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REDACTIONEEL

tijd voor een inhaalslag voor
de werkende klasse
Zowi Milanovi

Het jaar 2020 is begonnen als een spannend jaar voor velen. De spanningen tussen de VS
en Iran; de bosbranden in Australië; de uitbraak van het coronavirus; 2020 begon op een
ruwe manier. Hiernaast is er ook nog het vooruitzicht van een nieuwe economische recessie.

W

e hebben geen glazen bol,
dus het vaststellen van een
precieze datum wanneer deze
zal plaatsvinden is onmogelijk. Het is wel
duidelijk dat er veel factoren zijn die als
trigger kunnen dienen: protectionistische
maatregelen, handelsoorlog, de uitkomst van
de Brexit-onderhandelingen, of een nieuwe
schuldencrisis.
De Nederlandse heersende klasse is bang
voor de gevolgen hiervan. Vooral de druk
op de internationale handel brengt veel
onzekerheid, gezien de afhankelijkheid van
het Nederlands kapitalisme van de doorvoer
en export.
Om voorbereid te zijn op een nieuwe crisis
heeft kabinet-Rutte III een politiek gevoerd
van begrotingsoverschotten. In plaats van
dit te investeren in zaken als onderwijs,
zorg en gemeentelijke voorzieningen - waar
schreeuwende tekorten zijn - wordt er geld
opzij gezet, de staatsschuld afbetaald en
krijgen de werkgevers extra lastenverlagingen
om nog meer winsten opeen te hopen.
De crisis werd betaald door de werkende
klasse in de vorm van arbeidsflexibilisering,
loonbevriezing en -matiging, bezuinigingen
en lastenverzwaringen. Het ‘herstel’ wordt
ook door hen betaald. Terwijl de winsten
grote hoogtes bereiken, ziet de overgrote
meerderheid stagnatie en stilstand. Het is waar
dat de armoede de laatste jaren gedaald is,
doordat door minder werkloosheid het aantal
mensen in de Bijstand gedaald is. Echter, het
recente rapport van de SER, Volatiliteit: de
Nederlandse economie opnieuw bezien,
wijst erop dat de combinatie van lage

productiviteitsstijging en lastenverzwaring
ertoe heeft geleid dat “[d]e afgelopen twintig
jaar er beperkte vooruitgang [is] geboekt
met het verhogen van de groei van het vrij
besteedbare inkomen van huishoudens.”
Jarenlange aanvallen op lonen en vaste
contracten, samen met lastenverlichtingen
voor het bedrijfsleven en een grotere last
voor huishoudens, zorgen ervoor dat de
economische groei hoofdzakelijk te voelen
is bij het grote bedrijfsleven. De grote
werkloosheid is (voor nu) over, maar veel
mensen zitten gevangen in banen op het
minimumloon. Het Lage Inkomensvoordeel
(LIV - de ‘Primarkpremie’) is een perverse
overheidssubsidie voor grote bedrijven om
mensen op minimumloonniveau aan te
nemen en die nu wordt gebruikt om lonen
laag te houden.
Intussen zijn in 2019, met een inflatie van
2,6%, de consumentenprijzen het hardst
gestegen in 17 jaar. De verhoging van de
BTW en energiebelasting speelden daarbij
een belangrijke rol. Tegelijkertijd stegen de
CAO-lonen gemiddeld met 2,5%. Om uit
deze situatie te komen, is het noodzakelijk
dat de arbeidersbeweging met een echte
offensieve strategie komt om een inhaalslag
te maken.
Voor 14
De FNV-campagne Voor 14 is in potentie een
zeer goede campagne, aangezien het inzet op
een (voor de FNV) relatief grote eis, namelijk
een minimumloon van €14 per uur. Een hoger
minimumloon zou ook een effect hebben voor
de gekoppelde uitkeringen (AOW, Bijstand)
en de lonen in hogere schalen. Iedereen

zou erop vooruitgaan, behalve natuurlijk de
werkgevers, die lagere winsten zullen zien. In
de praktijk komt de campagne echter maar
zeer langzaam van de grond.
Ze wordt namelijk gezien als een
langetermijncampagne, gericht op de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021. Door de
campagne zouden er dan partijen overtuigd
moeten worden om deze eis (al dan niet
verwaterd) in hun programma op te nemen.
Die kunnen dan na de verkiezingen een rol
spelen bij een kabinetsformatie, waardoor
dit (waarschijnlijk verwaterd) doorgevoerd zal
worden.
Dit is gebaseerd op heel veel onzekerheid. Ten
eerste is het onduidelijk wie naast de SP (en
misschien GroenLinks en PvdA) gaat pleiten
voor een hoger minimumloon, ten tweede is
het met alle versplintering maar zeer de vraag
hoe sterk deze partijen uit de verkiezingen
komen en of ze wel degelijk iets te zeggen
zullen hebben. Ten derde is het de vraag,
als er een verhoging van het minimumloon
wordt doorgevoerd (ergens tussen 2021-25),
in hoeverre deze niet geneutraliseerd wordt
door prijsstijgingen.
Er is veel nadruk op het werk van lokale
activisten die bewustzijn moeten brengen
over de acties. Hier wordt gewezen op de
Amerikaanse campagne Fight for 15 (Dollar),
waaruit inspiratie wordt geput. Het is waar dat
dit een onderdeel was van Fight for 15, maar
het is ook zo dat de successen van Fight for 15
behaald werden met verschillende stakingen
bij fastfoodbedrijven als McDonald’s. Hier
hoor je organisatoren van Voor 14 niet zoveel
over.
Bewustwording is belangrijk, maar moet altijd
gekoppeld zijn aan werk in de bedrijven om
echt effectief te zijn. Dat is daarnaast ook
een manier waarop laagbetaalde sectoren
georganiseerd kunnen worden. Om dit te
bewerkstelligen, is het noodzakelijk om
deze campagne niet te reduceren tot het
campagnewerk van lokale activisten, maar
te verbinden met het vakbondswerk in
de bedrijven en andere campagnes van
de arbeidersbeweging. Vecht terug tegen
de kapitalisten, we hebben een wereld te
winnen!
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BEZUINIGINGEN PUBLIEKE SECTOR

BEDREIGEN DE BIBLIOTHEEK
Renze Post

Op 11 februari bracht de Raad voor Cultuur een alarmerend adviesrapport uit voor het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het rapport wordt geconcludeerd
dat steeds minder mensen toegang hebben tot een bibliotheek. In sommige gemeentes
zijn ze zelfs helemaal verdwenen. Bezuinigingen bij de gemeentes zijn de oorzaak van
het dalende aanbod.

O

p 1 januari 2015 is de Bibliotheekwet
van kracht gegaan. Deze wet had
moeten regelen dat iedere inwoner
van Nederland toegang heeft tot de fysieke
en digitale diensten van de bibliotheken. De
wet beschrijft daarvoor vijf functies waar een
inwoner gebruik van moet kunnen maken.
De Raad concludeert dat dit niet het geval is.
Zestien van de 399 gemeenten in Nederland
hadden in 2019 geen bibliotheekvoorziening
zoals deze wet het voorschrijft. In 2015
waren dat nog tien gemeenten. In de meeste
gevallen zijn er wel bibliotheekvoorzieningen,
maar bieden deze niet alle vijf functies
die in de wet beschreven staan. Zo is er
bijvoorbeeld alleen een afhaalpunt of een
bibliotheekbus in bepaalde gemeenten. In
sommige gevallen moeten inwoners van
een gemeente noodgedwongen naar een
commerciële bibliotheek, of zelfs naar een
buurgemeente (waar vaak een meerprijs
wordt gevraagd), aldus de raad. Ook laat het
rapport zien dat in vijftien van deze zestien
gemeenten de gemiddelde afstand naar een
hoofdvestiging van de bibliotheek een stuk
hoger ligt dan het landelijk gemiddelde: 2,7
km t.o.v. 1,9 km.
Bezuinigingen bij gemeenten
De Raad voor Cultuur verwacht dat
de afname in het bibliotheekaanbod
de komende jaren zal doorzetten. Als
verklaring voor de doorzettende afname
noemt de raad de bezuinigingen op cultuur
bij de gemeenten. De cijfers liegen er niet
om. In 2014 gaven gemeenten gezamenlijk
nog 421 miljoen euro uit aan subsidie op

bibliotheken. In 2018 was dat 407 miljoen
euro, een daling van 3,3 procent. Rekening
houdend met inflatie is dit 8,8 procent.
Reken je vanaf 2010, dan is de afname maar
liefst 19 procent. De bibliotheeksubsidie
per inwoner is met 5,3 procent gedaald,
met inflatie meegerekend 10,7 procent.
Daarnaast kampen bibliotheken met een
dalend ledental, waardoor de inkomsten
hieruit zijn gedaald van 62,3 miljoen euro
in 2014 naar 56,4 miljoen euro in 2018.
Een
belangrijke
oorzaak
van
de
subsidiedaling is de decentralisatie van het
Rijk naar de gemeenten in 2015. Sinds dat
jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor
o.a. jeugdzorg, ouderenzorg en sociale
werkvoorzieningen. Hoewel deze maatregel
werd gebracht als manier om de “zorg
dichter bij de mensen te brengen”, was dit
vooral een bezuinigingsmaatregel van het
kabinet Rutte-II, want de gemeenten kregen
voor dezelfde verantwoordelijkheden een
kwart minder budget dan de rijksoverheid
voorheen. De nieuwe Bibliotheekwet stelt
gemeenten niet verplicht om een openbare
bibliotheek in stand te houden. Het resultaat
is dat gemeenten er nu voor kiezen om te
bezuinigen op deze voorziening, in plaats
van de zorg.
Het belang van de bibliotheek
In het jaar 2000 heeft de Europese heersende
klasse de ambitie uitgesproken om van de EU
de meest vooraanstaande kenniseconomie
van de wereld te maken. Een economie
met veel hoogopgeleide arbeiders en grote

publieke investeringen in onderzoek en
ontwikkeling zou gaan zorgen voor grote
en stabiele economische groei. De crisis van
het kapitalisme heeft echter roet in het eten
gegooid. In Nederland wordt nu al jaren
bezuinigd op onderwijs en wetenschap. En
bezuinigingen hebben er nu voor gezorgd
dat het zelfs niet langer vanzelfsprekend is dat
iedereen toegang heeft tot een van de meest
basale onderwijs- en kennisvoorzieningen.
Bibliotheken hebben een grote rol bij
het ontwikkelen van taalvaardigheid,
digitale vaardigheden, leesmotivatie en
leesvaardigheden, aldus de Raad voor Cultuur.
Mensen die over een lage taalvaardigheid
beschikken zijn vaker werkloos, hebben een
lager inkomen en een slechtere gezondheid.
Uit de PISA-test blijkt dat de leesvaardigheid
onder middelbare scholieren sterk gedaald
is tussen 2015 en 2018, een ontwikkeling
die de raad koppelt aan het verdwijnen
van het bibliotheekaanbod. Kinderen gaan
aantoonbaar beter lezen als ze daartoe
worden gestimuleerd.
In het slotwoord van het rapport zegt de raad
dat een hoogwaardige kennissamenleving
een illusie is zonder lees- en taalvaardige
burgers. Het is echter ook een illusie om
te denken dat de oplossing binnen het
kapitalisme te vinden is. Maatregelen zoals
de Bibliotheekwet zijn schijnoplossingen
als tegelijkertijd de geldkraan wordt
dichtgedraaid, en opleidingen voor
gekwalificeerd
bibliotheekpersoneel
verwateren of verdwijnen.
De bezuinigingen op bibliotheken staan
niet op zichzelf. Ze zijn een gevolg van
bezuinigingsmaatregelen binnen de hele
publieke sector, met name de zorg. Indirect
wordt een basisvoorziening afgebroken
die cruciaal is voor de ontwikkeling van de
jeugd. In de grote sectoren, zoals zorg en
onderwijs, zien we strijdbaar personeel dat
vecht voor hogere lonen en lagere werkdruk.
Deze strijd moet worden verenigd om zo de
bezuinigingspolitiek van het kabinet Rutte-III
terug te dringen. Een goed functionerend
bibliotheekaanbod voor iedereen, en gedegen
opleidingen voor bibliotheekpersoneel op alle
niveaus, zijn eisen die in een gezamenlijke
strijd moeten worden meegenomen, omdat
ze ons allen aangaan.
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FRANKRIJK: LESSEN VAN DE RECENTE

STAKINGSBEWEGING
Dina Badi

Op 5 december riepen de vakbonden van RAPT- en SNCF-werkers (OV-bedrijven) op
tot een staking om te protesteren tegen de pensioenhervorming van de Macronregering, die pensioenen drastisch zou verlagen. Deze staking was een keerpunt in de
ontwikkeling van de klassenstrijd in Frankrijk.

E

en oproep vanuit een vakbond
leidt op zichzelf niet altijd tot een
sterk gemobiliseerde staking. Op 5
december was dit wel het geval, niet dankzij
vakbondsleiding maar door de woede van
de Franse bevolking die afgelopen jaren
exponentieel is toegenomen. De Gele Hesjes
beweging heeft de meest onderdrukte lagen
van de werkende klasse aangewakkerd;
zo’n grote mobilisatie kan niet zomaar
worden uitgeblust. De enorme golf van
woede en frustratie die in 2018 ontplofte is
er nog steeds en is alleen maar verrijkt door
ervaringen in een langere strijd.
Hierdoor was de staking een enorm succes
en ontwikkelde ze zich snel richting een
landelijke beweging tegen de regering. OVwerkers waren de ruggengraat van de staking.
Bijna het hele railsysteem werd stilgelegd.
De SNCF-vakbond schatte dat ongeveer 1
op de 10 treinen in Frankrijk reden, 90%
van het regionaal vervoer werd stilgelegd
en metrostations in Parijs waren compleet
verlaten. Honderden scholen werden
gesloten toen 70% van basisschooldocenten
en 60% van middelbareschooldocenten
staakten. Zorgverleners hadden een sterke
aanwezigheid, hoewel ze verplicht waren
om minimale diensten te verlenen. Vele
restaurants, winkels en hotels verloren 50%
van de verwachte dagwinst. Verschillende
shows en optredens, met name in de Parijse
opera, gingen niet door.
Terwijl de staking binnen de publieke sector
meteen vrij breed was, was dat niet het
geval in de private sector, waar een kleine
minderheid meedeed. Naarmate de staking
langer doorging, deden er echter ook
steeds meer werkers van de private sector
mee. Midden januari kreeg de staking een
nieuwe impuls uit verschillende sectoren.

Militante acties kwamen voort uit zowel
advocaten als rioleringswerkers, elektriciens,
verpleegkundigen, havenarbeiders enz.
Acties werden verveelvoudigd. Dit laat de
enorme impact en kracht van een staking
zien.
Het verraad van de vakbondsbureaucratie
In tegenstelling tot de demonstratie van
kracht die de werkende klasse liet zien,
toonde de vakbondsleiding haar zwakte. De
vakbondsleidingen gingen in onderhandeling
met premier Phillippe. Terwijl ze inderdaad
zijn eis om een wapenstilstand voor de
Kerstperiode te houden weigerden, riepen ze
telkens enkel tot lokale acties op. Dit laat een
dubbel verraad zien.
Enerzijds zei de vakbondsleiding eerder
dat ze niet in onderhandelingen zou gaan
zonder eerst voorwaarden op te stellen.
De regering heeft de voorwaarde gesteld
dat ze de pensioenhervorming niet stop zal
zetten, wat het enige uitgesproken doel
van de vakbonden was! Macrons intentie
is natuurlijk om het eenheidsfront van
de vakbonden te breken. Hij ziet dat de
kwestie van de pensioenen de legitimiteit
van zijn regime op het spel zet en kreeg een
ultimatum van de Europese Commissie; hij
kan zich niet overgeven – en dus moet hij
volledig worden omvergegooid.
Aan de andere kant zijn de eisen
van de demonstraten duidelijk; geen
onderhandelingen, weg met Macron. De
massa’s willen doorgaan tot het eind en
de staking heeft zich snel verspreid, wat te
danken is aan de activisten op straat en niet
de bureaucraten aan de top. De leiders geven
zich over aan onderhandelingen precies
wanneer de regering het meest kwetsbaar is.
Ze zouden juist de beweging verder moeten

duwen en bouwen op de vooruitgang die
de werkende klasse heeft geboekt. In plaats
daarvan riskeerden ze het momentum te
verliezen.
Macron zal zich alleen kunnen overgeven als
de golf van onbepaald lange stakingen zich
voortdurend uitbreidt naar meer sectoren
van de economie, in het bijzonder de private
sector. Alleen als de regering vreest dat de
beweging niet meer te beheersen is en zich
naar een algemene staking oriënteert - een
revolutionaire crisis - kan ze zich overgeven.
Dit is het perspectief dat de vakbondsleiding
en linkse partijen juist nu aan de jongeren
en werkers moeten uitleggen. Duidelijke en
concrete perspectieven zijn nodig.
De Nederlandse pensioenstrijd
In Nederland kan er echter wel wat worden
geleerd van de pensioenstrijd in Frankrijk.
Ondanks de fouten die de Franse vakbonden
maakten, riepen ze wel tot stakingen en
demonstraties op om de pensioenhervorming
te voorkomen.
In Nederland werden er de afgelopen
jaren vele acties georganiseerd tegen
verslechtering van het pensioenstelsel. Het
hoogtepunt waren de pensioenstakingen van
28 en 29 mei 2019 die leidden tot overleg
tussen regering, werkgevers en werknemers
en tot een conceptakkoord. De FNV-leiding
probeerde het akkoord koste wat kost door
te drukken. Door de gehele houding van de
FNV-top verzwakte de organisatie. Veel leden
verloren hun vertrouwen, omdat ze niet meer
geloofden dat deze leiders de mobilisaties
konden gebruiken voor een beter resultaat.
De massamobilisaties hebben de macht van
de Nederlandse werkende klasse laten zien.
Het probleem is de leiding, die alles richting
een slap compromis gebracht heeft, terwijl
de vechtlust groot was. Een beweging
tegen een (reactionaire) hervorming kan als
een katalysator dienen voor een bredere
en meer radicale strijd. De pensioenkwestie
hier had net als in Frankrijk naar een bredere
beweging kunnen leiden die tegen het hele
systeem vecht. Door de acties van de FNVbureaucratie zijn deze pogingen de kop
ingedrukt, maar in de komende periode
zal de klassenstrijd in Nederland weer
verder oplaaien. De acties van de leraren en
zorgmedewerkers zijn daar het bewijs van.
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De rechterlijke macht en de democratie:

een marxistische analyse
Zowi Milanovi

Recentelijk is er enige ophef geweest rond de rol van de rechters in de Nederlandse politieke besluitvorming. Rechtse demagogen als
Geert Wilders en in het bijzonder Thierry Baudet, ageren tegen de invloed van de rechterlijke macht op de politieke besluitvorming.

I

n de afgelopen periode waren er
inderdaad enkele zaken waar gerechtelijke
uitspraken een belangrijke rol speelden.
Het Urgenda-vonnis uit 2015 werd door de
Hoge Raad op 20 december bevestigd: de
Nederlandse staat moet zorgen dat de CO2uitstoot eind 2020 met 25% verminderd is
ten opzichte van 1990. De PAS-uitspraak
van de Raad van State van 29 mei 2019
(de ‘stikstofuitspraak’) heeft een streep
gezet door veel (land)bouwprojecten,
omdat de uitstoot van stikstofverbindingen
te hoog was. Dit hebben wij uitgebreid in
eerdere artikelen geanalyseerd. Verder was
er de uitspraak van de Hoge Raad op 27
september, over dat rookruimtes in horecainstellingen niet zijn toegestaan volgens
een WHO-verdrag. Als laatste hebben we
het geval van de rechtbank Den Haag, die
bepaalde dat de Nederlandse staat zich
moet inspannen om Nederlandse kinderen
van Syriëgangers (van 0-12 jaar) terug naar
Nederland te halen.
Thierry Baudet maakt er op gebruikelijke
wijze een show van door te stellen dat
Nederland een zogenaamde ‘dikastocratie’
is, een staat waarin rechters regeren.
De democratische wil van het volk zou
gedwarsboomd worden door losgezongen
rechters die allerlei zaken willen opdringen
als milieumaatregelen en het terughalen
van IS-kinderen.
Daartegenover staan liberale en ‘linkse’
verdedigers van de rechters, die trots zeggen
dat Nederland een rechtstaat heeft met een
trias politica, de scheiding der machten
(wetgevend, uitvoerend, gerechtelijk), en
dat dit een groot goed is dat verdedigd moet

worden tegen volksmenners als Baudet.
Sommigen van hen gaan verder en pleiten
voor meer invloed van rechters, zoals
GroenLinks deed in het verleden, toen het
pleitte voor de mogelijkheid voor rechters
om wetgeving aan de Grondwet te toetsen.
Dit zou volgens sommigen een waarborg
zijn tegen het doorvoeren van reactionaire,
discriminerende wetgeving door een
toekomstig uiterst rechts kabinet.
Wat is de marxistische visie op deze
kwestie? Nemen de rechters de macht over?
Is de rechtspraak neutraal? Om dit alles te
beantwoorden, moeten we teruggaan naar
de basisanalyse van de staat.
Marxistische theorie van de staat
De staat lijkt een zeer complex instituut.
Allerlei overheden op verschillende niveaus,
met allerlei departementen, en verschillende
uitvoerende en rechtsprekende instanties.
Voor de meeste mensen heeft het allemaal
iets mystieks, een grote machine waarboven
aan de top ‘de hoge heren (en dames) in
Den Haag’ staan.
De vorm van de staat vandaag de dag is
anders dan die ten tijde van de Bataafse
Republiek in 1795, die weer anders was
dan de Republiek in 1588, die weer
anders was dan die van de Bourgondische
Nederlanden. Deze hadden allemaal weer
een andere structuur dan de Romeinse
Republiek, de stadsstaten in het oude
Griekenland en de Egyptische koninkrijken.
Allerlei staten hebben zeer verschillende
structuren. Ze kunnen monarchistisch of
republikeins zijn, gecentraliseerd, federaal

of gedecentraliseerd. Toch is er iets dat
hen verenigt. Ze zijn een macht die boven
de samenleving staat, gebaseerd op een
(relatief) monopolie van geweld. In de
laatste instantie bestaat een staat uit
‘bijzondere afdelingen van gewapende
mensen’ (F. Engels), vandaag de dag in de
vorm van politie en leger.
Waar komt de staat vandaan? Voor het
grootste deel van het menselijk bestaan
leefden mensen in kleine gemeenschappen
zonder geld en zonder een staatsapparaat.
De staat is ontstaan met het begin
van de klassensamenleving. Toen na
de landbouwrevolutie de menselijke
productiviteit steeg tot een niveau dat
er een surplus was, en dus niet iedereen
meer in de voedselproductie hoefde te
werken, ontstond er de mogelijkheid van
arbeidsdeling en ook van slavernij.
De
slavenhouders
waren
een
minderheid tegenover de slaven; om de
slavernijverhouding in stand te houden
hadden zij een gewapende macht nodig
die kon zorgen dat de slaven in slavernij
bleven. Deze bijzondere afdelingen van
gewapende mannen waren de kern van de
staat. Natuurlijk is deze geëvolueerd en zijn
er door de eeuwen heen andere onderdelen
bijgekomen. Tijdens verschillende revoluties
en contrarevoluties door de geschiedenis
heen, is het staatsapparaat telkens
overgenomen door andere klassen en
aangepast. Eén ding staat echter vast:
de staat is een instrument in het belang
van de heersende klasse, of deze nu
uit slavenhouders, feodale heren, of uit
kapitalisten bestaat.
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Een groot verschil tussen de staat in de
slavenmaatschappij en het feodalisme, en de
huidige staten in landen als Nederland, is dat
de laatste zijn gebaseerd op een grondwet
en het principe van een rechtstaat. Dit is
een gevolg van de burgerlijke revoluties van
de laatste eeuwen, die de macht van de
monarch en de edellieden wilden inperken,
om zo een kader te creëren waarin nietedelen ook ‘succesvol’ konden worden. Dit
was het proces waarbij de kapitalisten de
heersende klasse werden.
Een belangrijk principe hierbij was
‘gelijkheid’. Gelijkheid voor de wet was een
noodzakelijkheid, die een weerspiegeling
is van de gelijkheid van de warenbezitters
op de markt, onafhankelijk van hun
afkomst. Kapitalisme veronderstelt namelijk
een economie gebaseerd op een markt,
op de veralgemeniseerde productie van
koopwaren. Om die succesvol te kunnen
ruilen voor geld of andere waren, moet
er een gelijkheidsprincipe zijn dat door de
staat gehandhaafd wordt.
Het eigendomsrecht staat hierbij centraal.
Onder het kapitalisme is eigendom niet
alleen persoonlijk bezit (zoals iemands jas,
auto of telefoon) maar ook het private
bezit van de fabrieken en banken. Een
arbeidsrelatie is dan ook een eerlijke en
gelijke ruil onder het kapitalisme, waarbij
iemand met de private fabriekseigenaar
zijn arbeidskracht ruilt voor een maandelijks
loon. Zoals Marx aantoonde in het Kapitaal,
vindt uitbuiting plaats onder het wettelijk
eigendomsrecht. Handhaving van het recht
is dan ook handhaving van het systeem van
uitbuiting.
De scheiding der machten is een andere
steunpilaar van de rechtstaat. Door de
macht van de monarch in te perken, kon
de bourgeoisie een meer gebalanceerd
systeem realiseren voor haar heerschappij,
dat minder afhankelijk was van de grillen
van het staatshoofd. Tevens leidt een
grondwet en de scheiding tussen de
machten ertoe dat de ‘meerderheid’ maar
beperkte mogelijkheden heeft haar wil
door te voeren en inbreuk te maken op het
heilige private bezit van de rijken. Zo kon
de bourgeoisie zich beschermen tegen de
bedreiging vanuit de lagere klassen. De
rechtsprekende macht was een centraal
element hierin.
We leven in een ‘bourgeois democratie’
met een rechtstaat, een staatsvorm waarin
de kapitalisten de heersende klasse zijn.
Er is vrijheid van pers, meningsuiting
en organisatie, en we mogen elke 4
jaar stemmen voor de Tweede Kamer.

Tegelijkertijd worden de echt belangrijke
beslissingen genomen in de bestuurskamers
van bedrijven als Shell. Beroepspolitici
hebben flinke salarissen en maken veelal
de overstap naar het bedrijfsleven, en
andersom, wat een flinke invloed heeft op
het proces van wetgeving. Dit is de perfecte
staatsvorm voor de bourgeoisie. Enerzijds,
omdat haar heerschappij verhuld wordt,
want op papier hebben alle inwoners
gelijke rechten en macht. Anderzijds, omdat
individuele politici, ambtenaren en partijen
de schuld kunnen krijgen voor bepaalde
problemen en zij daarna het veld mogen
ruimen, terwijl het systeem als geheel in
stand blijft.
Rechterlijke macht en kapitalisme
De rechterlijke macht, welke vorm deze
ook heeft, weerspiegelt direct of indirect de
belangen van de heersende klasse. Hij spreekt
recht in het belang van de kapitalistische
klasse. Rechters worden in veel landen voor
het leven benoemd, om zo ‘onafhankelijk’
te zijn. Dit is geen onafhankelijkheid van de
klassen (iets wat in een klassensamenleving
onmogelijk is), maar onafhankelijkheid
van de kortetermijnbelangen van politieke
partijen en individuele kapitalisten.
Zij kunnen daardoor de schijn ophouden
dat ze een neutrale scheidsrechter zijn en
enkel de wet handhaven. Ze kunnen de
meest rotte en corrupte elementen van de
kapitalistische klasse veroordelen. Daarnaast
kunnen ze beslissingen nemen in het belang
van de kapitalistische klasse als geheel. Een
rechtstaat is daarom de meest ontwikkelde
vorm van kapitalistische heerschappij, juist
omdat de werkelijke verhoudingen verhuld
worden in een mantel van ‘neutraliteit’.
Het is dan ook een illusie om te denken
dat deze ‘neutraal’ is of dat we als
arbeidersbeweging op deze rechters
kunnen vertrouwen. Soms is het mogelijk
om kleine overwinningen te behalen via
het rechtssysteem en we moeten dat altijd
proberen wanneer dit aan de orde is. Echter,
we verzetten ons tegen pleidooien voor
meer macht aan de rechters of toetsingen
aan de grondwet. Dit zijn pleidooien voor
versterking van de kapitalistische staat.
Als
kapitalistisch
orgaan,
zal
het
rechtssysteem op kritieke momenten
tegen ons gebruikt worden. Aanhoudende
stakingsbewegingen zullen veroordeeld
worden als ‘buitenproportioneel’. Als een
toekomstige links-socialistische regering
onteigeningen door wil voeren, zal het
recht op eigendom van de aandeelhouders
als zwaarder wegend worden gezien dan
de belangen van de werkende klasse om
een einde te maken aan de kapitalistische
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anarchie. Op een gegeven moment krijgen
we het rechtssysteem tegen ons.
Groeiende macht rechters?
Hoe zit het dan met de kwestie van recente
controversiële gerechtelijke uitspraken? De
milieu-uitspraken zijn duidelijk gebaseerd
op eerdere beloften van Nederlandse
regeringen, gekoppeld aan verdragen die zij
met andere kapitalistische regeringen in het
verleden sloten. De beloften op milieugebied
zijn een last voor iedere regering onder het
kapitalisme, omdat ze de werkende klasse
en middenklasse de rekening zullen doen
betalen en dit niet populair is.Dit is de reden
voor de demagogisch-rechtse aanval op de
‘klimaatgekte’. Toch weet de kapitalistische
klasse dat er op de lange termijn iets
moet gebeuren in hun gezamenlijk
belang. De gerechtelijke uitspraak in de
Urgenda- en stikstofzaken heeft dan ook
iets dubbels. Het is een directe last voor
de huidige regering, maar op de langere
termijn is het een stabiliserende factor
voor het versplinterde politieke landschap.
Toekomstige regeringen kunnen namelijk
naar de uitspraken verwijzen als een
product van het rechtssysteem, waaraan
niet getornd mag worden.
Dat dit soort ‘politieke’ uitspraken nu meer
gedaan worden, is een weerspiegeling van
de crisis van het politieke systeem, met zijn
enorme versplintering. Veel partijen zijn
er nu nodig om een regering te vormen
en niemand wil zijn vingers branden aan
impopulair beleid. Het rechtssysteem
biedt een uitweg om impopulair beleid
te ‘depolitiseren’ en zo de kapitalistische
heerschappij te verstevigen. Het perspectief
is dan ook dat dit met de aanhoudende
politieke crisis vaker gaat gebeuren, hoewel
dat niet betekent dat ‘rechters de macht
overnemen’. De echte machthebbers zitten
namelijk in de aandeelhoudersvergaderingen
en bestuurskamers van het grootbedrijf.
Baudet en Wilders kunnen hiertegen
agiteren om demagogische redenen. Zij
hebben echter geen alternatief. Ze zijn zelf
voorstanders van hetzelfde kapitalistische
systeem, enkel met meer staatsrepressie
en racistische wetgeving. Het enige wat ze
kunnen doen, is werkende mensen tegen
elkaar opzetten, om hen af te leiden van de
ware oorzaak van hun problemen.
Daarentegen weten de marxisten dat
het rechtssysteem niet neutraal is, maar
klassenbelangen dient. In plaats van op
demagogische wijze één element van het
kapitalistische staatsapparaat aan te vallen,
leggen wij uit dat we moeten vechten voor
een verandering van het gehele systeem.
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8 en 21 maart: strijd samen tegen
discriminatie en voor socialisme!
Federica Carasi en Dina Badi

Op 8 maart is het Internationale Werkende Vrouwen Dag, waarop vrouwenonderdrukking overal ter wereld op de agenda staat.
In vele landen worden er demonstraties, marsen en bijeenkomsten georganiseerd. Zo zal er in Nederland op 8 maart ook een
Women’s March plaatsvinden in Amsterdam. De afgelopen jaren is deze wereldwijde strijd tegen discriminatie steeds meer in
Nederland te zien: studenten en werkers laten zich horen tegen racisme, seksisme, moslimhaat, homofobie en transfobie. Al
deze vormen van discriminatie zijn gevolgen van de verrotte kapitalistische samenleving waarin we leven, waarin de bazen en
machthebbers ons telkens tegen elkaar proberen te keren.

Z

elfs als gevallen van seksueel misbruik
of racisme in Nederland niet elke dag
in het nieuws verschijnen, betekent
dit niet dat deze niet bestaan. Politici
spannen zich in om dit land te portretteren
als een ‘open en tolerant land’. Dit komt
echter meer overeen met een mythisch
historisch beeld dat toeristen hebben van
Amsterdam, dan met de realiteit.
Het geweld van het systeem
In 2020 is gelijkheid nog steeds een
onbekend fenomeen voor de meerderheid
van vrouwen, LGBT, migranten en
anderen. Vrouwen worden bijvoorbeeld
nog steeds gediscrimineerd op de
werkvloer, waar ze in vele sectoren, met
name recht en financiën, minder worden
betaald dan hun mannelijke collega’s. In
Nederland is de loonkloof alleen maar
aan het stijgen. In 2017 was het verschil
in salaris voor vrouwen onder de 36 jaar
4,9% vergeleken met het salaris van
mannen voor hetzelfde werk. In 2019
steeg het percentage naar 6,4%. Voor
vrouwen boven de 36 jaar is het verschil
zelfs hoger met 8,9%. Om het simpel
te stellen, dit verschil is ongeveer 5
duizend euro per jaar, ongeveer 3 fulltime
werkweken voor niks.

De crisis van het kapitalisme heeft
ernstige gevolgen gehad voor de
levensomstandigheden. In alle landen
hebben
overheden
systematische
bezuinigingen doorgevoerd op sociale
voorzieningen,
zoals
kinderopvang,
verpleeghuizen, enzovoorts, waardoor
de last voor vrouwen, die traditioneel
de verantwoordelijkheid dragen voor de
zorg van kinderen, ouderen en zwakken,
toeneemt. De lonen, die al lager zijn voor
vrouwen dan voor mannen, worden
verlaagd. Ontslagen, onzekere arbeid en
dergelijke, betekenen ook verslechterende
levensomstandigheden
en
verhoogde
onzekerheid
voor
werknemers,
die
vrouwelijke
werknemers
onevenredig
treffen. Dit maakt het op zijn beurt weer
moeilijker voor vrouwen om financiële
onafhankelijkheid te bereiken en daardoor
ook om relaties van misbruik te verlaten.
De problemen waarmee vrouwen worden
geconfronteerd, zijn niet ‘gewoon’
van materiële aard. Onderdrukking
is ingebakken in het rechtsstelsel
waar vrouwen te maken hebben met
discriminerende wetten tegen abortus en
waar vrouwen en andere onderdrukte
groepen in het algemeen niet als gelijken

worden behandeld. Onderdrukking van
vrouwen wordt versterkt door de heersende
klasse door ideologie, massamedia, het
onderwijssysteem enzovoorts.
Je staat niet alleen
Aan de economische onderdrukking moeten
we ook het fysieke geweld toevoegen
dat vrouwen treft, zowel binnenshuis als
buitenshuis. Het percentage vrouwen dat
tijdens hun leven slachtoffer is geweest van
misbruik is extreem hoog. In vele landen
staat het nieuws over geweld en moord op
vrouwen elke dag op de agenda, zoals in
Mexico.
In Nederland toont een rapport van
Gemeente Amsterdam dat het probleem
niet alleen in derdewereldlanden bestaat.
Ongeveer 45% van de Nederlandse
vrouwen is het slachtoffer geweest van
fysiek en/of seksueel misbruik. Bijna 73%
is seksueel geïntimideerd en één op de
tien vrouwen is minstens één keer in haar
leven verkracht. De dader is vaak de partner
of een bekend persoon, maar gevallen
‘op straat’ groeien ook: het onderzoek
heeft ongeveer 3,5 duizend Amsterdamse
vrouwen geïnterviewd en van hen is
ongeveer 41% geïntimideerd op straat.
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Gemeente Amsterdam heeft besloten om
een campagne te lanceren genaamd ‘Je
staat niet alleen’, met als doel vrouwen
aan te moedigen om zich uit te spreken,
niet alleen tegenover de politie, maar ook
tegenover vrienden en andere ‘vrouwen
met een sterke persoonlijkheid’. De
website van de campagne heeft namelijk
een aanvraagformulier waarin ‘sterke
vrouwen’ zoals journalisten, influencers
of kunstenaars wordt gevraagd om ‘een
vriendin te worden’ en een vrouw te
helpen.
Dit is natuurlijk een positieve campagne
en het bespreken en melden van gevallen
van misbruik is de eerste stap om er een
oplossing voor te vinden. We vinden het
absurd dat een vrouw gespannen moet
rondlopen en anticiperen op een mogelijke
aanval of ‘s nachts bewust niet in bepaalde
gebieden durft te lopen. Maar we moeten
ook specificeren dat de economische
crisis van het laatste decennium verband
houdt met de toename van het aantal
vrouwelijke slachtoffers van geweld.
Geweld tegen vrouwen treedt meestal
op in die gevallen waarin vrouwen zich
psychologisch
kwetsbaarder
voelen,
slachtoffers van de bitterheid van het
leven, en vaak gedwongen worden om
zowel emotioneel als economisch van hun
partners afhankelijk te zijn. Gedwongen
relaties en de algemene uitbuitingssituatie
waarin vrouwen zich in bevinden, zijn
de typische omstandigheden waarin het
pathologische karakter van het gevoel
van eigendom over de vrouw groeit bij
mannen. Dit verklaart waarom vrouwen
in de meeste gevallen bang zijn om de
politie te bellen en de partner aan de
kaak te stellen: aan de ene kant hebben
we gezien dat het rechtssysteem deze
mannen meestal niet op de juiste manier
beoordeelt; soms worden zij zelfs in het
gelijk gesteld. Anderzijds zorgt het gebrek
aan perspectief op een onafhankelijk
leven ervoor dat vrouwen zich stil houden.
Niet alleen vrouwen
Vrouwen zijn niet de enige groep mensen
die worden geïntimideerd of seksueel
misbruikt. LGBT, migranten, mensen
van kleur zijn ook het slachtoffer van
het systeem. Elke dag vindt er verbaal
of fysiek geweld tegen deze mensen
plaats. Iedereen zal zich waarschijnlijk
de gevallen van racisme herinneren
tijdens Sinterklaas, toen veel zwarte
mensen Zwarte Piet werden genoemd,
of toen anti-zwartepiet-demonstraties
fysiek werden aangevallen door rechtse
groepen.

Thierry Baudet wilde een nieuwe campagne
starten tegen de ‘Marokkaanse dreiging’
en kwam met een nepnieuwsverhaal over
enkele vrienden die werden lastiggevallen
door Marokkaanse ... NS-conducteurs.
Om het niet eens te hebben over de
bedreigingen die sommige Chinese
uitwisselingsstudenten hebben ontvangen
in deze periode van stress over de kwestie
van het coronavirus. Het virus is inderdaad
in China begonnen, maar dat betekent niet
dat elke Chinees een bedreiging is!

"Volledige gelijkheid
kan alleen worden
bereikt met het
omverwerpen van
de voedingsbodem
van onderdrukking:
kapitalisme".
De waarheid is dat racisme een heel
eenvoudig antwoord is op een meer
complexe vraag: de schuld geven aan
een minderheid is de favoriete sport van
de heersende klasse. Het kapitalisme zit
in een diepe crisis en veroorzaakt een
kunstmatige schaarste: racisme geeft
minderheden de schuld van de schaarste
aan werk, woningen, de bezuinigingen op
zorg en onderwijs, etc. Op die manier keert
een deel van de autochtone werkers zich
tegen ‘buitenlanders’, in plaats van samen
met hen tegen de macht van de bazen te
vechten. De bevordering van racisme dient
daarom als hulpmiddel voor de kapitalisten
om de werkende klasse te verzwakken. De
kapitalistische klasse voelt zich bedreigd
door opstanden, massabewegingen en
stakingen, die we in steeds meer landen
van de grond zien komen.
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uit klassenonderdrukking. Om al deze
onderdrukkingen aan te pakken, moeten
we het kapitalisme bestrijden.
Het is niet in het belang van een
werknemer om onderdrukking van een
andere groep in stand te houden. Op
het eerste gezicht lijkt het alsof sommige
werknemers voordelen krijgen ten koste
van anderen en daarom profiteren van hun
onderdrukking. Zoals eerder aangetoond
ontvangen mannen wereldwijd meer loon
voor hetzelfde werk dan dat vrouwen
ontvangen. Mannen worden echter niet
meer betaald doordat vrouwen minder
worden betaald of andersom. Er is meer
dan genoeg rijkdom voor iedereen om
een 
enorme loonsverhoging te krijgen,
maar een meerderheid van de rijkdom
die door werkers wordt gegenereerd,
wordt toegeëigend door de heersende
klasse, die juist in de minderheid is.
De kapitalistische klasse profiteert van
het onderbetalen of discrimineren van
vrouwelijke werknemers, immigranten,
raciale en genderminderheden, doordat
het druk uitoefent op alle lonen en de
arbeidersklasse dwingt om “flexibeler” en
beschikbaar te zijn voor precair, deeltijd
werk.
Volledige gelijkheid kan alleen worden
bereikt met het omverwerpen van de
voedingsbodem
van
onderdrukking:
kapitalisme. Socialisme vereist een gelijke
behandeling van iedereen, ongeacht
geslacht, ras, nationaliteit of seksualiteit.
De strijd voor sociale hervormingen moet
gepaard gaan met een geplande economie
om een samenleving te garanderen die voor
iedereen vrij is van discriminatie en dwang:
op het werk, in de gezondheidszorg en in
het rechtsstelsel, evenals online, op straat
en thuis.

Enkel op basis van eenheid kan de
werkende klasse strijden voor materiële
verbeteringen. Om dit te realiseren, moet
de arbeidersbeweging verenigd tegen alle
vormen van discriminatie strijden. Daarom
zullen wij, net als op 8 maart, ook aanwezig
zijn op de antiracismedemonstratie op 21
maart in Amsterdam.

Door de kunstmatige schaarste onder
het kapitalisme te elimineren, kan
een democratisch geplande economie
zorgen
voor
genoeg
woonruimte,
gezondheidszorg, onderwijs, goedbetaald
werk en een goed pensioen voor
iedereen. Natuurlijk beëindigt dit niet alle
discriminerende vooroordelen van de ene
op de andere dag, maar het schept een
situatie waarin deze ideeën gemakkelijker
te bestrijden zijn.

Strijd mee tegen discriminatie, voor het
socialisme!
Zoals
hierboven
aangetoond,
zijn
kapitalisme en onderdrukking nauw
met
elkaar
verbonden.
Seksisme,
evenals racisme, homofobie en alle
andere onderdrukkingen, komen voort

We roepen daarom iedereen op om
zich aan te sluiten in de strijd tegen het
kapitalisme en voor socialisme. Sluit je
aan bij ons blok tijdens de demonstraties
op 8 en 21 maart, en strijd mee tegen
discriminatie, tegen het kapitalisme en
voor een socialistische revolutie!
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Na de Britse verkiezingen: waar gaat

het Verenigd Koninkrijk naartoe?
Lubna Badi

De verkiezingsoverwinning voor Boris Johnson heeft een nieuw, convulsief hoofdstuk
in Groot-Brittannië geopend. In plaats van de situatie te stabiliseren, zoals de
kapitalistische commentatoren geloven, zal het de instabiliteit van dit tijdperk verder
vergroten. We bevinden ons in een periode van scherpe en plotselinge veranderingen,
wat een weerspiegeling is van de diepe crisis van het hedendaagse kapitalisme.

O

p dit moment zijn de verdedigers
van het kapitaal aan het prediken
over wat zij zien als de ondergang
van Corbyn, van de Labour-partij en van
het socialisme. Dit is ‘wishful thinking’
van hun kant. In de woorden van Mark
Twain: "De berichten over mijn dood zijn
enorm overdreven." De verkiezing was
simpelweg een momentopname van de
stemming, sterk beïnvloed door Brexit.
Hoewel de partij nu minder zetels heeft,
heeft Labour dit keer een groter stemaandeel
gewonnen dan in 1983, en Corbyn heeft
meer stemmen gewonnen dan Blair in
2005. De stemmen op de Tories stegen
slechts met één procent ten opzichte van
2017. Maar in termen van het aan aantal
parlementaire leden, hebben de Tories
een aanzienlijke meerderheid gekregen.
De toekomst van Labour
De fundamentele reden waarom Johnson
won was Brexit. Dit zal ook zijn ondergang
zijn. Maar de overwinning van Johnson
werd ook bijgestaan 
door de rol van
de Blairistische carrièrejagers binnen de
partij, die Corbyn bij elke gelegenheid
ondermijnden. Ze waren dolblij met het
verlies van Corbyn en zien het als hun kans
om een einde te maken aan de "Corbynrevolutie" binnen de Labour-partij.

Met de partij nu zo ver naar links is het
onmogelijk om het leiderschap terug
te winnen met een duidelijk rechtse
kandidaat. Daarom hebben ze zich rond
Keir Starmer moeten verzamelen, die zich
voordoet als een "eenheidskandidaat"
die ze hebben gepresenteerd als links.
Gezien de verwarring en het compromis
van veel linkse leiders is het niet
uitgesloten dat Starmer zou kunnen
winnen. Dit zou een verlies zijn voor
links, een laag activisten demoraliseren
en de weg vrijmaken voor een
verschuiving naar rechts binnen de partij.
Maar zelfs dan; elke poging om de
linkerzijde uit te sluiten en de Corbynbeweging te doen doven (bijvoorbeeld
door het excuus van antisemitisme te
gebruiken), zou een enorme reactie kunnen
oproepen vanuit de activistische achterban.
Als links de wedstrijd om het leiderschap
wint, is dit ook niet het einde. Rechts
binnen Labour zal de nieuwe linkse leider
blijven saboteren. Nogmaals, dit zou ook
leiden tot oproepen van de achterban om
de Blairisten uit de partij te schoppen.
In beide gevallen is het duidelijk dat de
burgeroorlog binnen Labour zal doorgaan.
Op één of andere zal de partij in de komende

periode worden getransformeerd. Met het
kapitalisme in crisis is de materiële basis
voor Blairisme en “het politiek midden”
verdwenen. Werkenden en jongeren
zoeken naar een radicaal alternatief.
Brexit
Met een grote meerderheid in het
parlement heeft Boris Johnson nu
geen excuus om zijn programma niet
uit te voeren. Maar nadat hij grote
verwachtingen heeft gewekt, niet alleen
over de Brexit, maar ook met andere
beloftes, zal hij merken dat hij daar
niet aan kan voldoen. Hij zal iedereen
verraden die hem zijn stem heeft verleend.
De nieuwe Boris Johnson-regering wordt
een crisis-regering. Het is al een crisisregering. De economie is er slecht aan toe,
met dalende investeringen en stagnerende
groei. Hij zal weinig manoeuvreerruimte
hebben. Hij heeft meer investeringen
beloofd, maar naarmate de economie
daalt, zal hij gedwongen worden om
meer bezuinigingen door te voeren.
Nu
de
Brexit-overgangsperiode
is
begonnen, heeft Boris de onmogelijke
taak om binnen tien maanden een
nieuwe handelsovereenkomst met de
EU te sluiten. Ter vergelijking: de EUdeal met Canada duurde zeven jaar.
Een
handelsovereenkomst
met
de
Verenigde Staten zal ook moeilijk zijn,
dankzij de relatieve impopulariteit van de
Amerikaanse president Donald Trump in het
VK en de typisch agressieve Amerikaanse
benadering van handelsbesprekingen.
De huidige overgangsperiode eindigt in
december 2020, tenzij Groot-Brittannië
tegen de zomer om een nieuwe verlenging
vraagt, wat de Tories hebben uitgesloten.
Dit zou de mogelijkheid open stellen
voor een no-deal Brexit aan het einde
van het jaar, die de Brexit-hardliners
zouden steunen. Dit zal een nieuwe crisis
van epische proporties veroorzaken.
Hoe meer Johnsons leugens worden
blootgesteld voor wat ze werkelijk zijn,
des te meer haat er zal opbouwen tegen
de Tories. De periode die voor ons ligt is
daarom niet een van stabiliteit, maar van
verdere verdieping van instabiliteit.
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Inferno in Australië:

kapitalisme is de schuldige!
Federica Carasi

Na de Amazone en Siberië, welke zwaar getroffen werden door bosbranden (in het geval
van de Amazone deels het gevolg van menselijk handelen), is er nu ook een groot deel
van Australië verwoest door uitzonderlijke branden. Een gebied van 8,4 miljoen hectare,
een oppervlakte ten grootte van Oostenrijk, ging tussen oktober en januari in vlammen
op. Tenminste 30 mensen zijn omgekomen, duizenden huizen en woonplaatsen zijn
vernietigd en meer dan een miljard dieren zijn om het leven gekomen. De rookwolken
die ontstonden waren zo groot, dat ze vanuit de ruimte gezien konden worden, en de
rook had zelfs Nieuw-Zeeland bereikt.

D

e aandacht van de internationale
media was voornamelijk gericht op de
vernietiging van de Australische flora
en fauna, welke wegens de geografische
positie van het eiland uniek zijn. Wanneer
rampen van dit formaat plaatsvinden, zijn het
altijd de zwaksten die de hoogste rekening
betalen, zowel mensen als dieren.
Geen normaal bosbrandenseizoen
Op een eiland als Australië, met een
voornamelijk droog klimaat en weinig
regen, zijn bosbranden de norm in sommige
delen van het land, vooral in Queensland en
Northern Territory. Het probleem is dat nu ook
gebieden als New South Wales, met een meer
gematigd klimaat dan de rest van het land,
te maken hebben gehad met deze branden.
Klimaatverandering en de algemene stijging
van de temperatuur op aarde hebben de
Australische klimaatomstandigheden, die al
wankel en kwetsbaar zijn, verder verslechterd.
Zoals de Australian Climate Council stelde
in haar briefingdocument van 12 november
2019 heeft zuidelijk Australië sinds midden
jaren ‘90 een 15% daling ondervonden
van regenval in de late herfst en vroege
winter, en een 25% daling van gemiddelde
regenval in april en mei. In heel Australië
is de gemiddelde temperatuur gestegen,
wat heeft geleid tot meer gevallen van
recordbrekend warm weer, met als gevolg
dat het brandgevaar is toegenomen. Volgens
het Meteorologisch Bureau heeft 80%
van het land minder dan 600mm neerslag
ontvangen en 50% zelfs minder dan 300mm.
Het gemiddelde in Australië als geheel was
419mm. 2019 was opnieuw het warmste jaar

ooit gemeten op het eiland sinds 1900, met
een piek van 45°C en maanden van droogte.
Extreme
weersomstandigheden,
zoals
extreme kou, extreme hitte, en uitzonderlijke
meteorologische
omstandigheden
voor het seizoen, zijn het gevolg van
klimaatverandering, iets wat de Australische
regering, in de persoon van premier Scott
Morrison, blijft ontkennen.
Gebedjes voor de slachtoffers,geld voor de
kolenindustrie
Acht maanden geleden won de leider van
de Liberale Partij, Morrison, onverwacht de
verkiezingen, deels dankzij zijn enthousiaste
steun voor de machtige kolenindustrie van
het land. Zijn campagne was gericht op het
beschermen van de kolenindustrie, welke
40.000 Australische werknemers in dienst
heeft, en daarbij ontkende hij enig verband
tussen het gebruik van fossiele brandstoffen en
de stijging van de mondiale temperatuur. Niet
alleen dat! Hij heeft ook de weg vrijgemaakt
voor de Indiase investeerders van de Adanimultinational om $16 miljard te investeren
in de Carmichael Mines in Queensland. Dit is
een gigantische kolenreserve die tot nu toe
onaangetast is en een gewild object is voor
de Indiase gigant, welke van plan is om kolen
in Australië te delven, om deze vervolgens
naar India te vervoeren en uiteindelijk in
Bangladesh te verkopen.
De premier gebruikt simpele taal: meer
investeringen betekent meer banen en dus
moeten we kiezen tussen meer banen en
een betere economie, of bescherming van
het milieu en minder werk. Hij stelt het voor
alsof er een absolute tegenstelling tussen

de twee is. Hij won het vertrouwen van veel
arbeiders in de delfstoffensector, ook omdat
de oppositie van de Labor Party de waarheid
niet vertelde: dat het niet alleen zeker mogelijk
maar ook zeer noodzakelijk is om zowel
werkgelegenheid als het milieu te beschermen.
Australië heeft grote verantwoordelijkheden
m.b.t. klimaatverandering, aangezien het land
de 16e grootste uitstoter van CO2 ter wereld
is en de grootste exporteur van kolen ter
wereld (37,8% van de totale exportwaarde
ter wereld). Zelfs tijdens de noodsituatie
verklaarde de Liberale Partij dat Australië
moet doorgaan met de winning van kolen.
Daarnaast minimaliseerde ze het brandgevaar
door te stellen dat er altijd branden hebben
plaatsgevonden in het land. Dat is misschien
waar, maar niet op zo’n verwoestende schaal
als nu!
Tijdens deze hele noodtoestand verbleef
Morrison op Hawaiï om van zijn vakantie
te genieten. Toen hij eindelijk terugkwam,
besloot hij niet om materiële steun te geven
aan de brandweer (die voornamelijk uit
vrijwilligers bestaat, waarvan enkelen al zijn
omgekomen in de vlammen), maar riep hij op
om te bidden voor de slachtoffers. Het is geen
verrassing dat hij nu een van de meest gehate
premiers in de Australische geschiedenis is.
Revolutionaire
verandering,
geen
klimaatverandering!
Duizenden mensen hebben de rokerige
en vergiftigde lucht getrotseerd om in veel
steden de straat op te gaan en te protesteren
tegen Morrisons regering. Onder het
kapitalisme hebben de langetermijnbelangen
van het milieu - en de toekomst van het
menselijk ras zelf - een lagere prioriteit dan
rente, intrest en winst. De winsten staan altijd
voorop. De levens, gezondheid en veiligheid
van gewone mensen mogen nooit in de weg
staan van de hebzucht van de kapitalisten
voor meerwaarde.
Het is belangrijker dan ooit om de
arbeidersklasse in Australië (en de rest van
de wereld) te organiseren rondom een
revolutionair programma. Dit is de enige
manier om een einde te maken aan dit
criminele systeem, een gevaar voor ons en
het ecosysteem.
Geachte kapitalisten, we beloven dat jullie
dan aan de beurt zijn om de hoge rekening
te betalen.
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Het Oxfam-rapport: Time to
care? Time for revolution!
Plume Rozenwater

Wie ooit de moeite heeft genomen om de staat van de wereld gade te slaan, weet dat de mensheid elke dag opnieuw wordt
geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van de bizarre nachtmerrie die we het kapitalisme noemen. Onlangs hebben de
dames en heren van Oxfam de moeite genomen om de gruwelen en absurditeiten van dit obsolete systeem in getallen uit te
drukken. Het resultaat, het rapport Time to care, is de moeite van het lezen waard.

I

n het rapport vinden wij het volgende:
de rijkste 1% van de wereld is meer dan
twee keer zo rijk als 6,9 miljard mensen.
2.153 miljardairs hebben meer geld dan 4,6
miljard mensen. De rijkdom van miljardairs
is sinds 2009 met 7,4% per jaar gestegen.
Gemiddelde lonen in G7-landen zijn tussen
2011 en 2017 met 3% gestegen, maar
dividenden aan rijke aandeelhouders zijn
gestegen met 31%. De 22 rijkste mannen
hebben meer geld dan alle vrouwen in
Afrika (een continent met meer dan 1,2
miljard inwoners). Men schat bovendien dat
tweederde van de rijkdom van miljardairs
bestaat uit erfenissen of “crony connections
to government”.
Ongeveer 735 miljoen mensen leven
momenteel in extreme armoede (d.w.z. van
$1,90 per dag, een belachelijk laag bedrag)
en bijna de helft van de wereldbevolking
leeft van minder dan $5,50 per dag. 820
miljoen mensen lijden honger. Vrouwen
hebben het in het bijzonder zwaar: vrouwen
leven vaker in extreme armoede, hebben
wereldwijd 50% minder vermogen dan
mannen en doen veel onbetaald werk in het
huishouden en de zorg voor kinderen en
ouderen, waardoor zij vaak geen tijd hebben
voor betaald werk, onderwijs of politieke
activiteiten. Door vergrijzing, bezuinigingen
en klimaatgerelateerde rampen, welke

laatste nu al 60.000 doden per jaar eisen,
zal de situatie aan deze pool in de komende
jaren alleen maar verslechteren. Zoals Marx
al zei, “de accumulatie van rijkdom aan de
ene pool is tegelijk accumulatie van ellende,
kwellende arbeid, slavernij, onwetendheid
(...) aan de tegenpool.”
Het kapitalisme is altijd al een wreed
maatschappelijk
systeem
geweest
dat
onvermijdelijk
samengaat
met
onderdrukking en misère, maar in het
verleden speelde het nog een progressieve
rol. Deze tijd is echter allang voorbij. De
bovenstaande cijfers zijn voor elke socialist
slechts meer redenen om het kapitalisme
omver te werpen en te vervangen door een
klassenloze samenleving. Oxfam is echter
geen socialistische organisatie. Daardoor kan
ze dit “flawed and sexist economic system”
of dit “dominant model of capitalism”
wel veroordelen vanwege de ongelijke (en
seksistische) verdeling van de rijkdom die
het voortbrengt, maar geen permanente
oplossing formuleren.
Laat het duidelijk zijn: in een kapitalistische
maatschappij kan geen gelijkheid bestaan.
Er zal altijd een klasse zijn die werkt (het
proletariaat) en een klasse die de eerste
uitbuit (de bourgeoisie). Het probleem is
niet “excessieve winsten”, het probleem

is de winst op zich. Een “comprehensive
approach of redistributive policies in order to
close the gap between rich and poor, such
as progressive taxation, free public services
and social protection systems, and policies to
limit the influence of corporations and the
super-rich” klinkt goed en marxisten zetten
zich onvermoeibaar in voor progressieve
hervormingen, maar in de twintigste eeuw
is gebleken dat verworvenheden ook in
korte tijd weer kunnen worden afgenomen.
Er is maar één manier om het leven van
“gewone mensen” (en vrouwen in het
bijzonder) blijvend te verbeteren en dat is
door af te rekenen met de verdeling van de
maatschappij in klassen.
Daarom moeten de monopolies worden
onteigend en worden opgenomen in
een democratische planeconomie. De
arbeidsdeling van de klassenmaatschappij,
waarin iedereen een bepaalde, exclusieve
werkkring wordt opgedrongen waaraan
hij niet kan ontsnappen, moet worden
ontmanteld. Huishoudelijk werk moet worden
verdeeld en de verzorging van ouderen en
kinderen moet een maatschappelijke taak
worden. Het kapitalisme kan de huidige
belachelijke ongelijkheid niet oplossen.
Het is hoog tijd dat wij de gehele lijdende
mensheid bevrijden en voor altijd een einde
maken aan deze barbaarse toestand.
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Davos 2020: een somber onderonsje

van de kapitalistische elite
Nick Spook

In januari 2020 kwam de politiek-financieel-industriële elite van de wereld weer
samen voor het jaarlijkse onderonsje in Davos, Zwitserland. Het World Economic
Forum vond dit jaar plaats in de context van de diepe crisis waar het kapitalisme zich
wereldwijd in bevindt. De leiders van de kapitalistische wereld zien het somber in.

G

ebrekkige groei,
onhoudbare
schulden,
extreem polariserende
ongelijkheid,
klimaatverandering:
redenen genoeg voor sommigen om te
wanhopen en voor anderen om hun toevlucht
te zoeken in nationalistische fantasieën of
techno-utopisch wensdenken. Allemaal zijn
het uitingen van pessimisme en symptomen
van een heersende klasse die aanloopt tegen
de beperkingen van haar politiek-economisch
systeem. Waren de volkeren van de wereld het
vertrouwen in hun leiders allang grotendeels
kwijt, nu lijken de heersers zelf ook steeds
minder zelfverzekerd in het zadel te zitten.
Wat is er aan de hand? De wereld is op vele
fronten in crisis, maar op wereldeconomisch
vlak is het gebrek aan groei het kernprobleem.
Dit hangt nauw samen met, en is in zekere
zin hetzelfde als, het algeheel gebrek aan
winstgevende
investeringsmogelijkheden
voor de kapitalisten. Zolang de economie op
kapitalistische basis werkt, is het essentieel
dat kapitalisten mogelijkheden hebben om
winst te maken. Hebben ze die niet, dan
zullen ze weigeren nog verder te investeren,
waardoor productie stopt, banen verdwijnen
en crisis intreedt.
Doordat de werkende klasse per definitie
niet genoeg geld heeft om voortdurend alle
geproduceerde handelswaar op te kopen en
alle aangeboden diensten af te nemen, moet
de heersende klasse, om crises te vermijden,
continu op zoek naar manieren om de markt
uit te breiden of kosten te verlagen.
In het verleden werkte de hoge economische
groei in China als stimulans voor de
wereldeconomie. Westerse bedrijven konden
hier winstgevend investeren, om goedkope
goederen te produceren voor de thuismarkt.
Tegelijk was China een groeiende markt voor

Westerse goederen. Nu is de Chinese groei aan
het afnemen en probeert het zijn overproductie
naar andere landen te exporteren. Dit heeft
geleid tot protectionisme en een dreigende
handelsoorlog, met alle gevolgen van dien.
Het creëren van krediet in allerlei vormen (voor
huizen, auto’s, credit cards, studieleningen,
staatsschulden, enz.) heeft een tijdlang
geholpen om de consumptie hoog te houden.
Maar schulden maken betekent het opofferen
van de toekomst. In 2020 gaan bevolkingen
overal gebukt onder private en publieke
schulden (die zich uiten in belastingen en
bezuinigingen), waardoor consumptie uitblijft
en investeringen niet kunnen renderen, wat
vervolgens kapitalisten motiveert tot nonproductieve investeringen, rent seeking, asset
stripping, financiële spelletjes, enz. Decennia
geleden is men begonnen met het offeren
van de toekomst – en de toekomst is nu.
In Davos verzamelde zich een elite met
problemen. Stimuleringsmaatregelen
zijn
al geprobeerd. Gratis geld voor de grote
kapitalisten stimuleerde de markt tijdelijk,
maar leidt tot zaken als vastgoedzeepbellen.
De rente kan niet verder omlaag. De arbeider
krijgt geen gratis geld want zo makkelijk laten
de oligarchen zich niet bestelen. Inbreuk op
privaat bezit is absoluut ontoelaatbaar – dat
schept precedent. Op publieke uitgaven
wordt al decennia hevig bezuinigd. Verder
verhogen van de staatsschulden maakt
ze onbetaalbaar, waardoor investeerders
ook gedupeerd worden. Hoe komen de
kapitalisten aan winst?
Een deel van de heersende klasse heeft
zijn zinnen gezet op nieuwe oorlogen en
plunderingen. Oorlog is altijd een manier om
de economie te stimuleren, enerzijds door
de vraag naar allerlei diensten en goederen,

anderzijds door de verovering van nieuwe
markten en grondstoffen. Elementen van
de Davos-elite zullen ongetwijfeld op de
meest cynische wijze overlegd hebben over
de toekomst van de strijd tegen o.a. Iran en
Venezuela. Deze strategie is echter riskant.
De werkende klasse houdt niet van oorlog
en houdt er ook niet van om – middels de
staatsschuld – onvrijwillig tot klant van het
militair-industrieel-complex
gemaakt
te
worden. Oorlogshitsers riskeren revolutie.
De minder roofzuchtige elementen in Davos
gooien hun hoop voor de toekomst over
een andere boeg. Ze nemen hun toevlucht
tot high-tech-wondermiddelen en ijdel
idealisme. Op het YouTube-kanaal van het
World Economic Forum vinden we hoe block
chain de tonijnpopulatie kan redden, hoe
een kat weer kan lopen dankzij 3D-printing
en hoe we de wereld kunnen veranderen
in slechts 3 stappen (passion, planning and
teamwork). We vinden ook een veelvoud
aan sessies over allerlei prachtige thema’s (de
toekomst van duurzaamheid, inclusiviteit in
de media, mensen boven groei, het belang
van empathie, enzovoorts), maar iedereen
met een beetje historisch besef van de aard
van de (liberale) kapitalistische elite weet dat
hun interesse in zulke onderwerpen op zijn
best oppervlakkig wensdenken is, en voor
velen niet meer dan een lege platitude.
Het is begrijpelijk dat mensen die hun hoop
vestigen op de miljardairsklasse en het politiek
establishment
pessimistische
gevoelens
hebben over de toekomst. Gelukkig zijn
wij marxisten wel positief. In 2020 is het
wereldproletariaat machtiger, productiever,
beter opgeleid, beter verbonden qua
communicatietechnologie en
talrijker
dan ooit eerder in de geschiedenis van de
klassensamenleving. Onder het oppervlak
rommelt het overal en we zien wereldwijd
een opleving aan strijd en opstand. De
heersers doen stoer, maar ze zijn onzeker
en hun regimes zijn instabiel. Wij leven
in een tijd waarin de gewone mens meer
potentieel heeft dan ooit tevoren – maar de
oude politiek-economische orde vormt de
hardste belemmering op dit potentieel. Dit
brengt bevolkingen overal in conflict met hun
leiders. Er komen grote veranderingen aan en
de Davos-elite zal ze niet tot een goed einde
brengen. Dat moeten de werkers van de
wereld zelf doen.
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Recensie: Sorry We Missed You
Zowi Milanovi en Federica Carasi

Sorry We Missed You is de nieuwste film van de linkse Britse regisseur Ken Loach.
Zoals zijn andere films, gaat deze de sociale kritiek niet uit de weg en laat ze de
werkende klasse zien op realistische wijze: als gewone mensen die een dagelijkse
strijd voeren om rond te komen en hun leven te leiden, met alle problemen die zij
daarbij tegenkomen.

I

n deze film is dat opnieuw het geval,
waarin we de problemen zien rond
hoofdpersoon Ricky, een Noord-Engelse
pakkettenbezorger die als schijnzelfstandige
werkt. Het toont goed aan wat de echte
situatie is rond zoveel precaire arbeiders
die op ‘zelfstandige basis’ werken. Ze zijn
zogenaamd ‘eigen baas’, maar werken
voor een enkel bezorgbedrijf waar zeer
strikte normen heersen.

moet Ricky echter zijn vrouw Abby
overtuigen om haar auto te verkopen. Zij
is werkzaam in de thuiszorg en heeft deze
nodig om van klant naar klant te gaan.
Omdat ze nu met het OV moet, is er nog
meer druk om korter bij de klant te blijven
en te bezuinigen op de menselijke kant
van het vak. We zien in deze film dus ook
direct de effecten van het ‘efficiency’- en
marktdenken in de zorg.

Als ze ziek zijn, moeten ze zelf een
vervanger regelen om hun bezorgronde
te rijden. Als ze te laat zijn, moeten ze
een boete betalen. Gevallen van schade
zijn ongedekt en moeten ook door de
bezorgers zelf betaald worden.

Tegenwoordig zijn veel mensen gewend dat
winkels langer open zijn dan vroeger. Als
ze dan toch gesloten zijn, dan zijn er altijd
mogelijkheden om iets online te kopen. De
gevolgen van deze gig economy van 24/7
online shopping en precaire contracten zijn
veel groter dan de meeste mensen direct
zien. Het leidt tot extreme uitbuiting en de
vernietiging van enige vorm van zekerheid.
De onzekerheid van Ricky’s werk leidt dan

Ze moeten zelf een busje aanschaffen,
want dat is goedkoper dan het te leasen
van het bedrijf. Om dit te kunnen betalen,

ook tot steeds meer problemen voor niet
alleen hem, maar voor zijn hele gezin.
Door enkel de problemen (op zeer pakkende
wijze) te tonen, en te laten zien hoe
individuele oplossingen van Ricky steeds
falen, zijn er na afloop veel recensies en
columns geweest over hoe ‘we met z’n allen
moeten nadenken over wat we wel niet
allemaal online kopen’. Dit is natuurlijk deels
waar: het is altijd goed om hierbij stil te staan
en te realiseren dat een paar klikjes op een
website grote effecten in de offline-wereld
kunnen hebben. Het is echter niet waar dat
het aanpassen van het consumptiegedrag
direct alles verbetert. Echte verandering vindt
enkel plaats wanneer mensen georganiseerd
terugvechten.
De enige ‘kritiek’ die we kunnen geven is dan
ook dat Ken Loach in deze film niet laat zien
hoe mensen collectief kunnen terugvechten,
iets wat hij in sommige andere films wel
doet. Kapitalisme is een winstgedreven
systeem dat altijd uit is op zoveel mogelijk
kostenbesparing om zo de winsten te
kunnen verhogen. Het is echter mogelijk
om terug te vechten en ook mensen in deze
sectoren te organiseren in een vakbond,
zoals we de laatste jaren bij Amazon en UPS
zien.
Niettemin is dit een goede, ruwe en
kritische vertoning van de gig economy en
de uitbuiting van pakkettenbezorgers en
thuiszorgmedewerkers. Het zien van deze
film doet je nadenken over het economisch
systeem waar we in leven. Een aanrader.

aankomende evenementen
Women's march amsterdam
8 maart kom met ons mee!

antiracisme demonstratie amsterdam

Strijd mee tegen

21 maart kom met ons mee!
leesgroep: kritiek op het

11 maart 19:30 uur Utrecht

25 maart 19:30 uur Utrecht

vrouwenonderdrukking!
Universiteitsbibliotheek Uithof, Ruimte 244

programma van Gotha

Universiteitsbibliotheek binnenstad, Ruimte 0.92
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waar staan we voor?
Revolutie is een blad en organisatie met het
doel om marxistische ideeën te verspreiden
onder de werkende mensen, jongeren, studenten en elke ander bevolkingsgroep binnen de maatschappij. We zijn een groep
actieve socialisten binnen de arbeidersbeweging met een duidelijke visie op maatschappijverandering. De marxistische analyse en
methode gelden als onze leidraad voor een
alternatief op de huidige asociale politiek.
Revolutie is onderdeel van de International
Marxist Tendency (IMT), die georganiseerd
is in tientallen landen over de hele wereld,
op elk continent. Uiteindelijk willen we de
wereldwijde strijd leiden tegen de onderdrukking en uitbuiting van het kapitalistisch
systeem. We identificeren onze ideeën en
tradities met die van Marx, Engels, Lenin en
Trotsky, die de vier grootste theoretische en
praktische bijdragers zijn voor Marxistische,
socialistische en communistische politiek.

zit er veel meer in de gewone mensen. Wij
geloven dat de meerderheid van werkende
mensen via zelforganisatie en zelfbeheer kan
komen tot een rechtvaardige maatschappij.
In het socialisme zouden mensen de samenleving organiseren via raden in hun werkplaatsen, wijken, scholen enzovoort.

Het kapitalisme is zeer ondemocratisch. Het
laat de maatschappij regelen door ‘specialisten’ en de rest wordt behandeld als een
domme massa die hoogstens om de paar
jaar eens mag stemmen en verder vooral
dag in dag uit moet werken. Volgens ons

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

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

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

Strijdpunten
u

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

u

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

u

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

u

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

De rest van onze strijdpunten zijn te vinden op onze website: www.marxisten.nl
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Laat je contact gegevens achter op onze website, e-mail
ons of stuur een berichtje op onze facebook-pagina:
•
•
•
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