 
mensen verhuisden naar het Westen. Echter, 
dit betekende niet automatisch groei voor 
extreemrechts. In de late jaren '90 was er een 
groei van de SPD en PDS. In 1998 werden 
SPD en Groenen gekozen (in zowel Oost als 
West).

Lange tijd leek de PDS/Die Linke het goed 
te doen in de voormalige DDR, nu zien 
we een groei van AfD. Waar komt dit 
vandaan?
In het Oosten was er voor de komst 
van het AfD al een proces waarbij de 
extreemrechts NPD aan stemmen won. De 
basis ervan was het lompenproletariaat, de 
verarmde middenklasse, gedemoraliseerde 
gepensioneerden, etc.

Na de teleurstelling in Schröder, de 
'sociaaldemocraat' die een rechts 
afbraakprogramma uitvoerde, was er een 
groei van beide extreemrechts en de PDS. 
In 2005-07 vond de oprichting van Die 
Linke plaats, door een fusie van PDS met 
West-Duitse linkse en vakbondsactivisten. 
De partij was succesvol, maar had 
veel sociaaldemocratische illusies. In 
Mecklenburg-Vorpommen, Berlijn en 
Thüringen (waar ze de premier hebben) 
namen ze deel aan regeringen. 

Het is echter een geval van reformisme 
zonder hervormingen. Ze hebben weinig tot 
niets geleverd. Die Linke wordt in het Oosten 
dan ook niet meer als anti-establishment 
gezien, wat de weg vrijmaakte voor een 
demagogische campagne van het AfD dat 
zich wel als zodanig beschouwt.

Als Die Linke terrein wil terugwinnen, moet 
er een einde komen aan deze reformistische 
coalitiepolitiek. In plaats daarvan is er een 
duidelijke socialistische politiek nodig die 
zich verzet tegen Merkels grote coalitie 
en tegelijkertijd de racisten van AfD 
ontmaskert.
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de afscheiding van België, hadden de 
kapitalisten een ideologische mythe nodig 
om hun 'grootsheid' te bewijzen in het 
nieuwe industriële tijdperk.

Dat de Nederlandse kapitalistische klasse 
spreekt van een 'Gouden Eeuw', is omdat zij 
in de 17e eeuw de dominante kapitalistische 
macht op aarde was. Dit kwam niet voort uit 
een 'handelsgeest' of uit de 'calvinistische 
moraal', maar uit het feit dat de kapitalisten 
in de Lage Landen in 1588 hun eigen 
onafhankelijke republiek verkregen door 
middel van een revolutionaire oorlog, en 
zich zo bevrijdden van de restricties die 
door het Spaanse Rijk waren opgezet. De 
Nederlandse Revolutie gaf de macht aan 
de bourgeoisie, hoewel de calvinistische 
volksmassa's de drijvende kracht waren die 
alles gaven in hun strijd tegen de inquisitie. 
De Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden werd een kapitalistische 
republiek, met een buitenlands beleid 
gericht op het accumuleren van kapitaal, 
zonder geremd te worden door de inquisitie 
en de belastingen van Habsburgs Spanje.
 
De VOC was de eerste naamloze 
vennootschap in de geschiedenis. 

Er is een debat gaande over of de term 'Gouden Eeuw' gebruikt moet worden,  nu het Amsterdam Museum deze heeft afgeschaft. 
Antiracistische activisten zien het als overwinning,  terwijl rabiate nationalisten schuimbekkend de 'oude glorie' verdedigen. 

Op cultureel gebied kan men stellen 
dat er in die tijd veel vooruitgang 
is geboekt: de schilderkunst van 

Rembrandt, de filosofie van Spinoza (welke 
een grote rol speelde voor Hegel en Marx), 
de wetenschappelijke ontdekkingen van 
Christiaan Huygens en de waterbouwkunde 
van Leeghwater. 

De antiracistische activisten hebben echter 
ook zeker gelijk. De Gouden Eeuw was 
gebaseerd op geweld, plunderingen, 
onderwerping van inheemse bevolkingen, 
slavernij, slavenhandel, en oorlogen. Voor 
de uitgebuite inwoners van Azië en de tot 
slaaf gemaakte Afrikanen was dit geen 
gouden eeuw, dat moge duidelijk zijn. Net 
zomin was dat overigens het geval voor 
de Nederlandse volksmassa's die een kort 
leven hard mochten zwoegen, om veelal 
aan ziektes te sterven.

Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-
generaal van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) werd door tijdgenoten al 
bekritiseerd voor zijn wrede optreden tegen 
de inheemse bevolking van 'Oostindië'. 
Toch heeft hij een standbeeld staan in 
zijn geboorteplaats Hoorn en is er een 

belangrijke snelwegtunnel naar hem 
vernoemd die werd geopend in 1966.

Hieruit blijkt duidelijk dat de verering van de 
Gouden Eeuw geen toeval of onwetendheid 
is, maar een bewuste strategie vanuit de 
heersende klasse. Met de veranderende 
samenstelling van de Nederlandse 
bevolking en steeds meer jongeren uit de 
ex-kolonies die hun stem laten horen, is 
dit glorieverhaal steeds moeilijker in stand 
te houden, vooral wanneer de kapitalisten 
Nederland willen afschilderen als een land 
waar iedereen gelijk is en 'iedereen het kan 
maken'. Jan Peter Balkenende blunderde 
jaren geleden al met zijn uitspraak over de 
VOC-mentaliteit. De komende periode zal 
in dat opzicht nog moeilijker zijn voor de 
ideologen van kapitalistisch Nederland.

De Gouden Eeuw van de kapitalistische 
klasse
De term 'Gouden Eeuw' is relatief nieuw 
en komt uit de 19e eeuw. Het beruchte 
standbeeld van Coen komt uit 1837. 
Het is het product van een proces van 
mythevorming vanuit de heersende klasse. 
Na de verwoestende Napoleontische 
oorlogen, het failliet van de VOC. en 

De 'Gouden Eeuw', 
een marxistisch perspectief

Zowi Milanovi
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en slavernij van de Oostindische en 
Afrikaanse volkeren enerzijds, en de 
uitbuiting van de Nederlandse volksmassa's 
anderzijds. Racisme werd gekweekt en 
gebruikt om slavernij en uitbuiting te 
rechtvaardigen, om het idee in te brengen 
dat de armste Nederlander nog altijd beter 
zou zijn dan iedere uitgebuite Aziaat 
of Afrikaan. Tot op de dag van vandaag 
werken deze ideeën door en spelen zij 
een negatieve rol binnen de werkende 
klasse. Racistische vooroordelen tegen 
zwarte mensen, moslims en vluchtelingen 
verzwakken de gezamenlijke strijd tegen 
de uitbuiters.

Het is echter ook contraproductief om de 
witte arbeidersklasse aan te vallen op hun 
vermeende 'privilege'. Door te beweren 
dat 'witte Nederlanders' als collectief 
geprofiteerd hebben van de oorspronkelijke 
accumulatie in de VOC- en WIC-tijd, gooit 
men Nederlanders van alle klassen op één 
hoop en keert men de oude propaganda 
(dat de inwoners van de Republiek 
een gedeeld belang hebben) slechts 
binnenstebuiten. Dit terwijl men enkel een 
succesvolle strijd kan voeren op basis van 
een strijdbare eenheid van onderop, welke 
alleen mogelijk is wanneer witte arbeiders 
zien dat zij meer gemeen hebben met hun 
zwarte of Aziatische collega, dan met hun 
baas.

Vandaag de dag hebben de kapitalisten 
relatief vele malen meer kapitaal in 
hun handen dan in de Gouden Eeuw. 
Via hun bezit van de grote banken en 
multinationals beïnvloeden zij direct de 
politiek, ondanks het feit dat Nederland op 
papier officieel een democratie is. Kabinet-
Rutte III zit overduidelijk in de zak van de 
multinationals, zoals de perikelen rond de 
dividendbelasting aantoonden.

De strijd tegen het negatieve nalatenschap 
van de 'Gouden Eeuw' is in de eerste 
plaats een strijd tegen de Nederlandse 
kapitalistische klasse, een strijd die enkel 
samen gevoerd kan worden door de 
Nederlandse werkende klasse en jongeren, 
door de 'autochtonen' en 'ex-kolonialen' 
samen.

Op basis van de nationalisering van de grote 
banken en industrie, kunnen we investeren 
in automatisering en de verkorting van de 
werkweek. Hierdoor heeft de werkende 
klasse van alle afkomsten meer tijd om 
kunst, cultuur en nieuwe ideeën te 
ontwikkelen. Zo kunnen we een nieuwe 
Gouden Eeuw tot stand brengen, waarvan 
iedereen profiteert en waarbij de oude 
'Gouden Eeuw' in het niet valt.

"Racisme werd gekweekt 
en gebruikt om slavernij 
en uitbuiting te 
rechtvaardigen"
Verschillende kapitaalbezitters konden 
hierin investeren en kregen zo aandelen 
met dividenden, die gemiddeld wel 18,7% 
per jaar uitkeerden. Hierdoor konden zij 
gezamenlijk uitgroeien tot een dominante 
kapitalistische klasse op wereldschaal, op 
basis van de plundering van rivaliserende 
machten (de Portugezen) en bovenal 
de inheemse bevolking van het latere 
Indonesië.

"De geschiedenis van het Hollandse koloniale 
beheer — en Holland was de kapitalistische 
modelnatie van de zeventiende eeuw — 
‘onthult een niet te overtreffen beeld van 
verraad, omkoperij, sluipmoord en laagheid.’ 
Niets is typerender dan hun systeem van 
mensenroof op Celebes om slaven voor 
Java te krijgen. De mensenrovers werden 
voor dit doel opgeleid. De dief, de tolk en 
de verkoper waren de hoofdagenten in 
deze handel, de inheemse vorsten waren de 
voornaamste verkopers. De gestolen jeugd 
werd in de geheime gevangenissen van 
Celebes verborgen gehouden, totdat zij rijp 
was voor verzending op de slavenschepen. 
In een officieel rapport kunnen we lezen: 
‘Deze ene stad van Makassar bijvoorbeeld 
zit vol met geheime gevangenissen, de 
één nog afschuwelijker dan de ander, 
volgepropt met ongelukkigen, slachtoffers 
van hebzucht en tirannie, geketend, met 
geweld aan hun gezinnen ontrukt.’ Om zich 
meester te maken van Malakka kochten de 
Hollanders de Portugese Gouverneur om. Hij 
liet hen in 1641 de stad binnen. Zij snelden 
direct naar zijn huis en vermoordden hem 
ten einde zich te ‘onthouden’ van betaling 
der omkoopsom van £21.875. Waar zij ook 
gingen, waren verwoesting en ontvolking 
het gevolg. Banjuwangi, een provincie 
op Java, telde in 1750 meer dan 80.000 
inwoners, in 1811 nog slechts 8.000 
inwoners. Dit is de doux commerce (lieflijke 
handel)!" 

Deze woorden komen van Karl Marx, 
hoofdstuk 24 van Het Kapitaal. Zo blijkt 
men in de 19e eeuw wel degelijk op de 
hoogte te zijn van het VOC-optreden, wat 
het idee van 'het was de tijdsgeest' onderuit 
haalt. Het was niet de 'tijdsgeest', maar de 
dominante ideologie van de bourgeoisie, 
dat zij het recht had om rijk te worden 
via deze gewelddadige middelen. In 1621 
werd er ook een Westindische Compagnie 
(WIC) opgezet, welke zich bezighield met 

kapingen en later met de beruchte trans-
Atlantische slavenhandel, die zorgde voor 
de toevoer van slaafgemaakte Afrikanen 
naar de plantages in Suriname.

De rijkdom zou de hele Republiek toekomen, 
hoewel het uiteindelijk maar een klein deel 
was die er echt van profiteerde:

"De kolonie verschafte aan de als 
paddenstoelen uit de grond opschietende 
manufacturen een afzetmarkt en een 
accumulatie, die door het marktmonopolie 
werd verveelvoudigd. De buiten Europa 
rechtstreeks door plundering, onderwerping 
en roofmoord buitgemaakte schat vloeide 
terug naar het moederland en werd daar 
in kapitaal omgezet. Holland, dat het eerst 
het koloniale stelsel volledig ontwikkelde, 
bereikte reeds in 1648 het hoogtepunt in 
de bloei van zijn handel. Holland was ‘in het 
vrijwel uitsluitend bezit van de Oostindische 
handel en van het verkeer tussen het 
zuidwesten en noordoosten van Europa. 
Zijn visserij, scheepvaart en manufacturen 
overtroffen die van elk ander land. De 
kapitalen van de republiek waren misschien 
wel omvangrijker dan die van de rest van 
Europa bij elkaar.’ Gülich vergeet er aan toe 
te voegen: de Hollandse volksmassa was in 
1648 reeds meer overwerkt, verarmd en 
wreder onderdrukt dan die van de rest van 
Europa bij elkaar."

Zo beschreef Marx het effect van de 
Gouden Eeuw op de volksmassa's. Er was 
een duidelijk verschil tussen de kooplieden 
en manufactuurbezitters enerzijds, en 
de scheepslieden, ambachtslieden, 
scheepstimmerlieden en boeren anderzijds. 
De Gouden Eeuw bracht vooral voorspoed 
voor de eerste groep.

Uiteindelijk kwam deze eeuw ten einde. 
Niet doordat de 'VOC-mentaliteit' ten einde 
was gekomen, maar doordat Nederlandse 
kapitalisten hun surpluskapitaal gingen 
investeren in leningen aan Engeland, 
welke een manufactuur en scheepsbouw 
ontwikkelde die de Nederlandse concurrent 
versloeg, waarna Nederland zijn dominante 
positie kwijtraakte.

Samen tegen racisme en kapitalisme
De 'autochtone' Nederlandse 
arbeidersklasse heeft niets te winnen met 
de verering van de Gouden Eeuw. Zelfs als 
de lonen van haar voorouders in de 17e 
eeuw verbeterden, stegen de winsten en 
het kapitaal van de rijke bourgeoisie nog 
veel sneller.

De Nederlandse kapitalisten accumuleerden 
hun kapitaal op basis van de plunderingen 
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onder het personeel, maar ook tot langere 
wachttijden, o.a. vanwege het uitstellen van 
operaties. 

Vanwege marktwerking moeten ziekenhuizen 
in Nederland winstgevend zijn en met elkaar 
concurreren. Om winst te maken, zijn zij 
afhankelijk van zorgverzekeraars die zorg 
inkopen bij de ziekenhuizen. Dat dit systeem 
van marktwerking in de zorg rampzalige 
gevolgen heeft, hebben we al kunnen zien 
toen vorig jaar het Slotervaartziekenhuis en 
de IJsselmeerziekenhuizen failliet gingen 
en moesten sluiten. De ziekenhuizen staan 
onder druk om tegen zo laag mogelijke 
kosten zorg te kunnen bieden. Het opleiden 
van gespecialiseerd ziekenhuispersoneel 
zoals ic-verpleegkundigen en 
anesthesiemedewerkers, gebeurt deels in de 
ziekenhuizen zelf. Zij bepalen dus wanneer 
er opleidingsplaatsen beschikbaar komen. 
Om de kosten te drukken, zijn er jarenlang 
te weinig mensen opgeleid en moeten de 
werknemers dit nu opvangen.

Nationaliseer de ziekenhuizen
Het is al decennialang bekend dat de 
zorgbehoefte door o.a. vergrijzing toeneemt. 
De heersende klasse gebruikte dit om in 
de jaren ‘80 druk uit te oefenen op het 
toenmalige ziekenfonds. Dit zou niet meer 
betaalbaar zijn, en concurrentie tussen 
zorgverzekeraars en zorginstellingen zou 
de kosten omlaag brengen, de efficiëntie 
vergroten en zelfs tot meer maatschappelijke 
solidariteit leiden. Vandaag de dag zien we 
dat dit een valse voorstelling was, en dat 
dit stelsel is geïntroduceerd om de rekening 
van de toegenomen zorgbehoefte bij de 
arbeidersklasse neer te leggen.
 
Zolang dit systeem van marktwerking in 

de ziekenhuizen in stand blijft, zullen de 
werkenden en patiënten de dupe zijn van 
dit systeem. Er is niet alleen door een te 
hoge werkdruk, ook zijn er nu een aantal 
noodlijdende ziekenhuizen, zoals die van de 
Treant Zorggroep, waar personeel ontslagen 
wordt. Hele afdelingen worden gesloten, 
en patiënten worden noodgedwongen 
overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, een 
stuk verder weg van hun woonplaats.

De NVZ stelt dat een loonsverhoging alleen 
mogelijk is als de regering met extra geld 
voor ziekenhuiszorg komt. De kabinetten-
Rutte hebben echter al aangetoond dat ze 
liever een ziekenhuis zien omvallen, dan dat 
ze ook maar een cent extra subsidie geven. 
Maar bovenal lost een eenmalige subsidie 
structureel niets op.

De strijd van de ziekenhuismedewerkers 
moet breder worden getrokken om tot een 
oplossing te komen. Ten eerste door deze 
strijd te koppelen aan die van andere sectoren. 
We zien dezelfde problemen van werkdruk 
als in de jeugdzorg en het basisonderwijs. Het 
probleem is in alle gevallen een gebrek aan 
investeringen vanuit de overheid voor meer 
personeel.

Ten tweede biedt het nationaliseren van de 
ziekenhuizen een structurele oplossing voor 
de huidige problemen. Daarnaast moeten 
de zorgverzekeraars genationaliseerd en 
samengebracht worden tot één nationaal 
zorgfonds. Op deze manier hoeven 
ziekenhuizen niet langer met elkaar te 
concurreren, en kan er beter gepland worden. 
Ook moet het personeel meer controle 
krijgen over de werkvloer en het bestuur 
van het ziekenhuis. Zij zijn goed in staat om 
te plannen naar de zorgbehoefte, ook wat 
betreft het opleiden van nieuw personeel, en 
het tegengaan van onnodige bureaucratie en 
verspilling.

Zo’n zorgsysteem is echter niet houdbaar 
binnen het kapitalisme. De heersende klasse 
zal zich hier tegen verzetten en roepen dat het 
onbetaalbaar is. Wij marxisten willen daarom 
breken met dit systeem. Met een gedurfd 
programma van nationalisatie van de grote 
banken en multinationals, onder de controle 
van de arbeiders, kunnen we een zorgstelsel 
realiseren dat voorziet in de zorgbehoefte van 
iedereen, zonder dat dit ten koste gaat van 
de werkenden.

De komende tijd zal het personeel van ziekenhuizen door heel Nederland actie voeren 
voor een betere cao. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO Ziekenhuizen verliepen 
moeizaam, en het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is 
onacceptabel voor de vakbonden.

De cao ziekenhuizen geldt voor zo’n 
200.000 medewerkers van algemene 
ziekenhuizen. De acties die momenteel 

plaatsvinden, werden afgelopen zomer 
al aangekondigd.  De vakbonden eisen 
een loonsverhoging van 5% in 2019, met 
afspraken over rusttijden en instroom en 
behoud van medewerkers. Het bod van 
de ziekenhuiswerkgevers voldoet hier niet 
aan. Met name de structurele salarisstijging 
is te laag, maar ook zitten er enkele 
verslechteringen in het voorstel. Zo willen de 
werkgevers de werkgeversbijdrage aan de 
ziektekostenvergoeding schrappen, en de 
loondoorbetaling bij ziekte verlagen.

Volgens de FNV is de actiebereidheid onder 
de medewerkers groot. Er zijn tientallen 
actiecomités actief, die estafettestakingen 
organiseren onder de verschillende 
ziekenhuizen. In totaal zijn er duizenden 
medewerkers betrokken bij de acties.

Leegloop door hoge werkdruk
Uit een enquête van de FNV, gehouden 
onder ziekenhuismedewerkers, blijkt dat 
ruim 8 op de 10 medewerkers het loon 
onvoldoende vindt voor het werk dat zij 
doen. Ook overweegt het merendeel van 
de ondervraagde medewerkers weleens 
om de sector te verlaten. De belangrijkste 
redenen die hiervoor worden genoemd, zijn 
de werkdruk, het loon en de werk/privé-
balans. De respondenten ervaren dat er in de 
ziekenhuizen te weinig collega’s zijn om het 
werk te doen.

Ziekenhuizen in Nederland kampen al 
tijden met grote personeelstekorten. In 
2018 verdubbelde het aantal vacatures in 
ziekenhuizen vergeleken met een jaar eerder. 
Dit leidt niet alleen tot een grotere werkdruk 

De strijd van de ziekenhuismedewerkers – 
Geen oplossing onder het kapitalisme
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ondanks hun enorme grootte niet tot 
enige hervormingen hebben geleid. Veel 
van de huidige demonstranten zeggen 
door het gebrek aan hervorming na 
deze grootschalige protesten, en de 
gevangenisstraf voor de hierbij betrokken 
activisten in 2017 politiek ontwaakt te zijn. 
Hoewel Hongkong dus maar moeilijk 
democratisch genoemd kan worden is de 
politieke situatie niet de enige oorzaak 
van de enorme, in toenemende mate 
gewelddadige protesten. Hoewel het 
gemiddeld inkomen per hoofd van de 
bevolking één van de hoogste in de wereld 
is, is de economische ongelijkheid enorm. 
Hongkong kent 100 miljardairs, met een 
vermogen gelijk aan meer dan driekwart van 
het BBP van de stad. De Gini-coëfficiënt van 
Hongkong (een cijfer wat de economische 
ongelijkheid in een economie aanduidt) 
is het hoogste van alle onafhankelijke 
economieën van de ontwikkelde wereld.

Al voor acht jaar op rij is Hongkong de 
duurste stad ter wereld om in te leven. 
Een mediaan gezin moet volgens de 
Demographia International Housing 
Affordability Survey bijna twintig jaar 
werken om een mediaan huis te betalen, 
en dat zou zijn als het gezin geen enkele 
andere kosten had. Ter vergelijking, in 
de op één na duurste stad, Sydney, is dit 
dertien jaar, en in Londen zeven. De hoge 
kosten van levensonderhoud dragen bij 
aan de lange werkuren in Hongkong, waar 
werkweken van 75 uur niet abnormaal zijn.
Zonder betere democratische controle 
kunnen de inwoners van Hongkong 

onmogelijk een eind maken aan deze 
uitbuiting. Tegelijk zijn democratische 
rechten op zichzelf geen garantie, 
zoals andere dure steden laten zien 
(Sydney, Londen, Amsterdam). De 
strijd voor democratie en voor betere 
leefomstandigheden moeten hand in hand 
gaan.

Donald Trump,   een vriend van Hongkong? 
Een relatief nieuwe ontwikkeling in de 
protesten is de roep om hulp van de 
Verenigde Staten. Op 8 september vond een 
door de Hong Kong Autonomy Movement 
georganiseerde mars naar het Amerikaanse 
consulaat van Hongkong plaats, waarbij 
Amerikaanse vlaggen werden gedragen en 
spandoeken met de tekst ´Donald Trump, 
please liberate Hongkong´ zichtbaar waren. 
Nu is het niet alleen ironisch dat een 
organisatie die het woord ´autonomie´ in 
haar naam heeft vraagt om inmenging van 
een buitenlandse macht, maar is het ook vrij 
naïef om uitgerekend van de VS bevrijding 
te verwachten. Zoals de VS in bijvoorbeeld 
Chili, Honduras en de Filippijnen hebben 
laten zien, is het invoeren van vrijheid en 
democratie voor haar altijd achtergesteld 
aan haar eigen imperialistische doelen. 
Daadwerkelijke inmenging van de 
Verenigde staten is onwenselijk en, op 
enige economische sancties na, niet heel 
waarschijnlijk. 

Om echter tijdens een door de VS begonnen 
handelsoorlog, waarvan de nadelige 
gevolgen voor de Chinese arbeider goed 
voelbaar zijn, op te roepen tot bevrijding 
door de VS, is alleen maar in het voordeel 
van Beijing. De beweging creëert hiermee 
namelijk afstand tussen de arbeiders 
van Hongkong en die van het Chinese 
vasteland, en geeft de propagandamachine 
van Xi Jinping hiermee ammunitie om de 
protesten zwart te maken. Als de volledige 
beweging in Hongkong zich in deze koers 
voortbeweegt, zal niet alleen een groot 
gedeelte van de linkerkant van de beweging 
wegvallen, maar verkleint dit de kans 
op enige vorm van solidariteit vanuit het 
vasteland, waar de VS met de dag minder 
populair worden. De weg voorwaarts 
bestaat niet uit het smeken om hulp bij 
buitenlandse kapitalistische machten, maar 
uit het voortzetten van de strijd door middel 
van stakingen, protest en het slaan van 
bruggen met de Chinese arbeiders op het 
vasteland. 

Sinds begin deze zomer staat Hongkong, een speciale bestuurlijke regio van de 
Volksrepubliek China, in het teken van massaprotest, politiegeweld en de strijd 
voor algemeen kiesrecht. Naarmate de protesten langer duren zet de politie steeds 
zwaardere repressiemiddelen in en verkleint de kans op een vreedzame oplossing 
zienderogen.

De directe aanleiding voor de protesten 
was de door de regering van Hongkong 
voorgestelde uitleveringswet die 

Hongkong in staat zou stellen verdachten 
uit te leveren aan China en Taiwan. Deze 
wet is inmiddels teruggetrokken, maar 
inwilliging van de overige vier eisen van 
de demonstranten (algemeen kiesrecht, 
een onafhankelijk onderzoek naar het 
gebruikte politiegeweld, de vrijlating van 
gearresteerde demonstranten en herziening 
van de term ´rellen´ om de demonstraties 
aan te duiden) is volgens Chief Executive 
Carrie Lam uitgesloten. 

Oorzaken van de protesten
De zorgen over de mate van democratie 
die de Volksrepubliek China toestaat 
in Hongkong dateren al van voor de 
soevereiniteitsoverdracht in 1997, maar 
worden de laatste jaren extra scherp 
geformuleerd. Al bij de eerste verkiezingen 
in 1998 werden slechts 20 van de 60 zetels 
in het legislative council direct verkozen, en 
ook nu nog wordt slechts de helft van de 
(inmiddels 70) zetels in verkiezingen door 
het volk verkozen. De positie van Chief 
Executive, het hoofd van de regering, wordt 
bovendien verkozen door een 1200-koppig 
comité, grotendeels bestaande uit 
afgevaardigden van de verschillende 
sectoren van het bedrijfsleven, en beëdigd 
door niemand minder dan de centrale 
regering van de Volksrepubliek China. 

Onvrede met het gebrek aan democratische 
hervormingen leidde in 2014 al tot de 
zogenaamde 'parapluprotesten', die 

De Protesten in Hong kong
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Irak, Iran en Syrië hebben dezelfde regimes 
die decennialang de Koerden onderdrukt 
hebben, ook hun eigen arbeiders en armen 
bruut behandeld. En op gelijke wijze zijn 
het in het Westen dezelfde kapitalisten die 
keer op keer de Koerden hebben misleid 
en verraden en hebben meegeholpen aan 
hun onderdrukking, die bezuinigingen 
uitvoeren en de levensstandaard aanvallen 
van hun eigen werkende klassen. Deze 
regimes zien de Koerden - en alle andere 
'kleine naties' - enkel als klein wisselgeld 
in hun imperialistische spelletjes, 
intriges en avonturen. Bovendien zijn 
hun imperialistische inspanningen van 
even groot belang om in eigen huis een 
reactionair nationalisme op te zwepen en 
het kapitalisme te versterken.

Het Koerdische volk kan geen enkele van 
de heersende klassen vertrouwen. Het kan 
alleen vertrouwen op zijn eigen krachten, 
en op alle andere onderdrukte arbeiders 
en armen in de regio en internationaal. De 
Rojava-revolutie ontstond als onderdeel 
van de aanvankelijke Syrische Revolutie en 
slaagde alleen wegens haar revolutionaire 
en democratische werkwijze, welke een 
aantrekkingskracht had op brede lagen 
arbeiders en armen in de regio. Het is deze 
zelfde werkwijze die nu noodzakelijk is. Er 
moet een oproep gedaan worden tot een 
algemene mobilisatie van de Koerdische 
massa's in Turkije, Irak en Iran: een oproep 
tot massademonstraties en -stakingen 

in alle Koerdische gebieden, voor het 
beëindigen van deze wrede, eenzijdige 
oorlog. Er moet een oproep gedaan 
worden aan alle arbeiders en armen in 
deze landen om zich aan te sluiten bij de 
Koerdische massa's in hun strijd tegen de 
reactionaire heersers in Turkije, maar ook in 
Syrië, Irak en Iran. Tenslotte is het de taak 
van de leiding van de arbeidersbeweging 
in het Westen om het misdadige gedrag 
te onthullen van hun regeringen, welke 
medeplichtig zijn aan de misdaden van 
het Erdogan-regime. De vakbondsleiders 
moeten ook arbeidersboycots en stakingen 
organiseren tegen alle verschepingen van 
materieel dat gebruikt kan worden in de 
Turkse invasie.

De strijd van het Koerdische volk voor het 
recht om vrij te leven volgens zijn eigen 
wensen en om zijn eigen thuisland te 
hebben, is de strijd van alle arbeiders en 
jongeren tegen de kapitalistische klasse, 
welke de mensheid meesleurt in een beerput 
van barbarij. In het hele Midden-Oosten 
hebben de massa's genoeg gekregen van 
deze zieke en verrotte klasse en bewegen 
zij zich opnieuw in een revolutionaire 
richting. Door zich aan te sluiten bij de 
massa's in de regio, kan de Koerdische 
bevrijdingsbeweging het gevecht tegen 
het Turkse imperialisme omvormen tot 
een strijd voor de omverwerping van de 
kapitalistische regimes in de gehele regio. In 
de plaats van deze barbaarse regimes, kan 
er een socialistische samenleving komen 
die de vreedzame en harmonieuze co-
existentie garandeert van alle onderdrukte 
volkeren die zoveel geleden hebben 
onder het gewicht van het bekrompen 
eigenbelang van de heersende klasse.
 
• Weg met de Turkse agressieoorlog 

tegen Rojava!
• Weg met de imperialisten, die allemaal 

medeplichtig zijn aan deze gruwel!
• Lang leve de internationale solidariteit 

van de werkende klasse!
• Zet de verdediging tegen de 

imperialistische aanval om tot een 
revolutionaire bevrijdingsoorlog!

• Voor een onafhankelijk socialistisch 
Koerdistan als onderdeel van een 
Socialistische Federatie van het 
Midden-Oosten!

Dit is de verklaring van onze internationale organisatie (IMT) over de Turkse 
agressieoorlog tegen Rojava, de Koerdische regio in Noord-Syrië. Wij steunen deze 
verklaring en pleiten voor een algehele stop op Nederlandse wapenexporten naar 
Turkije,  en het beëindigen van de 'Erdogan-vluchtelingendeal'.

Het thuisland van de Koerdische 
bevolking van Syrië - Rojava - wordt 
binnengevallen door het reactionaire 

regime van Erdogan. Als de invasie slaagt, 
zullen de islamistische fanatici - die als 
Turkse stoottroepen handelen - overal 
waar zij gaan een spoor achterlaten van 
verkrachtingen, moord en brand, net zoals 
zij vorig jaar tijdens de invasie van Afrin 
deden. Duizenden mensen zullen om het 
leven gebracht worden en tienduizenden 
mannen, vrouwen en kinderen zullen uit 
hun huizen worden verdreven.

Met hun democratische werkwijze en 
revolutionaire zienswijze, hebben de 
Koerden miljoenen mensen geïnspireerd 
in het Midden-Oosten en daarbuiten. Dat 
is precies waarom zij door alle heersende 
klassen in de regio verafschuwd worden, 
en in het bijzonder door Erdogan. Zij vrezen 
dat de Koerdische strijd een inspiratie zal 
worden voor de Koerden in Irak, Iran en 
Turkije; en voor alle andere onderdrukte 
volkeren in het Midden-Oosten. Voor 
Erdogan is de onderdrukking van de 
Koerden een noodzakelijk middel om de 
klassenstrijd in eigen huis te doorsnijden, 
welke hem toestaat om de onderdrukking 
en uitbuiting van de Turkse arbeidersklasse 
voort te zetten.

De belangen van de heersende klassen 
staan diametraal tegenover die van de 
arme en onderdrukte massa's. In Turkije, 

IMT-verklaring over de Turkse 
agressieoorlog tegen Rojava
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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 samen-
leving organiseren via raden in hun werk-
plaatsen, 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 
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 su-
perrijken 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 mens-
heid 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 ge-
heel.

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.
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