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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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nu het kabinet van de Raad van State 
maatregelen moet nemen om de uitstoot 
van stikstofverbindingen terug te dringen.
Het afgelopen decennium was het 
decennium Mark Rutte als premier. Op 
de meest flexibele manier heeft Rutte op 
allerlei partijen gesteund om de belangen 
van het Nederlandse kapitalisme te 
vertegenwoordigen. Dan weer op rechtse 
demagogie, dan weer op de “progressieve” 
en “liberale” partijen. Hij zei eens trots dat 
hij geen visie heeft, “omdat een visie het 
zicht belemmert”. 

Rutte is echter niet zolang premier geweest 
enkel omdat hij tactisch is geweest. Een 
andere factor is het economisch herstel, 
wat hij onterecht als gevolg van zijn beleid 
beschouwt. Ondanks de aanhoudende lage 
lonen en precaire arbeidsomstandigheden, 
is er wel sprake van een waarneembaar 
lagere werkloosheid, wat voor velen een 
soort ademruimte heeft gegeven.

Laten we ook niet de rol van de linkse 
oppositiepartijen en van de leiders van 
de arbeidersbeweging vergeten. Zij 
hebben Rutte meerdere malen gered. 
Zo heeft de PvdA geregeerd met Rutte 
in het ‘landsbelang’, om electoraal de 
meeste klappen op te vangen voor haar 
politieke verraad. Nu zien we dat ook 
vanuit de ‘oppositie’, de PvdA en in het 
bijzonder ook GroenLinks zoveel mogelijk 
overeenkomsten willen sluiten met Rutte. 
Enkel de SP doet hier terecht niet aan 
mee. De FNV-leiding heeft er daarnaast 
alles aan gedaan om mobilisaties zoveel 
mogelijk uit te stellen. Eerst via een ‘sociaal 
akkoord’ met de werkgevers om ‘samen 
uit de crisis te komen’, later ook via het 
afblazen van grotere acties, zoals met de 
pensioenstakingen.

Het jaar 2020 zal niet stabiel zijn. De cijfers 
van de wereldeconomie geven aan dat er 
een vertraging en nieuwe crisis aankomen. 
Verdere protectionistische maatregelen, 
de gevolgen van de Brexit en een einde 
aan de huizenzeepbel in Nederland zullen 
een neerwaartse druk op de economie 
uitoefenen. Dit zal als een verdere 
katalysator voor het bewustzijn werken. We 
gaan een onzeker jaar tegemoet.

REDACTIONEEL

EINDE VAN EEN DECENNIUM: 

VAN 2019 NAAR 2020
Het jaar 2019 is weer bijna om. Het is tevens het einde van een decennium. Niet 
zomaar een decennium, maar een decennium van economische crisis,  bezuinigingen, 
verzet,  radicalisering,  revolutie en contrarevolutie.

machtige hand het wil, zo luidt de bekende 
leus van de spoorwegstakingen van 1903, 
die opnieuw actueel werd. 

De FNV-bureaucratie probeerde de 
beweging echter te kanaliseren in een 
slap compromis met de werkgevers en het 
kabinet. In een snel opgezet referendum 
werden de bondsleden gechanteerd om 
voor het akkoord te stemmen, want het 
zou zogenaamd de enige mogelijkheid 
zijn om nog iets te realiseren. Na afloop 
van dit debacle is het ledental van de FNV 
verder gedaald. Het was niet het gebrek 
aan strijdbaarheid van de leden, maar de 
gebrekkige politiek van de leiding die de 
beweging de kop heeft ingedrukt.

We hebben echter ook grote 
bewegingen gezien in de publieke 
sector: meerdere stakingsdagen van 
leraren, de eerste landelijke staking van 
ziekenhuismedewerkers en de eerste 
staking ooit van de jeugdzorg. Een tekort 
aan investeringen in de publieke sector 
leidt tot problemen in het onderwijs, de 
zorg, gemeentelijke voorzieningen, en 
dergelijke. Als er in tijden van groei en 
begrotingsoverschot al problemen zijn, is 
het duidelijk hoe ernstig de situatie wordt 
als de volgende crisis uitbreekt.

Mark Rutte gaat verzwakt het jaar 2020 
in. Het schandaal rond de 70 burgerdoden 
tijdens een bombardement op Irak in 2015, 
wat hij blijkbaar geheel vergeten was, heeft 
hem zeer ongeloofwaardig gemaakt. Zijn 
constante gebruik van demagogie rond 
rechtse thema’s snijdt hem nu in de vingers, 

Hoewel het afgelopen decennium 
verschillende revolutionaire 
opstanden over de wereld gezien 

heeft, is 2019 een verder kantelpunt 
geweest. We hebben massabewegingen 
aanschouwd in o.a. Frankrijk, Haïti, 
Puerto Rico, Hongkong, Irak, Libanon, 
Ecuador, Chili en Iran. Het is werkelijk een 
wereldwijde golf, een begin van een proces 
van wereldrevolutie. Natuurlijk betekent dit 
niet dat al deze revoluties en bewegingen 
zullen slagen. Gebrek aan een revolutionair 
leiderschap zorgt ervoor dat een mix van 
concessies en repressie kan leiden tot 
uiteindelijke nederlagen.

Het jaar 2019 werd ook gekenmerkt 
door de beweging van klimaatstakers. 
Dat deze zich wereldwijd verspreid heeft, 
met ook in Nederland strijdbare demo’s 
van tienduizenden mensen, toont aan 
hoe belangrijk het thema van het klimaat 
is geworden voor de jonge generaties. 
Reactionaire publicisten schrijven lasterlijk 
over dat scholieren worden opgehitst 
door GroenLinks, maar in werkelijkheid 
is het bewustzijn van hen al veel verder 
geradicaliseerd dan de ideeën van Klaver en 
co, met leuzen die het systeem als geheel 
verwerpen.

Naast de jongeren, hebben we ook de 
Nederlandse arbeidersklasse in actie 
gezien. De pensioenstakingen van eind 
mei waren een belangrijk moment in de 
Nederlandse klassenstrijd. De werknemers 
in het OV hebben de potentiële macht 
van de Nederlandse arbeidersklasse laten 
zien. Heel het raderwerk staat stil, als uw 

Redactie van Revolutie

2019 - 20
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Het leenstelsel, of het studievoorschot, werd ingevoerd op 1 september 2015, aan het 
begin van een nieuw collegejaar. Het wetsvoorstel kwam vanuit Minister van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker en werd gesteund door de rechtse VVD en D66,  
maar ook door de zogenaamd linkse partijen PvdA en GroenLinks. PvdA-minister Jet 
Bussemaker noemde het ‘de belangrijkste onderwijshervorming in dertig jaar’,  maar 
nu GroenLinks en de Partij van de Arbeid van mening zijn veranderd,  door druk van 
onderop,  zou het zomaar kunnen dat het leenstelsel binnenkort weer moet wijken. 

Als de dames en heren van deze ‘linkse’ 
partijen het ‘eerlijker’ vinden dat door deze 
door hen gesteunde maatregel minder 
mensen uit bijstandsgezinnen, met een 
migratieachtergrond, laagopgeleide ouders 
of een handicap zijn gaan studeren, dat 
minder mbo’ers nu doorstromen naar het 
hbo dan voorheen en dat starters met een 
studieschuld de kans op een woning is 
ontnomen, dan is het leenstelsel zonder 
meer een stuk ‘eerlijker’ dan de basisbeurs.

Eerder dit jaar zei toenmalig 
onderwijswoordvoerder van GroenLinks 
Özdil echter dat het leenstelsel, wat zijn 
partij jarenlang heeft verdedigd, ‘alles 
waar democratie en beschaving voor 
staan ondermijnt’. Lodewijk Asscher 
zei op karakteristiek poëtische wijze 
dat ‘de stress van de lening’, vooral van 
kinderen ‘van wie de ouders geen dikke 
portemonnee hebben’, ‘komt (sic) in een 
emmer die al vol onzekerheden zit’. Wat 
een opvallende ommezwaai! Deze ‘linkse’ 
leeghoofden weten nu eindelijk ook wat 
alle weldenkende mensen jaren geleden al 
wisten!

Verder beloofden de partijen meer geld 
ter verbetering van het onderwijs. Tussen 
2015 en 2017 zou het hoger onderwijs 
600 miljoen aan ‘voorinvesteringen’ doen 
en daarna zou het met extra geld vanuit 
het Rijk kunnen oplopen tot 1 miljard. 

De werkelijkheid bleek anders: van de 
voorinvesteringen kan van slechts 280 
miljoen met zekerheid gezegd worden 
dat dit werkelijk voorinvesteringen zijn en 
van het extra geld dat door de afschaffing 
vrij zou komen (bij lange na geen miljard) 
blijft door de consequente bezuinigingen 
onder Rutte weinig over.  De gespeelde 
verontwaardiging en het terugkrabbelen 
van de ‘linkse’ partijen GroenLinks, wat 
onlangs besloot alle begrotingen van 
Rutte goed te keuren, en de PvdA, nu 
er serieuze weerstand ontstaat in het 
onderwijs onder zowel studenten als 
docenten, is nauwelijks serieus te nemen: 
zij wisten dondersgoed wat de gevolgen 
van deze maatregel zouden zijn!

Deze verandering heeft plaatsgehad door 
druk van onderop. FNV Young & United 
heeft de #NietMijnSchuld-campagne 
gestart met het doel om studenten te 
organiseren en nog meer druk op te 
bouwen. Ze stelt drie eisen: het leenstelsel 
moet worden afgeschaft en de basisbeurs 
worden hersteld, de leners moeten 
worden gecompenseerd en dit mag niet 
worden betaald van onderwijsgeld. Dit 
zijn goede eisen om mensen bij elkaar 
te brengen, maar een terugkeer van 
de basisbeurs is niet goed genoeg! We 
moeten ons inzetten voor volledige 
kwijtschelding van studieschulden en 
compensatie voor mensen die minder 
schuld hebben opgebouwd omdat zij 
werkten naast de studie. Verder willen 
wij voldoende financiering, kwaliteitsvol 
onderwijs en het recht op gratis onderwijs 
voor iedereen.

De opportunisten en politicasters van 
de ‘linkse’ ‘oppositie’ gaan dit niet voor 
ons regelen; we moeten dit zelf doen. 
De FNV-campagne is een goede stap om 
studenten en de arbeidersklasse hiervoor 
te verenigen.

Onvermijdelijk komt de vraag op wie 
dit gaat betalen. We produceren als 
samenleving echter meer dan genoeg om 
dit alles te bekostigen. Door de banken en 
grote bedrijven te nationaliseren kunnen 
we dit probleemloos bewerkstelligen en 
bouwen aan een wereld die beter is voor 
studenten, bakkers, slagers en alle andere 
arbeiders. 

Plume Rozenwater

Het leenstelsel kwam op de plaats 
van de basisbeurs. Hoewel deze 
door sommige mensen heden 

ten dage wordt bezien met een zekere 
nostalgie, werd de basisbeurs, toen deze 
werd ingevoerd door Wim Deetman van 
het CDA, door links beslist niet met open 
armen ontvangen. Lang werd de opleiding 
van een kind gezien als onderdeel van de 
opvoeding en daarom kregen ouders van 
studenten een toeslag op de kinderbijslag. 
In 1986 kwam hier verandering in en 
kregen alle voltijdstudenten een basisbeurs, 
omgerekend ongeveer 240 euro voor 
studenten die nog thuis woonden en 475 
euro voor studenten die elders woonden. 
Uiteraard ging de invoering van de basisbeurs 
gepaard met ernstige bezuinigingen en 
een verhoging van het collegegeld. In de 
jaren die volgden werden ook aan deze 
basisbeurs veranderingen gedaan in het 
nadeel van de studenten, waaronder het 
verlagen van de beurs in 1991 en 1996. 
De afschaffing van de basisbeurs en de 
invoering van leenstelsel was dus slechts de 
volgende aanval op studenten. 

Voorstanders verdedigden het leenstelsel 
met hand en tand. GroenLinks en de PvdA 
beweerden dat het leenstelsel ‘eerlijker’ 
zou zijn dan de basisbeurs, omdat de 
bakker of de slager dan niet langer zouden 
hoeven meebetalen aan de opleiding van de 
advocaat. 

LEENSTELSEL WANKELT: 
STRIJD VOOR GRATIS HOGER ONDERWIJS!



5Revolutie 10        December 2019

In de VS en in Groot-Brittannië worden de radicale klimaatprogramma’s van 
Bernie Sanders en Jeremy Corbyn enthousiast bediscussieerd. De doelstellingen 
die ze formuleren zijn in overeenstemming met de ernst van de problemen. Door 
de klimaatcrisis met de sociale crisis te linken, biedt de Green New Deal (GND) de 
mogelijkheid om de klimaatstrijd te voorzien van een brede basis; de werkende klasse.

een radicaal-linkse regering. Elke recente 
ervaring toont aan dat de kapitalisten er 
alles aan doen om zulke hervormingen 
te saboteren. Zoals gedurende de eerste 
Syriza-regering in Griekenland, waarbij de 
Europese Unie het land in een wurggreep 
nam door alle bankinvesteringen en 
-leningen te bevriezen.

Wat doen we wanneer de kapitalistische 
heersende klasse al haar macht gebruikt 
om een GND te saboteren? Een 
klimaatprogramma moet hier een duidelijk 
antwoord op bieden.

Reconversie
Deze internationale discussies tonen de 
weg vooruit voor de klimaatbeweging. 
Door de radicale voorstellen, wordt de 
scepsis onder een deel van de werkende 
klasse voor ‘groene’ maatregelen 
weggenomen. Die argwaan voor 
klimaatmaatregelen komt immers niet 
voort uit onverschilligheid. Het is een 
reactie op de kleinburgerlijke, en sowieso 
totaal onvoldoende, voorstellen van 
de Groene partijen, sociaaldemocraten 
en rechtse regeringen. Die richten zich 
steevast op individuele oplossingen waarbij 
de arbeidersgezinnen het hardst geraakt 
worden. De programma’s van Sanders 
en Corbyn kiezen duidelijk een andere 
weg. Ze leggen terecht de klemtoon op het 
klimaatneutraal maken van de productie.

Daarin is reconversie van vervuilende en 
sociaal onnuttige industrieën een belangrijk 

aspect. Het biedt zowel antwoord op de 
angst van werkenden om in tijden van 
economische onzekerheid hun job te 
verliezen als op het klimaatprobleem. In 
Engeland beschikt de arbeidersbeweging 
over een exemplarisch voorbeeld hiervan: 
het Lucas Plan.

De Lucas Aerospace fabriek in Burnley 
was een militaire producent. Toen de 
fabriek in de jaren ‘70 dreigde te sluiten, 
stelden de arbeiders een uitermate 
gedetailleerd plan op, waarin tientallen 
voorstellen werden uitgewerkt om hun 
infrastructuur om te bouwen voor sociaal 
nuttige productie zoals hernieuwbare 
energietechnologie. Het plan verbijsterde 
niet alleen de heersende klasse, die er nog 
steeds van uitgaat dat ze een monopolie 
heeft op ‘het denken’, de Lucas-werkers 
toonden ook dat de werkende klasse niet 
onverschillig is, maar integendeel bolstert 
van de creativiteit en bereidwilligheid om 
de klimaatcrisis aan te pakken.

Organiseren en voortbouwen
Op dit moment is het programma van 
de klimaatstakers nog maar nauwelijks 
uitgewerkt en blijft het daardoor beperkt 
tot een middel om druk te zetten op 
politici, die geen krimp geven. Daarom 
moeten we als klimaatbeweging een 
duidelijk, eigen programma opstellen, dat 
zich op de strijdkracht van de werkende 
klasse baseert. Zoals Sanders en Corbyn 
inzien, moet de sociale en ecologische 
crisis intrinsiek gelinkt worden en de strijd 
ertegen gebaseerd zijn op het idee ‘system 
change, not climate change.’ Op basis van 
zo’n programma kan er een hechte band 
gevormd worden tussen brede lagen van 
de werkende klasse en de klimaatstrijd.

Als marxisten hebben we daar een 
duidelijke kijk op: nationaliseer de banken 
en de sleutelsectoren van de economie, die 
al decennia lang klimaatontkenners 
financieren en klimaatmaatregelen 
boycotten. Zulke krachtige maatregelen 
zullen ons in staat stellen om de 
ecologische omschakeling op een snelle, 
geplande, sociale en democratische wijze 
te volbrengen. Want op basis van de 
kapitalistische winsthonger is dat niet 
mogelijk.

VOOR EEN GREEN NEW DEAL DIE 
MET HET KAPITALISME BREEKT

Kyle Michiels

Het programma van Sanders 
werkt voorstellen uit om in 2030 
energieneutraal te zijn en tegen 

2050 een CO2-neutrale economie te 
hebben. Dat moet gebeuren door de 
fossiele energieopwekking af te bouwen 
en maar liefst 163.000 miljard dollar 
aan groene overheidsinvesteringen uit te 
besteden. Deze investeringen zouden ook 
20 miljoen kwaliteitsvolle banen creëren 
en alle Amerikaanse gezinnen aan een 
minimaal inkomen, sociale zekerheid en 
andere sociale rechten helpen.

Corbyn’s Labour Party nam dit voorstel 
in grote lijnen over, maar scherpte het 
nog verder aan. Er werd in opgenomen 
dat klimaatvluchtelingen verwelkomd 
worden. Waar de Amerikaanse variant niet 
spreekt over publiek bezit, wilt Corbyn het 
energienet en al het openbaar vervoer 
nationaliseren en betaalbaar, zo niet gratis 
maken. Er wordt ook gesproken over 
verdere nationalisaties waar nodig, zij het 
in vage termen.

Waarin de programma’s tekortschieten, 
is hoe ze deze massale investeringen 
gaan financieren. Er wordt gesproken 
over ‘eerlijke fiscaliteit’ zodat ‘de rijken 
en de grote bedrijven de kosten dragen.’ 
Maar ervaring leert ons dat er niet op 
de fiscale goede wil van de kapitalisten 
kan gerekend worden. Ook de banken 
zullen geen massale, goedkope kredieten 
geven aan de staten die al gebukt gaan 
onder de schulden. En al zeker niet aan 
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Een kleine 80% van onze atmosfeer bestaat uit stikstofgas (N2). Dit gas is dus voortdurend om ons heen aanwezig en is totaal 
onschadelijk. Wanneer men het heeft over overmatig “stikstof” worden in feite enkele andere chemische stoffen bedoeld, 
zogenoemde reactieve stikstofverbindingen: moleculen die stikstof bevatten en reacties aangaan met andere stoffen. Specifiek 
hebben we het over de stikstofoxides (verbindingen van stikstof en zuurstof) en ammoniak (stikstof met waterstof).

Wat is het probleem?
Het toevoegen van reactieve 
stikstofverbindingen leidt tot de ontregeling 
van bestaande ecosystemen. Ammoniak uit 
de landbouw verhoogt de voedingswaarde 
van het omliggende land, wat ervoor 
zorgt dat brandnetels en ander onkruid 
gedijen en andere soorten verdrijven. De 
biodiversiteit in natuurgebieden, vooral die 
naast landbouwactiviteiten, loopt daardoor 
gevaar.

Stikstofoxides verrijken ook het water. Ze 
zorgen voor explosieve groei aan algen die, 
wanneer hun onhoudbare extra populatie 
weer afsterft, leiden tot zuurstoftekort voor 
de rest van het waterleven. Ammoniak 
reageert met zuren, neutraliseert ze en 
verlaagt daarmee de zuurgraad, maar 
wanneer ammoniak afgebroken wordt, 
ontstaat er juist salpeterzuur (HNO3). 
Toevoeging van ammoniak aan de biosfeer 
zorgt op termijn voor netto verzuring van de 
omgeving.

Stikstofoxides zijn giftig voor mensen en 
dieren, dragen bij aan smog, tasten de 
ozonlaag aan en werken als broeikasgas. 
Het verwarmende effect dat CO2 heeft op 
de wereld, door inkomend zonlicht door te 

laten maar uitgaande warmtestraling vast te 
houden, heeft NO2 ook, maar dan nog veel 
sterker.

Het komt dus door menselijk handelen 
dat er extra veel stikstof uit de atmosfeer 
omgezet wordt in reactieve verbindingen. 
Daarom is het belangrijk dat wij als 
mensheid de productie en distributie 
van stikstofverbindingen onder controle 
brengen.

Het PAS
De stikstofproblematiek is bij wetenschappers 
en beleidsmakers allang bekend, alsmede 
het feit dat de landbouw de overgrote bron 
van problematische stikstofverbindingen is. 
Zoals dat echter gaat onder het kapitalisme, 
is er geen planning van de economie en 
zullen bij concrete beslissingen de korte 
termijn en marktkrachten altijd prevaleren 
boven collectieve langetermijnbelangen. 
Het stikstofprobleem wordt al lange tijd in 
vol bewustzijn gevoed, opdat de industrie 
kan draaien en de boeren productief 
kunnen zijn: zó productief dat het kleine 
Nederland na de VS de grootste exporteur 
van landbouwproducten ter wereld is. 
Deze handel steunt op de export van 
dierlijke producten en daarmee op de 

De stikstofcrisis: enkel op te 
lossen met rationele planning

Je kunt het stikstofgas in de atmosfeer 
zien als een stikstofreservoir van de 
aarde, waar stikstofatomen in groten 

getale niet-reactief in aanwezig zijn. 
Bij verscheidene processen worden er 
stikstofatomen uit dit reservoir gehaald en 
opgeslagen in de reactieve verbindingen, 
die vervolgens verspreid worden en op 
verschillende manieren een effect hebben 
op de rest van de wereld. 

Menselijk handelen speelt een grote rol bij de 
vorming van reactieve stikstofverbindingen. 
Stikstofoxides worden namelijk gevormd als 
product van een reactie tussen stikstof en 
zuurstof bij hoge temperatuur en/of druk, 
omstandigheden waaronder er veel energie 
aanwezig is om de stabiele gassen N2 en O2 
op te breken en de atomen te herschikken 
tot NOx of N2O. Verbrandingsmotoren, 
maar eigenlijk alle processen die zich bij 
hoge temperatuur in de atmosfeer afspelen, 
zijn daarmee een bron van stikstofoxides. 
Ammoniak wordt op grote schaal in 
fabrieken geproduceerd door stikstof uit 
de atmosfeer te hydrogeniseren, d.w.z. te 
binden aan waterstofatomen. Het wordt 
gebruikt als grondstof voor kunstmest en 
om de zuurtegraad van land en water te 
verlagen.

Nick Spook
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evenals de frustratie die veel anderen zullen 
voelen bij het idee dat ook de verlichting van 
de schandalige en chronische woningnood 
in dit land nu stilstaat. 

Feit blijft echter dat de problematiek rond 
reactieve stikstofverbindingen en ook de 
PFAS een objectief aanwezig verschijnsel is 
waartegen actie ondernomen moet worden. 
Doorgaan op de gebaande weg is geen optie; 
stoppen met bouwen is dat ook niet. Wat we 
nodig hebben is een geplande economie die 
uitgaat van de behoeften van de bevolking 
en zorg voor de omgeving: doen wat 
gedaan moet, laten wat gelaten kan. Tevens 
kunnen we veel winnen door bestaande 
leegstaande woningen en kantoorpanden te 
onteigenen, om zo woonruimte te realiseren 
voor woningzoekenden.

De maximumsnelheid
Op 12 november 2019 kwam het kabinet 
met een pakket maatregelen om het 
stikstofprobleem op te lossen. Meest 
opvallend was de verlaging van de 
maximumsnelheid op alle wegen naar 
100 km/u, tussen 6 en 19 uur. Het is een 
maatregel die dit rechtse kabinet, vooral 
“autopartij” VVD, liever niet had genomen. 
Ook de fossiele brandstoffenindustrie, welke 
een belangrijke machtsfactor vormt binnen 
de kapitalistische klasse, zal niet blij zijn met 
de reductie aan brandstofconsumptie die dit 
met zich mee zal brengen. 

Bij een lagere snelheid wordt er per afgelegde 
meter minder brandstof verbruikt, minder 
warmte opgewekt en is de temperatuur 
van de verbranding lager. De verlaging 
van de maximumsnelheid zal daardoor de 
productie van reactieve stikstofverbindingen 
verminderen. Het is echter een doekje voor 
het bloeden. Het grotere verhaal is dat onze 
moderne economie volledig afhankelijk 
is van de auto met verbrandingsmotor. 
Er is dringend een omschakeling vereist 
naar elektrische auto’s, in combinatie met 
de verbetering en prijsverlaging van het 
openbaar vervoer. 

Zoals zoveel crises waar de mensheid voor 
staat, zullen we niet van de stikstofcrisis 
afkomen zonder radicale herindeling 
van de economie. Dat moet beginnen 
met de onteigening en nationalisatie 
onder werknemersbestuur van de grote 
monopolies: de banken, de supermarkten, 
de grote industrie en bouwbedrijven. 
Alleen door democratische controle over 
de economie kunnen we productie laten 
aansluiten bij menselijke behoeften en 
kunnen we de werker emanciperen zodat 
deze niet meer afhankelijk is van de 
anarchie van de markt.

steden waren manifestaties. De boeren 
verstoorden opzettelijk het verkeer, wat op 
1 oktober tot de drukste ochtendspits ooit 
leidde, met een record van 1.136 kilometer 
file.

Revolutie heeft eerder een analyse van de 
boerenprotesten gepubliceerd, waar we 
graag naar verwijzen (marxisten.nl). Wat 
duidelijk is, is dat de boeren zeker reden 
hebben om boos te zijn op de overheid, 
maar dat het nu eenmaal een feit is dat 
reactieve stikstofverbindingen een probleem 
vormen en dat de landbouw, die in 
Nederland bijzonder intensief en productief 
is, daar de hoofdzakelijke bijdrage aan 
levert. Een drastische inkrimping van de 
veestapel is dan ook onvermijdelijk. Zoals 
we in onze analyse aangeven, is het nodig 
dat de arbeidersbeweging een programma 
opstelt om de boeren aan zich te binden, 
verenigd tegen de Rabobank en de grote 
supermarkten. Dit vereist hun integratie in 
een rationeel plan.

"Zoals zoveel crises waar de 
mensheid voor staat, zullen 
we niet van de stikstofcrisis 
afkomen zonder radicale 
herindeling van de 
economie."

De bouwers en PFAS
Op 30 oktober 2019 demonstreerden 
bedrijfseigenaren uit de bouwsector met hun 
werknemers. Directe aanleiding was dat ook 
deze sector als gevolg van de uitspraak van de 
Raad van State per direct moest stoppen met 
vele projecten. Ook bouwprojecten hebben 
een stikstofuitstoot (hoewel veel minder 
dan de landbouw) en bovendien zorgt de 
bouw voor de verspreiding van zogenoemde 
PFAS: poly- en perfluoraklylstoffen. Deze 
PFAS zijn brandwerende, waterafstotende, 
moeilijk afbreekbare kunststoffen die 
in consumentenproducten zoals anti-
aanbakpannen gebruikt worden, maar ook 
in veel industriële middelen. Deze stoffen 
zijn giftig, accumuleren in levende wezens, 
zijn niet biologisch afbreekbaar en vormen 
daarmee een potentieel gevaarlijke bron van 
milieuverontreiniging. De PFAS waren ook 
onderdeel van de uitspraak van de Raad van 
State en dit zorgde voor een acute stop aan 
bouwprojecten.

Werkers en kleine ondernemers 
worden getroffen en bedreigd in hun 
levensonderhoud door de chaotische 
“aanpak” van de milieuproblemen waar 
we voor staan. Hun woede is begrijpelijk, 

intense veehouderij en liberaal gebruik van 
kunstmest.

In 2015 kwam de Nederlandse overheid 
met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), 
een beleidskader met regels bedoeld om 
de ongewenste en overmatige depositie 
van reactieve stikstofverbindingen in de 
natuur terug te dringen. Het was een 
poging van de kapitalistische staat om de 
belangen van de individuele producenten 
te temperen teneinde het collectief belang 
van de kapitalistische klasse als geheel te 
beschermen. Een significante ontwikkeling 
hierbij was de toetsing van nieuwe 
vergunningen aan het PAS. Enkel projecten 
waarvoor de plannen konden conformeren 
aan het PAS, konden nog een vergunning 
krijgen.

De kortetermijnbelangen zijn onmogelijk 
te temperen onder het kapitalisme, 
want de concurrentie staat niet stil en de 
rekeningen moeten worden betaald. In de 
jaren sinds de invoering van het PAS is het 
gewoonte geworden om hypothetische, 
toekomstige herabsorptie of verwijdering 
van stikstofverbindingen mee te nemen in 
de berekeningen voor de toetsing van een 
vergunningsaanvraag. Hierdoor kon formeel 
aan het kader van het PAS voldaan worden 
terwijl de materiële realiteit achterbleef. Het 
was in feite afschuiven op de toekomst, op 
basis van speculatie: kapitalistische logica in 
actie.

In 2019 verklaarde de Raad van State 
dat het meerekenen van hypothetische, 
toekomstige verwijdering van stikstofoxides 
bij vergunningaanvragen niet meer was 
toegestaan. Het resultaat was in grote lijnen 
voorspelbaar: wanneer op de pof leven 
plotseling verboden wordt in een cultuur 
waarin dit de normale gang van zaken is, 
lopen bestaande plannen acuut vast. Van 
de ene op de andere dag waren duizenden 
vergunningen in bouw en landbouw ongeldig 
en moest het werk worden stilgelegd. Nu 
staan er plots duizenden bouwbedrijven 
onder dreiging van faillissement en komen 
de boeren, die in hun bedrijfsvoering en dus 
hun bestaan bedreigd worden, in opstand.

Boerenprotesten
Op  1 oktober 2019 vond de eerste actie 
plaats in een reeks protesten door boeren 
tegen aangekondigd stikstofbeleid. De 
onmiddellijke aanleiding was een voorstel 
van D66-parlementariër Tjeerd de Groot 
om de Nederlandse veestapel te halveren 
als oplossing voor het stikstofprobleem. 
Duizenden boeren reden op tractors naar 
Den Haag om hun onvrede te uiten en een 
beleidswijziging te eisen. Ook in andere 
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Het jaar 1989 was het jaar waarin er massabewegingen plaatsvonden in het voormalige Oostblok. In Oost-Duitsland leidde dit 
tot de val de Berlijnse Muur. Met de val van de Muur werd zogenaamd ‘het einde van het communisme’ ingeluid. Euforisch 
waren de verdedigers van het kapitalisme. Er zou een nieuwe wereldorde ontstaan op basis van vrede, internationaal recht en een 
kapitalistische markteconomie het voordeel van iedereen.

‘volksdemocratieën’ in Oost-Duitsland, 
Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Bulgarije 
en Roemenië. Wij marxisten gebruiken de 
term ‘stalinisme’ om dit soort regimes en 
samenlevingen te beschrijven.

Op basis van een geplande economie werd 
er vooruitgang geboekt en verbeterde 
de situatie aanvankelijk op het gebied 
van industrie, wetenschap, onderwijs 
en gezondheidszorg. Echter, het gebrek 
aan democratie in deze planeconomieën, 
betekende dat er veel problemen met 
verspilling, corruptie en mismanagement 
waren. Zoals de Russische revolutionair Leon 
Trotski zei, “een geplande economie heeft 
democratie nodig zoals het menselijk lichaam 
zuurstof nodig heeft”. De bureaucratie 
onderdrukte de arbeidersklasse, die weinig 
politieke vrijheden had.

Dit leidde tot enkele opstanden in de jaren 
‘50. In Oost-Berlijn was er in juli 1953 
een arbeidersopstand tegen verzwaarde 
werkomstandigheden. In 1956 was er een 
beweging van de arbeidersklasse in Polen en 
later dat jaar vond de Hongaarse Revolutie 
plaats. Zowel het Westen als de USSR 
hebben geprobeerd om deze af te schilderen 
als een ‘anti-communistische opstand’, 
maar in feite was dit een beweging voor 
meer democratische rechten, die door een 
belangrijk deel werd gedreven door een 
democratische arbeidersraad in Boedapest. 
Hoewel de leiding politiek verward was, 
waren er onder de Hongaarse arbeiders 
geen pro-kapitalistische sympathieën.

Na militaire repressie en zuiveringen vanuit 
Moskou, werden er concessies gedaan. De 
politiek van opgelegde herstelbetalingen 

30 jaar sinds de val van het Oostblok

voor de Tweede Wereldoorlog, werd 
beëindigd. In plaats daarvan kwam er 
een handelsbalans in het voordeel van 
het Oostblok. De eenzijdige focus op 
het opbouwen van zware industrie, 
werd aangevuld met meer nadruk op 
consumptiegoederen. Van eind jaren ‘50 tot 
de jaren ‘70 verbeterde de levensstandaard. 
Er waren verbeteringen op het gebied van 
onderwijs en gezondheidszorg, welke 
gratis waren. Het sociaal vangnet werd 
goed uitgebreid en de positie van de vrouw 
verbeterde veel sneller dan in het Westen.

Alsnog behield de bureaucratie haar 
macht en wilde ze deze niet afstaan. 
Een beweging voor meer democratische 
vrijheden in Tsjechoslowakije in 1968, 
leidde tot een invasie van Sovjettroepen. 
De bureaucratie vreesde iedere vorm 
van arbeidersdemocratie binnen een 
planeconomie, want als de arbeiders meer 
zeggenschap zouden hebben, zouden zij als 
eerste de zelfverrijking en privileges van de 
bureaucraten aanpakken.

In de jaren ‘70 begon de groei en 
ontwikkeling van deze bureaucratische 
planeconomieën te stagneren en in de 
jaren ‘80 raakten ze geheel in crisis. De 
economieën waren te geavanceerd en 
complex geworden om top-down gepland 
te kunnen worden vanuit een ministerie 
in de hoofdstad. Onder het kapitalisme 
is er de markt als controlemechanisme 
voor verspilling en inefficiëntie, onder 
een geplande economie kan dit enkel de 
democratische input en controle van de 
werkende mensen zelf zijn. Maar juist die 
laatste hadden geen controle en input over 
het plan, wat tot stagnatie leidde.

Na 30 jaar is er van die blijdschap 
weinig meer over. Het kapitalisme 
ging in zijn diepste crisis ooit in 

het jaar 2008. Tien jaar later is de situatie 
weinig verbeterd. Na een kleine opgang 
in enkele landen, zien we opnieuw een 
vertraging van de groei. Daarnaast zijn 
de schuldenpercentages enkel gestegen 
en is er een permanente dreiging van 
protectionisme en handelsoorlogen. 
Serieuze economen vrezen de gevolgen 
van een nieuwe crisis.

Het is nodig om door alle propaganda 
heen te prikken, zowel die van de 
kapitalistische machten als die van de 
staatsbureaucratieën van het voormalige 
Oostblok. We moeten eerst analyseren, 
wat voor regimes waren het?

Wat was het Oostblok?
Het zogenaamde Oostblok ontstond na 
de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van 
een deal tussen Stalin en Churchill over de 
verdeling van Europa na de nederlaag van 
Hitler. In het Brits-Amerikaans toegewezen 
deel van Europa bleef het kapitalisme in 
stand. In het door de Sovjet-Unie bevrijde 
deel ging het er echter anders aan toe. 
Het Rode Leger had de Nazi’s verslagen. 
Het steunde vervolgens op de massa’s 
om af te rekenen met de collaborateurs, 
op de boeren om landhervormingen 
door te voeren, en op de arbeiders om 
de sleutelsectoren van de industrie te 
nationaliseren. Maar in plaats van de macht 
aan hen te geven via democratische raden, 
werd er van bovenaf een bureaucratisch 
staatsapparaat opgebouwd naar het 
model van Stalins Moskou in 1948. 
Dit was het geval van de zogenaamde 

Zowi Milanovi
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Midden jaren ‘80 zaten de geavanceerde 
kapitalistische landen in een relatieve 
hoogconjunctuur. Onder deze 
omstandigheden begonnen er pro-
kapitalistische illusies te ontstaan, zowel 
onder een deel van de massa’s als onder een 
deel van de bureaucratie. Leon Trotski had 
in de jaren ‘30 al voorspeld dat de Sovjet-
bureaucratie de geplande economie zou 
verdedigen zolang deze de bron van haar 
privileges en inkomen was, maar dat onder 
veranderde omstandigheden een deel van 
hen zelf het voortouw zou nemen in het 
proces van kapitalistische restauratie. Dit 
was nu het geval in de Sovjet-Unie en Oost-
Europa.

De val van het stalinisme
Het was de stagnatie en verzwakking 
van de Sovjet-Unie, die het mogelijk 
maakte dat er revolutionaire bewegingen 
konden ontstaan in de Oostbloklanden. 
De Sovjet-Unie was door de crisis niet 
meer in staat troepen te sturen om tussen 
te komen. De bureaucratische regimes 
in het Oostblok (en de USSR zelf) waren 
verdeeld tussen conservatieve hardliners en 
‘hervormers’ die zichzelf wilden verrijken via 
marktmechanismen.

Uiteindelijk kwamen de bureaucratische 
regimes ten val op twee manieren, via 
de ‘ronde tafel’ en via de revolutie. De 
ronde tafel was de methode waarbij de 
bureaucratie een overeenkomst sloot met 
oppositiekrachten om haar eigen positie 
te redden en te integreren in een nieuw 
regime.

In Polen vond dit plaats via gesprekken 
tussen president Jaruzelski en de 
oppositiepartij-vakbond Solidarnosc. Deze 
was oorspronkelijk een onafhankelijke 
vakbond van de Poolse arbeiders, die 
bijna het bureaucratische regime omver 
wist te werpen in 1980-81, maar werd 
gecorrumpeerd door de pro-Westerse en pro-
Vaticaan-leiding onder Walesa. Jaruzelski en 
Walesa gingen over tot machtsdeling en 
Walesa won in 1990 de verkiezingen, om 
vervolgens een pro-kapitalistische regering 
te vormen die overging tot privatiseringen.

In Hongarije vond iets soortgelijks plaats 
na de dood van de hardline leider Kádár in 
1988. Gesprekken met de oppositie leidden 
tot een kapitalistische meerpartijenrepubliek 
in oktober 1989. In december gebeurde 
er hetzelfde in Bulgarije. In al deze landen 
veranderde de oude ‘communistische’ 
partij in een ‘sociaal-democratische’ partij, 
terwijl andere elementen binnen het 
staatsapparaat nieuwe partijen oprichtten. 

Veel oude bureaucraten kregen hun deel 
bij de privatiseringen en werden zelf nieuwe 
kapitalisten.

In Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland en 
Roemenië ging de instorting van de oude 
regimes gepaard met revolutionaire druk 
van onderop. Op 27 november was er 
een algemene staking in Tsjechoslowakije, 
welke leidde tot het aftreden van de top 
van het regime. Dissident Vaclav Havel 
werd aangesteld als president om nieuwe 
verkiezingen te organiseren, die hij won.

In Oost-Duitsland waren er sinds september 
1989 wekelijkse demonstraties op maandag, 
welke op 4 november omsloegen in het 
begin van een politieke revolutie tegen de 
bureaucratie. Om de massaopstand weg te 
kanaliseren, besloten de hervormers binnen 
de Oost-Duitse bureaucratie om op 9 
november de grenzen bij de Berlijnse Muur 
te openen. Gebrek aan een revolutionair 
leiderschap leidde tot illusies in de West-
Duitse levensstandaard, wat kanselier Kohl 
in staat stelde om Oost-Duitsland in de 
Bondsrepubliek te integreren op basis van 
kapitalistische hereniging.

In Roemenië was er een echte revolutionaire 
massabeweging tegen de dictatuur van 
Ceausescu. Hier was de situatie het slechtst 
voor de massa’s, door allerlei megalomane 
plannen die Ceausescu over de ruggen 
van de arbeidersklasse uitvoerde. Binnen 
de bureaucratie was er ook een vleugel 
die hem wilde verwijderen. In december 
1989 organiseerde Ceausescu een pro-
regimedemonstratie, maar deze sloeg om 
in een beweging tegen Ceausescu. Rellen, 
gewelddadige botsingen en bestormingen 
van gebouwen vonden er plaats.

Het leger en deel van de bureaucratie  
gingen over naar de massa’s. Er was hier 
en daar zelfs sprake van arbeiderscontrole 
in fabrieken. Bij de vrije verkiezingen won 
het Front voor Nationale Redding, de 
partij van de oppositie binnen de oude 
bureaucratie rond Iliescu. De pro-Westerse 
partijen verloren. Als gevolg ging de 
herinvoering van kapitalisme in Roemenië 
een stuk trager dan in andere landen van 
het Oostblok, tegen het zere been van het 
Westen in.

Een verbetering?
Is de situatie nu verbeterd ten 
opzichte van toen? Duidelijk is dat de 
kapitalistische restauratie gepaard ging 
met massaontslagen, privatiseringen en 
de-industrialisatie. Er was niets progressiefs 
aan de herinvoering van het kapitalisme. 
Veel mensen in het voormalige Oostblok 
beamen dat. Zij willen niet terug naar een 
bureaucratische eenpartijstaat, maar zij 
missen wel degelijk de zekerheden die er 
waren op basis van een geplande economie.

De revolutionaire bewegingen in 
Tsjechoslowakije, Oost-Duitsland en 
Roemenië hadden kunnen leiden tot 
een andere uitkomst, indien er een 
duidelijk marxistische leiding aanwezig 
was die had ingezet op het behoud van 
de planeconomie, met de invoering van 
democratische rechten, arbeiderscontrole 
en een einde aan de privileges van de 
bureaucratie. Er was immers geen groot 
enthousiasme voor het kapitalisme, er 
was vooral een grote onvrede met de 
bureaucratie. Het is dan ook aan de nieuwe 
generatie om de revolutionaire tradities te 
herontdekken, voor een alternatief op het 
gefaalde kapitalisme en stalinisme.
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Bolivia
Tenslotte komen we aan bij Bolivia. Een 
staatsgreep op 10-11 november dwong 
president Evo Morales om af te treden, 
na een muiterij door de politie en de 
tussenkomst van de legertop. Hij heeft nu 
asiel gekregen in Mexico.

Het verzet tegen deze staatsgreep werd 
beantwoord met slachtingen in Sacaba en 
El Alto, waar de strijdkrachten met geweld 
de blokkade van de Senkata-gasfabriek 
ontruimden. Hierbij kwamen er 10 mensen 
om het leven. Protesten tegen de coup en 
de moorden zijn beperkt tot gebieden die 
traditioneel loyaler zijn aan Morales, in El 
Alto en de Chapare, waar de cocaboeren 
zijn gevestigd. Ze hebben zich niet tot de 
kern van de arbeidersbeweging uitgebreid.

In het weekend werd de coupregering van 
Jeanine Áñez gelegitimeerd door de senaat 
en de kamer van afgevaardigden, die een 
nieuwe wet goedkeurden om verkiezingen 
te organiseren. De MAS van Morales nam 
hier volledig aan deel, met haar tweederde 
meerderheid in beide kamers. Bovendien 
leidden twee bijeenkomsten van de 
coupregering met de belangrijkste leiders 
van de arbeiders- en boerenorganisaties - 
een landelijke en een andere in Cochabamba 
- tot verdere overeenkomsten om de 
staatsgreep te erkennen in ruil voor kleine 
concessies. Dit zijn gevallen van verraad, die 
hebben bijgedragen tot het ontwapenen 
van het verzet tegen de staatsgreep.

Het is daarom hard nodig om een balans op 
te stellen van de beperkingen van Morales, 
terwijl er tegelijk een revolutionaire strijd 
tegen de onwettige staatsgreep gevoerd 
wordt.

Deze opstanden in Latijns-Amerika maken 
deel uit van een groter proces dat zich 
wereldwijd afspeelt. Een nieuwe golf van 
wereldrevolutie is uitgebroken aan de 
vooravond van een nieuwe recessie van het 
wereldkapitalisme - en heeft de beweringen 
van zogenaamde linkse academici 
volledig ontkracht dat een ‘conservatieve 
golf’ Latijns-Amerika overspoelde. In 
werkelijkheid is het continent in opstand 
en zullen er in de volgende periode meer 
omwentelingen volgen.

Latijns-Amerika is een continent dat zich in een gevecht bevindt tussen revolutie en 
contrarevolutie. Jorge Martín beschrijft de nieuwste ontwikkelingen in drie landen.

Op 21 november werd er een 
nationale staking georganiseerd 
door Colombiaanse vakbonden, 

studenten, boeren en inheemse organisaties 
tegen een pakket contrahervormingen 
van de reactionaire regering-Duque. 
De beweging werd ook aangewakkerd 
door een schandaal waarbij de regering 
een bombardement uitvoerde op wat zij 
beweerde dat een guerrilla-kamp was, 
waarbij een aantal jonge mijnwerkers werd 
gedood.

Dit was de grootste staking in Colombia 
sinds de jaren zeventig. Ondanks wrede 
politierepressie, avondklokken en 
militarisering van de straten - vooral in 
Bogota en Cali - blijft de beweging sterk. 
Er zijn cacerolazo-protesten geweest 
(waarbij erop potten en pannen geslagen 
wordt) door het hele land - zelfs in 
Medellín, dat als een rechts bastion 
werd beschouwd. Er was verzet tegen 
de avondklok en er was een spontane 
staking op 22 november.

Dat een land als Colombia (van oudsher 
als zeer rechts beschouwd) begint toe te 
treden tot de golf van opstanden in Latijns-
Amerika, is van groot belang.

Chili
De opstand in Chili, die op 18 oktober 
begon, vertoont geen tekenen van afname. 
De regering probeerde concessies te doen 
en een deal te sluiten met alle partijen (met 
uitzondering van de Communistische Partij) 
om een   “Grondwetgevende Conventie” 
op te zetten, om zo een   nieuwe grondwet 
op te stellen.

Deze nep-concessie is echter bedoeld 

om de rekening naar voren te schuiven: 
met een referendum in april volgend jaar 
om te beslissen of de Conventie moet 
worden bijeengeroepen, verkiezingen in 
oktober 2020 en een definitieve ratificatie 
in oktober 2021. Bovendien vereisen alle 
besluiten van het verdrag een tweederde 
meerderheid, waardoor een rechtse 
minderheid het vetorecht krijgt.

De beweging heeft deze deal terecht 
afgewezen en heeft gereageerd met een 
driedaagse escalerende stakingsactie, 
welke begon met havenarbeiders op 24 
november, gevolgd door een volledige 
algemene staking op 25 en 26 november. 
Net als in Colombia heeft de regering 
met brutale repressie gereageerd, maar 
de massa’s verliezen hun angst voor de 
Carabineros.

Ondanks massale steun onder de bevolking 
voor de beweging, hebben de vakbonden 
en sociale organisaties niet het doel naar 
voren geschoven om Piñera omver te 
werpen, maar richten zij hun eisen op een 
“echte grondwetgevende vergadering” en 
een nieuwe grondwet.

Een dergelijke vergadering zou echter 
slechts een burgerlijk parlement zijn, en 
een nieuwe grondwet zou de problemen 
van arbeiders, jongeren, de inheemse 
bevolking, enz., niet oplossen. Deze sociale 
kwalen worden niet veroorzaakt door de 
grondwet van Pinochet, maar door het 
kapitalisme zelf. Het hele systeem moet 
worden omvergeworpen, en de nieuwe 
organen die uit de beweging zijn opgestaan   
(de territoriale vergaderingen, open raden, 
enz.) moeten worden gecoördineerd voor 
de machtsovername.

Revolutie en contrarevolutie 
in Latijns-Amerika

Jorge Martín (vertaald door Marleen Dekker)
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wil dit niet inzetten voor sociaal noodzakelijke 
doeleinden. In plaats daarvan geeft het 
lastenverlichting aan het bedrijfsleven en 
wil het een ‘buffer’ opbouwen, omdat de 
volgende kapitalistische crisis nadert. De 
winsten gaan boven de mensen.

Wij eisen dat het begrotingsoverschot 
geïnvesteerd wordt in de publieke sector. 
Indien dat niet genoeg is, dan moeten de 
grote bedrijven meer belast worden. Als ze 
weigeren en met kapitaalvlucht dreigen, 
dan zullen we moeten vechten voor de 
onteigening van deze grote spelers en hun 
macht breken. Mensen boven winst!

• Voor strijdbare en democratische 
bonden: geen compromis met loze 
beloften over eenmalige subsidies!

• Voor structurele massa-investeringen 
om de problemen op te lossen. Meer 
en beter betaald personeel met minder 
werkdruk, leidt tot betere resultaten 
voor hen die het nodig hebben.

• Laat het grootkapitaal betalen voor 
massa-investeringen in de publieke 
sector!

• Voor werknemerscontrole over de 
besteding van het geld!

De bezuinigingen op de publieke sector hebben tot verschillende strijdbare 
protestbewegingen geleid. Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, medewerkers 
van de universiteiten, de jeugdzorgmedewerkers, ziekenhuismedewerkers: iedereen 
vecht voor hogere lonen, extra personeel en minder werkdruk.

Er zijn structurele investeringen van 
miljarden euro’s nodig om alle 
problemen op te lossen. Politieke 

onwil om dit niet te doen, leidt later tot 
veel grotere maatschappelijke kosten. 
Lerarentekorten leiden tot kortere 
schoolweken en scholen die moeten 
sluiten; de situatie op de universiteiten 
leidt tot uitholling van het hoger onderwijs; 
de noodtoestand in de jeugdzorg tot 
minder zorg voor mensen die het op 
jonge leeftijd extra nodig hebben; de 
geldtekorten voor ziekenhuizen tot 
personeelstekorten. Daarnaast zien we 
ook bezuinigingsproblemen in de GGZ, 
welke tot een toename van ‘verwarde 
personen’ op straat geleid hebben.

Overal is er hier het probleem van 
personeelstekorten, die leiden tot 
verhoogde werkdruk, welke leidt tot 
verdere personeelsuitval en toenemende 
druk. We zien burn-outs, maar ook mensen 
die de sectoren geheel verlaten. Het is een 
totaal irrationele omgang met mensen 
die zich graag met zoveel passie inzetten 
voor hun medemens, maar wat hun door 
bezuinigingen onmogelijk gemaakt wordt.

De enige manier om dat op te lossen is 
door de strijd van alle getroffen publieke 
sectormedewerkers te verenigen, in 
een strijd tegen kabinet-Rutte III en zijn 
soberheidspolitiek. Het kabinet gaat prat op 
een begrotingsoverschot van miljarden, maar 

Investeer in de publieke sector - 
laat het grootkapitaal betalen!

Revolutie

verzandt en wordt overgelaten aan de 
Klimaatconferenties, met enkel wat druk 
van buitenaf. Deze conferenties discussiëren 
veel maar komen nooit met een reëel 
plan om de CO2-uitstoot te verminderen. 
De reden daarvoor is simpel: om dat te 
doen, zouden we het gehele systeem van 
productie moeten veranderen en dat is 
geen prioriteit voor de deelnemers aan de 
conferentie.

Politieke en economische keuzes zijn 
verantwoordelijk voor de huidige situatie en 
de oproep tot een ‘stille mars’ zal ons nooit 
helpen om onze eisen in te willigen. Het is 
daarentegen tijd om luid en duidelijk te 
zeggen wie er verantwoordelijk is voor deze 
crisis: het kapitalistische systeem en zijn 
verdedigers.

Klimaatstrijd is klassenstrijd. Laten we 
luidkeels vechten voor revolutionaire 
verandering, geen klimaatverandering!

Afgelopen 29 november zou er een vierde wereldwijde klimaatstaking plaatsvinden. 
In de meeste steden binnen en buiten Europa vond deze plaats, hoewel deelname 
lager was dan bij vorige stakingsdagen.

De strategie van Fridays for Future 
Nederland was zeer bijzonder te 
noemen. Deze organisatie, die in 

het afgelopen jaar tienduizenden mensen 
kon mobiliseren (niet alleen scholieren en 
studenten), besloot om geen grote centrale 
demonstratie te houden, maar in plaats 
daarvan om kleinere demo’s te houden 
in verschillende steden. Dit leidde niet tot 
meer deelname, als men dat gedacht zou 
hebben.

Echter, het belangrijkste punt is dat de 
strategie was om als thema ‘stilte’ te 
hebben. Zo werd er in Utrecht een ‘stille 
mars’ gehouden en werd men gevraagd 
om daarbij zwarte kleding te dragen. In 
Amsterdam werd er gevraagd om een mars 
met lampjes te houden. Ondergetekende 

nam deel aan de mars in Amsterdam en het 
gevoel was alsof men op een begrafenisstoet 
rondliep, niet op een demonstratie tegen 
het systeem. 

Deze lokale demonstraties haalden amper 
het nieuws en bestonden uit slechts enkele 
honderden mensen, voornamelijk politieke 
activisten.
We hebben al eerder in dit tijdschrift 
uitgelegd wat de strategie zou moeten zijn 
en hoe we de strijd vooruit kunnen brengen.

Klimaatverandering is een ernstig vraagstuk 
dat serieus behandeld moet worden, niet 
enkel met ‘spectaculaire acties’, omdat het 
een probleem is dat het hele economische 
systeem in vraag stelt. Zonder concrete 
strategie, is er het risico dat de strijd 

Federica Carasi

Klimaatstrijd betekent klassenstrijd,
geen begrafensisstoet
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kapitalistische systeem. Ze doet het 
wegens de druk van onderop en omdat 
het een perfecte manier is om protesten 
in te dammen. Dit doet het lijken alsof er 
resultaat geboekt wordt, maar de situatie 
verandert niet fundamenteel. 

We moeten de revolutionaire partij 
opbouwen
Dit is geen tijd om pessimistisch te zijn, 
maar we moeten met optimisme naar de 
wereldsituatie kijken. De werkende klasse 
en de jeugd zijn sterker dan ooit en in 
veel landen komen ze in beweging. Het is 
een kwestie van tijd voordat we in andere 
landen ook explosies gaan zien. Explosies 
en massabewegingen zijn op zichzelf echter 
niet genoeg.

Als marxisten komen we tussen in de 
beweging met onze ideeën, en proberen 
we zoveel mogelijk mensen te organiseren. 
Krachtige ideeën, theorie en methodes 
kunnen daadwerkelijk het verschil maken 
en een revolutionaire organisatie is de 
sleutel tot succes.

We zijn er stevig van overtuigd dat we tijd 
moeten steken in het bestuderen van de 
geschiedenis, in de wetenschappelijke en 
gedetailleerde analyse van iedere nederlaag 
en iedere overwinning. Het gebeurt 
vaak dat na een kleine overwinning de 
massabeweging stopt. Dat is echter precies 
het moment waarop het correct is om de 
strijd door te voeren. Een serieus en capabel 
leiderschap zou democratische structuren 
opzetten om de strategie te bediscussiëren 
over hoe verder te gaan.

De strijd moet landelijk en internationaal 
gecoördineerd worden, om de woede maar 
ook het enthousiasme van de werkende 
klasse en jongeren in de juiste richting 
te kanaliseren. Dit alles is enkel mogelijk 
door de opbouw van de wereldwijde 
revolutionaire partij, iets waar we iedere  dag 
enthousiast aan bijdragen door onze ideeën 
te verspreiden, door te lezen, te discussiëren 
en deel te nemen aan de beweging.

Het is mogelijk om de heersende klasse 
te verslaan en het systeem te veranderen, 
dus sluit je aan. We hebben een wereld te 
winnen!

In de laatste maanden is het proces van klassenstrijd versneld. Niet enkel in Chili, 
waar de opstand al meer dan een maand aan de gang is,  maar ook in andere Latijns-
Amerikaanse landen,  met nu zelfs een grote beweging in Colombia. Ook in Azië zien 
we opstanden,  zoals in Hongkong en in het Midden-Oosten (Irak,  Iran,  Libanon).

In het ‘stillere’ Europa zijn de 
gebeurtenissen minder spectaculair 
vergeleken met bovenstaande landen, 

maar miljoenen arbeiders, studenten en 
scholieren hebben van zich laten horen via 
de massale klimaatmarsen, waar duidelijke 
kritiek op het incapabele kapitalistische 
systeem te horen was. Het is echter niet zo 
dat er op andere gebieden niets speelt.

Jaren van economische crisis en zwakke 
groei hebben alle tegenstellingen van het 
systeem naar de oppervlakte gebracht: de 
kloof tussen rijk en arm is groter dan ooit. 
De samenleving is extreem gepolariseerd, 
niet enkel in de zwakkere Zuid-Europese 
landen, maar ook in de (eens) stabiele 
landen in het noorden, met Groot-Brittannië 
als duidelijkste voorbeeld. Er is een enorme 
kloof tussen de generaties, met miljoenen 
jongeren die een onzekere toekomst 
tegemoet gaan. Er is weinig vertrouwen in 
de gevestigde politici en men zoekt naar 
een alternatief.

De werkende klasse komt in beweging
Wat we wereldwijd zien is een echte 
demonstratie van de kracht van de 
werkende klasse. Als we de situatie in Chili 
nemen (en voorheen Ecuador), zien we niet 
alleen vele duizenden mensen op straat, 
maar zien we ook een uiterst strijdbare 
stemming. Ze gaan niet naar huis totdat ze 
echte resultaten boeken.

In absolute termen is de werkende klasse 
nu sterker dan ooit (vooral numeriek) 

en wanneer zij in beweging komt, kan 
zij de heersende klasse daadwerkelijk in 
de problemen brengen. Bijvoorbeeld, de 
Klimaattop die in Santiago de Chile gepland 
werd op 29 november, moest verplaatst 
worden naar Madrid, simpelweg omdat de 
Chileense opstand tegen de regering niet 
ophield.

De wortel en de knuppel
Natuurlijk zal de heersende klasse niet 
stil blijven zitten om de bewegingen te 
observeren, maar zal ze erop reageren, 
ten eerste met repressie. Zoals we gezien 
hebben, kan dit met zeer harde hand 
gebeuren. Om haar privileges te beschermen, 
is de heersende klasse in staat om zeer ver 
te gaan, met gevangenisstraffen en zelfs 
marteling en verdwijningen. We moeten 
ons beschermen tegen deze wreedheden, 
door zelfverdedigingscomités op te zetten 
in iedere werkplaats, school en buurt.

Anders dan in het verleden heeft de 
werkende klasse, en de nieuwe generatie 
in het bijzonder, minder te verliezen. De 
hardste repressie is niet zo afschrikwekkend 
meer, het zal demonstranten niet meer 
stoppen om op de barricades te gaan en zal 
mensen minder verdelen. Dit zagen we in 
Chili.
 
Wanneer repressie niet meer werkt, is 
de heersende klasse in staat om enkele 
concessies te doen. Ze doet dat niet 
uit naastenliefde of omdat ze plots 
van gedachten is veranderd over het 

De wereld in opstand 
we hebben een revolutionair leiderschap nodig

Federica Carasi
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De regeringen hebben deze eeuwenoude 
methode van ‘verdeel-en-heers’ maar al te 
graag toegepast, aangezien beide landen 
- en vooral Libanon - veel verschillende 
bevolkingsgroepen kent.
 
Maar wanneer de protesten zijn 
uitgebroken, hebben de demonstranten 
heel snel een uitzonderlijk 
klassenbewustzijn gevormd. De illusies 
en oude overtuigingen, dat bepaalde 
politici bepaalde sektarische groepen 
vertegenwoordigen, vervagen. En hoewel 
de protesten in Irak zich voornamelijk in 
de sjia-regio’s hebben plaatsgevonden, 
hebben de soennieten solidariteit betoond, 
vooral de jeugd.

Omar, een jonge soenniet, probeerde 
de afwezigheid van de soennieten bij de 
protesten te verklaren; “Het is omdat we 
in de ogen van sommige mensen worden 
gezien als de islamitische staat. Als we 
protesteren, zullen ze ons van de straat 
halen en ons in gevangenissen gooien. 
Toch worden we nog steeds onderdrukt 
en onze situatie is net zo slecht als die van 
iedereen.”

Maar in gemengde gebieden zoals 
Adhamiyah in Bagdad namen soennieten 
deel aan de protesten. Sommigen van 
hen hebben zelfs hun leven gegeven en 
ze worden gemotiveerd door dezelfde 
klassenwoede die de sjiitische jeugd 
ertoe dwong te rebelleren. De illusie 
dat soennieten en sjiieten verschillende 
belangen hebben, verdwijnt. In Bagdad 
schreeuwden duizenden mensen: “Wij 
zijn broers, of het nu soennieten of sjiieten 
zijn, wij zullen ons land niet verkopen!”

In Libanon heeft zich precies dezelfde 
positieve ontwikkeling plaatsgevonden. 
“Het gevoel van eenheid binnen de 
menigte was voelbaar vanaf de eerste 
nacht” - stelt een kameraad die daarbij 
aanwezig was. “In een land dat meestal 
breekt langs diepgewortelde sektarische 
lijnen, is de opmerkelijke afwezigheid van 
vlaggen van politieke partijen aanzienlijk. 
Het Libanese volk begint duidelijk de schuld 
te geven aan het hele systeem en alle 
politici die hun land in een crisis hebben 
gebracht, en vecht samen op klassenbasis.” 

Bouw aan een revolutionair leiderschap 
Helaas is er ook in beide landen een 
compleet vacuüm van revolutionair 
leiderschap, dus het is onzeker hoe de 
situatie zich verder gaat ontwikkelen. De 
overheid is extreem impopulair en ze lijkt 
oprecht bang dat deze bewegingen het hele 
politieke establishment in gevaar brengen. 
Nu al, zijn de minister-presidenten (Hariri en 
Mahdi) en meerdere ministers opgestapt. 

Het is de taak van de meest vastberaden 
klassenstrijders om te beginnen met de 
wederopbouw van de communistische 
beweging op solide basis van marxistische 
theorie. Wat nodig is, is het hele kapitalistisch 
systeem te omverwerpen in die landen. Dat 
betekent de parasitaire kapitalistische klasse 
onteigenen en zijn heerschappij vervangen 
door een democratische arbeidersstaat 
gebaseerd op de macht van de werkende 
massa. 

Tegelijkertijd moet een poging worden 
gedaan om de beweging over het hele 
Midden-Oosten te verspreiden en aan te 
doen sluiten bij de onderdrukte massa’s 
in de regio, die allemaal met dezelfde 
omstandigheden en vergelijkbare rotte 
en onderdrukkende regimes worden 
geconfronteerd. In Iran waren er recent ook 
nog protesten, en die komen vastbesloten 
weer terug. Met de massale protesten in 
Libanon en Irak, kan de arbeidersklasse 
duidelijk zien hoe solidariteit zich over 
nationale grenzen verspreiden, tegen 
de gemeenschappelijke vijand van de 
arbeiders: de heersende klassen van alle 
naties en de imperialistische machten die 
de chaos en ellende in het Midden-Oosten 
hebben veroorzaakt.

De afgelopen periode hebben we een wereld gezien in staat van chaos. De uitdrukking 
van woede is wereldwijd te zien,  ook in het Midden-Oosten. Voornamelijk Irak 
en Libanon hebben te maken met een ware revolutionaire periode, waaruit we 
belangrijke lessen en voorbeelden kunnen halen.

Veel landen bevinden zich in een staat 
van onrust, waarbij elke druppel er 
een teveel kan zijn. Zo was de druppel 

voor Libanon de ‘Whatsapp-belasting’ die 
werd aangekondigd op 16 oktober. Irak 
maakte vorig jaar al protesten mee in het 
zuiden van het land, maar vanaf 1 oktober 
begonnen die spontaan opnieuw. Dit keer 
in de hoofdstad Bagdad, en ze hebben 
zich snel verspreid door het hele land. 
 
Beide landen hebben dezelfde 
onderliggende oorzaak voor hun woede 
en reden tot protest, en dat is voornamelijk 
de economische situatie. Irak heeft het 
op drie na grootste oliereservoir ter 
wereld, maar 22,5% van de bevolking 
van 40 miljoen mensen leeft op minder 
dan 1,72 euro per dag; de Wereldbank-
classificatie van armoede. Ondertussen 
heeft 16% van de huishoudens voedsel-
onderzekerheid ervaren, en hoewel dat 
nooit eerlijk wordt gerapporteerd in Irak, 
is het werkloosheidspercentage vele malen 
hoger dan het officiële percentage van 
7,9% en 16% voor de jeugd. 
 
Libanon heeft een van de grootste 
schuldenlasten ter wereld, met 74,5 miljard 
dollar aan staatsschuld, wat neerkomt 
op 140% van de bbp. Dit gaat gepaard 
met enorme ongelijkheid, omdat het 
land ook een van de hoogste miljardair-
naar-bevolking-verhoudingen heeft. De 
jeugdwerkloosheid is 37%. 

Einde aan sektarische politiek
De protesten in Irak en Libanon hebben 
een erg uniek karakter. Beide kennen 
een geschiedenis waarin sektarisme een 
grote rol heeft gespeeld in de politiek. 

Irak en Libanon: de jeugd maakt 
een einde aan sektarisme
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won in 2010 dan ook met 69% van de 
stemmen de verkiezingen. 

Uribe en aanhang hoopten dat hij verder 
zou gaan met deze harde aanpak, maar hij 
besloot een andere koers te varen, namelijk 
die van vredesonderhandelingen. Dit komt 
deels voort uit dat hij een ander deel van de 
bourgeoisie vertegenwoordigt dan Uribe, 
namelijk die van de Bogotaanse elite. Uribe 
vertegenwoordigde de grootgrondbezitters, 
die enorm profiteerden van zijn beleid 
en veel land konden innemen van door 
paramilitairen verjaagde boeren. Santos 
wilde stabiliteit om andere sectoren te 
stimuleren, zoals toerisme.

In 2016 werd er het vredesakkoord gesloten 
tussen de Colombiaanse regering en de 
FARC-EP; zo kwam er officieel een einde 
aan een conflict dat al meer dan 50 jaar 
gaande was. Een kleine meerderheid van de 
Colombianen was tegen het vredesakkoord, 
omdat zij de FARC-EP gestraft wilde zien 
worden en ze uit het congres wilde weren. 
Deze mensen waren een belangrijke basis 
voor de winst van Duque in 2018. Het 
vredesakkoord bevat enkele hervormingen 
ten gunste van de boeren, maar het 
akkoord wordt tot de dag van vandaag 
maar moeizaam geïmplementeerd door de 
regering.
 
In 2018 kwam huidig president Duque aan 
de macht, met 2 miljoen stemmen verschil 
winnend van sociaaldemocraat Gustavo 
Petro. Wat opmerkelijk was is dat er nog 
nooit zo veel stemmen voor links waren 
geweest bij een presidentsverkiezing, wat 
op zich al het eerste teken was van een 
veranderende stemming. Duque werd 
enerzijds verkozen door aanhangers van 

Uribe om het vredesakkoord de kop in te 
drukken, anderzijds door stemmers die de 
presidentskandidaat Petro wilden weren 
om te voorkomen dat Colombia in “een 
Venezuela zou eindigen”.

Het feit dat er meer dan 1 miljoen 
Venezolaanse economische vluchtelingen 
naar Colombia kwamen, werd gebruikt 
om angst aan te wakkeren. Duque hoopte 
de aandacht van de Colombianen op 
Venezuela te kunnen richten, maar na 
de gefaalde interventie eerder dit jaar en 
nadat de populariteit van Venezolaans 
zelfverklaard president Guaído kelderde na 
corruptieschandalen en het verschijnen van 
foto’s met paramilitairen, kan hij die kaart 
niet meer spelen. 

Met dit rookgordijn verdwenen, zien de 
Colombianen nu enkel de neoliberale 
hervormingen en de vele leugens. Dit heeft 
ertoe geleid dat 74% van de bevolking 
de nationale staking steunt, waarvan er 
honderdduizenden ook werkelijk de straat 
op zijn gegaan.
 
Colombia is een nieuwe fase ingegaan, 
de almacht van rechts begint af te 
brokkelen. Maar waar gaat het naartoe? 
Bij de verkiezingen van burgermeesters en 
gouverneurs in oktober dit jaar waren de 
uitslagen erg negatief voor Duque’s partij, 
hoewel links nog niet profiteerde.
 
De Colombianen hebben nu vooral 
hun hoop op verandering op deze 
massabeweging gevestigd. De eisen zijn 
nog niet zo radicaal, maar door ervaring 
zal de weg vrijgemaakt worden voor 
radicalere eisen in de toekomst. De regering 
heeft nog geen serieuze concessies 
gedaan, maar de leiders van de staking 
hebben al gezegd nieuwe stakingen in te 
plannen in 2020 mocht de regering hen 
niet serieus nemen. Honderdduizenden 
Colombianen staan achter hen. 
 
Wat er ook gebeurt, Colombia zal niet meer 
hetzelfde zijn. De jongeren groeien op in 
een andere politieke context en zij zullen 
de weg vrij maken voor een socialistische 
toekomst waarin multinationals, de VS, het 
IMF en de grootgrondbezitters niet meer 
de dienst uitmaken! Lang leve de nationale 
staking!

Van de Colombiaanse Andes,  tot aan de kusten van de twee Colombiaanse zeeën,  
zijn mensen op 21 november de straat opgegaan in een historische nationale staking. 
Studenten,  werkenden,  inheemsen en boeren lieten van zich horen.

Landelijk gingen er minstens 250.000 
personen de straten op, een cijfer dat 
waarschijnlijk het dubbele was. Het 

comité van de nationale staking kwam met 
13 eisen, kort samen te vatten als eisen 
tegen de neoliberalisering van het land.

President Duque had namelijk recentelijk 
een aantal ‘hervormingen’ aangekondigd 
die ongunstig zouden uitwerken voor het 
salaris en pensioen van de Colombiaanse 
arbeiders en die zouden leiden tot de 
privatisering van 16 staatsbedrijven. 
Er spelen naast de hervormingen veel 
factoren mee die deze mensen heeft 
doen besluiten hun onvrede te uiten. 
De dagelijkse ontberingen, de constante 
aanvallen op de kwaliteit van leven, de 
baanonzekerheid, de moorden op sociale 
leiders en de leugens van de regering zijn 
veel gedeelde frustraties onder de stakers.
 
Dit millennium begon met gefaalde 
vredesonderhandelingen tussen president 
Pastrana en de guerrillabeweging FARC-
EP, waarna de FARC-EP veel land innam 
en in het offensief ging. Wat volgde in 
2002 was de winst van president Uribe, die 
beloofde de FARC-EP op militaire wijze uit 
te schakelen. Na 8 jaar lang, samen met 
paramilitaire organisaties zoals de AUC, 
voornamelijk onschuldig bloed te vergieten, 
kwam zijn presidentschap ten einde. 

Uribe had (samen met de massamedia) 
de indruk gewekt dat de FARC-EP aan 
het wankelen was, wat hem populariteit 
opleverde. Veel territorium was afgepakt, 
belangrijke kopstukken van de FARC-
EP waren vermoord en de FARC-EP-
troepenmacht was bijna gehalveerd. De 
door hem voorgestelde kandidaat, Santos, 

Nationale staking biedt hoop voor 
Colombiaanse arbeiders en jongeren
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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.



REVOLUTIE MAAKT 
DEEL UIT VAN DE 

INTERNATIONAL MARXIST 
TENDENCY 

WWW.MARXIST.COM

www.marxisten.nl

info@marxisten.nl

REVOLUTIE

een strijdbaar 

2020 toegewenst!


