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We zien ook dat verschillende bedrijven 
samen overgaan tot planningsmaatregelen, 
in coördinatie met het ministerie van 
volksgezondheid. Zo zien we dat 
beddenfabrikant Auping en filterproducent 
Afpro mondkapjes gaan produceren, en 
dat machinefabrikant Duflex voor hen 
mondkapjesmachines maakt. Dit is natuurlijk 
geen echte planeconomie, omdat het 
uiteindelijk om bedrijven gaat die winsten 
voor de eigenaars moeten genereren, maar 
het laat wel zien dat beperkte planning al 
beter werkt dan de vrije markt. Het toont 
het potentieel van wat er mogelijk is 
met een democratisch, socialistisch plan, 
gebaseerd op de menselijke noden.

Het is de taak van de arbeidersbeweging en 
de linkse partijen om deze crisis te gebruiken 
om het failliet van het kapitalisme aan te 
tonen, en te pleiten voor een socialistisch 
alternatief. Als het CDA over dwanglicenties 
praat en private bedrijven zelf de potentie 
laten zien wat economische planning kan 
doen, in een algemene omstandigheid 
waar de overheid de private sector overeind 
houdt, dan is het duidelijk dat het tijd 
is voor een socialistisch alternatief, een 
democratisch geplande economie.

Dit betekent dat er gebroken moet worden 
met de hypocriete 'nationale eenheid' 
met Rutte en de kapitalisten, en dat er in 
plaats van een economische bail-out een 
nationalisering van de grote banken en 
bedrijven komt. Natuurlijk moet er voor alle 
'kleine zaken' gestreden worden en voor 
de belangen van alle werkenden, maar 
het is tijd om te breken met de gematigde 
eisen en nu in het offensief te gaan. Als 
links en de vakbeweging zich niet laten 
horen, dan kan het zijn dat het momentum 
(deels) gekaapt wordt door FvD en PVV, 
die niets te bieden hebben dan repressie 
en racisme.

Tegenover hen die zeggen dat het nu niet 
de tijd is voor 'politisering van de crisis': nu 
is meer dan ooit de tijd voor revolutionaire 
politiek. Dit gaat niet om puntjes scoren. 
Het kapitalisme plaatst winsten boven 
mensenlevens en bevindt zich in een grote 
crisis. Het is rijp om omvergeworpen te 
worden. We zullen blijven strijden voor een 
socialistisch alternatief!
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coronacrisis, kapitalisme en een 
socialistisch alternatief
De coronacrisis is een keerpunt in de geschiedenis. Er zal een voor en een na de 
coronacrisis zijn. Naast de effecten op de volksgezondheid in vele landen,  zien we de 
enorme effecten die de crisis heeft gehad op de wereldeconomie.

snel mogelijk op te heffen. Zolang er echter 
geen vaccin en medicijn voor COVID-19 zijn, 
zal dit betekenen dat er nieuwe golven van 
besmettingen en nieuwe lockdowns op de 
agenda staan.

Planning en socialisme
Op het moment dat het kapitalistische 
systeem in gevaar is, zien we dat alle 
heilige regels van de 'vrije markt' aan de 
kant worden geschoven. In plaats van dat 
bedrijven failliet gaan en omvallen, iets wat 
normaal gezien onder 'ondernemersrisico' 
valt, verwacht het bedrijfsleven dat de staat 
bijspringt om bedrijven overeind te houden 
met overheidsgeld. De staat heeft echter 
geen eigen geld, anders dan het geld uit 
belastingen en het geld dat ze leent. En het 
geld dat ze leent, moet worden terugbetaald 
met belastingen vanuit de arbeidersklasse en 
middenklasse. De tijdelijke maatregel NOW, 
waarbij de overheid het grootste deel van 
de loonkosten van de private sector betaalt, 
betekent een golf aan bezuinigingen en 
lastenverzwaringen in de toekomst, net 
zoals dat in het verleden het geval was met 
de staatssteun aan de banken in 2008.

We zien daarnaast dat de coronacrisis leidt 
tot steeds meer maatregelen van 'planning', 
uiteraard wel belemmerd door de problemen 
van het privébezit van de productiemiddelen. 
Om te zorgen dat universitaire laboratoria zelf 
coronatests konden maken, was er nood aan 
een bepaalde vloeistof, waar het Zwitserse 
farmaceutische bedrijf Roche het patent op 
had. Hoe uitzonderlijk de situatie is, werd 
getoond door het feit dat het nota bene het 
CDA was dat met het voorstel kwam om via 
een dwanglicentie dit recept van Roche te 
verkrijgen. Uiteindelijk gaf Roche dit vrij en 
claimde het dat het altijd al openbaar was, 
maar het is natuurlijk duidelijk dat de sociale 
druk hierin doorslaggevend was.

De pandemie is niet de oorzaak van 
de economische crisis, maar wel de 
gebeurtenis die haar in gang heeft 

gezet. De daling van consumptie en productie 
door lockdownmaatregelen, de verstoring 
van aanvoerketens, het sluiten van grenzen: 
ze zorgen samen voor een wereldwijde crisis. 
Echter, wanneer het over is, betekent dat 
geenszins dat we in een nieuwe periode van 
grote opleving terecht komen.

De afgelopen jaren was er al een stagnatie 
van industriële productie en groei in 
meerdere landen. Er was een enorme 
ophoping van publieke en private schulden. 
Daarnaast waren er toenemende problemen 
vanwege het stijgende protectionisme, iets 
dat niet snel zal verminderen in de komende 
jaren. Wanneer men  normaal gesproken 
een duw krijgt en valt, staat men redelijk snel 
weer op. Als men echter aan de rand van een 
ravijn staat, is het een ander verhaal.

Kapitalisme kan nu niets anders brengen 
dan een vooruitzicht van crisis en stagnatie. 
Daarnaast zien we dat de kapitalistische 
klasse wereldwijd de winsten vóór de 
volksgezondheid plaatst. Sommige 
regeringen (waaronder aanvankelijk ook de 
Nederlandse) ontkenden de ernst van het 
virus. In veel landen moest de niet-essentiële 
productie en distributie gewoon doorgaan, 
om de winsten van het bedrijfsleven te 
garanderen. Er is een structureel tekort aan 
beschermende materialen als mondkapjes. 
Overal werden de gevolgen zichtbaar 
van decennia van bezuinigingen op de 
zorgcapaciteit. Ook kwam duidelijk aan 
het licht wat voor parasitaire rol de private 
farmaceutische industrie speelt. 

Nu de lockdown de winsten drukt, komen 
er in veel landen (waaronder Nederland) 
steeds meer stemmen op om deze weer zo 

Zowi Milanovi
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personele en technische middelen voor 
nodig.

Onze tendens, zowel in Nederland 
als internationaal, baseert zich trots 
op de belangen van de wereldwijde 
arbeidersklasse. We kunnen alleen 
rekenen op kleine (of grote) donaties 
van werkers en jongeren. We hebben je 
hulp meer dan ooit nodig! Help ons met 
de opbouw van de International Marxist 
Tendency! Doneer, lees, discussieer... 
en sluit je aan!

in aanmerking voor WW wegens de 
'flexibele' aard van hun contract.

In andere Europese landen en in de VS 
zien we dat arbeiders in actie komen om 
te vechten tegen deze absurde situatie. 
Werkers en studenten in Nederland 
zullen in de toekomst hun voorbeeld 
volgen. Wat met de dag duidelijker 
wordt, is dat we een radicale verandering 
van het systeem nodig hebben. Om dat 
te bewerkstelligen moeten we een 
marxistische organisatie opbouwen 
binnen de arbeidersbeweging, die het 
verschil kan maken.

Revolutie, de International Marxist 
Tendency, is hier dagelijks mee 
bezig. Onze activiteiten stopten niet 
met de lockdown, maar werden zelfs 
opgevoerd! We nemen onze politieke 
vorming heel serieus en we hebben 
wekelijkse online discussies, met 
het doel ons voor te bereiden op wat 
er gaat komen, wat zeker niet het 
'normaal' is zoals we dat kenden. We 
zetten ons in om meer analyses te 
leveren over het heden en verleden, 
waaronder de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging. Ons online werk 
breidt zich uit en hier hebben we 

De coronapandemie heeft alle 
tegenstellingen naar de oppervlakte 
gebracht binnen het kapitalistische 
systeem, een systeem dat niet in staat 
is om basale rechten voor de bevolking 
te garanderen. Zelfs simpele maar 
voor nu noodzakelijke dingen, zoals 
handschoenen en mondkapjes voor 
artsen en verplegers, lijken nu moeilijk 
te vinden. Het is een systeem dat enkel 
kan produceren voor de rijkdom van 
een kleine groep mensen, terwijl de 
rest van de mensheid in de steek wordt 
gelaten.

In Nederland kondigde de regering 
een 'intelligente lockdown' af en prees 
ze de zorgmedewerkers, zonder te 
spreken over de grote bezuinigingen 
die er enkele jaren terug in de zorg 
werden gedaan en op z'n minst te 
zeggen dat deze ongedaan gemaakt 
zouden worden.  

Sommige werkers in de niet-
essentiële productie zijn gedwongen 
om iedere dag naar hun werk te gaan 
en daarbij hun gezondheid en die 
van hun families te riskeren. Andere 
werkers zijn hun baan al kwijtgeraakt 
en een groot aantal van hen komt niet 

Financiële oproep: steun Revolutie!

Maak een bedrag over naar 
NL36 TRIO 0197 7097 37, ten 
name van 'Vonk IMT', onder 
vermelding van 'donatie'.

Doneren via Paypal kan ook. 
Klik op de button hiervoor 
op www.marxisten.nl.
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via deze 
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Paypal-
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De coronaviruspandemie richt wereldwijd grote schade aan. Het sluit de samenleving 
af en verlamt de productie. Met als gevolg dat het wereldwijde kapitalistische systeem 
geconfronteerd wordt met een existentiële crisis en met een daling die alle landen 
tegelijkertijd raakt.

Zoals we eerder hebben uitgelegd, was de 
wereld al lang voor de coronaviruspandemie 
tot stilstand aan het komen. De wereld was 
al op weg naar een zeer grote crisis. Het 
virus was slechts een   trigger hiervoor     . 
Alles had de crisis kunnen triggeren, het 
was een kwestie van tijd.

Zeepbellen knappen
Kapitalistische overheden gooien alles wat 
ze hebben naar de crisis. Maar ze weten 
dat ze de crash niet kunnen tegenhouden. 
Het is als een op hol geslagen trein zonder 
remmen. Het enige wat ze kunnen doen 
is proberen om de situatie te verlichten en 
hopen op het beste.

Programma’s van Quantitative Easing zijn 
wereldwijd uitgeprobeerd gedurende de 
laatste tien jaar.       Maar hoe meer goedkoop 
geld in de economie gepompt werd, 
hoe meer het ergens anders problemen 
opleverde. Het geld werd weggesluisd 
voor het terugkopen van aandelen en voor 
activazeepbellen, met als gevolg de langste 
oplopende markt in de geschiedenis. Nu 
schakelt het systeem in z’n achteruit.

De wereldaandelenmarkten zijn aan 
het instorten. Natuurlijk worden deze 
onderbroken door “herstel” zoals altijd het 
geval is. Maar het is een neergaand traject.

Marx had gelijk
In tegenstelling tot in 2008-09 is de crisis 
universeel. Niemand is uitgesloten. De 
situatie wordt grimmiger met de dag, 
naarmate meer en meer sectoren geraakt 
worden. Maar dit is slechts het begin.

Het systeem heeft zichzelf uitgeput. De 
productiekrachten – industrie, techniek en 
wetenschap – zijn de restrictieve limieten 
van de natiestaat en het privaat bezit van 

de productiemiddelen ontgroeid. De markt 
is te klein voor de productiecapaciteit die 
het kapitalisme gecreëerd heeft.

De heersende klasse probeerde dit probleem 
te omzeilen door kunstmatig de markt 
te vergroten, maar hoe langer ze de crisis 
uitstellen hoe groter de crisis is wanneer 
deze komt. Marx heeft dit lang geleden al 
uitgelegd. En deze gebeurtenissen geven 
hem gelijk.

Kapitalistische nachtmerrie
Het gevaar voor de kapitalisten is nu dat 
deze recessie zich zal ontwikkelen tot iets 
veel groters, namelijk een depressie. Over 
dit gevaar wordt serieus gepraat in de 
financiële pers. De oorzaak van de depressie 
van de jaren 1930 was niet een recessie 
of crash, maar het verarm-uw-buurman-
beleid dat in 1930 in de Verenigde Staten 
werd ingevoerd. Het was het begin van 
een handelsoorlog met als resultaat een 
instorting van de wereldhandel. Het 
kapitalisme kon alleen maar ontsnappen 
door middel van een wereldoorlog. Dit is nu 
uitgesloten vanwege nucleaire wapens.

Met Trump die in het Witte Huis zijn 
‘America First’ beleid nastreeft, is het 
gevaar van een handelsoorlog impliciet in 
de situatie aanwezig. Hij heeft immers al 
een handelsconflict ontketend met China 
en de Europese Unie.
     
Een nieuwe wereldwijde handelsoorlog - 
gekoppeld aan competitieve devaluaties 
– bedoeld om de effecten van de crisis op 
anderen af te wentelen, zal nog een Grote 
Depressie betekenen. Maar deze keer zal het 
op een veel grotere schaal zijn dan die van 
het interbellum.       Dit is het toekomstbeeld 
waarop we ons moeten voorbereiden.

De huidige crisis laat een licht schijnen op 
het complete bankroet van het kapitalisme, 
dat onze samenleving dreigt terug te 
werpen naar de Middeleeuwen. Slechts 
een socialistische geplande economie, waar 
de grondstoffen van de planeet worden 
gebruikt in het voordeel van iedereen, en 
niet slechts voor een handjevol miljardair-
parasieten, kan deze impasse oplossen. 
Alleen de vernietiging van kapitalistische 
anarchie kan ons redden van deze 
nachtmerrie.

Rob Sewell

Deze crisis zal groter worden dan 
elke andere die we eerder gezien 
hebben, groter dan in 2008, en 

groter dan 1929-33. Massawerkloosheid zal 
terugkeren, aangezien miljoenen mensen 
hun baan verliezen.      
     
Wereldcrisis
Deze crisis heeft de heersende klasse hard 
geraakt. In 1938 sprak Trotski over hoe 
de heersende klasse zich met gesloten 
ogen in een catastrofe stortte. Vandaag 
is het hetzelfde beeld. Er is overal paniek.
China – wat de motorkracht van het 
wereldkapitalisme was in de afgelopen 
periode - is in vrije val. De Deutsche Bank 
heeft voorspeld dat het Chinese BBP zal 
krimpen met 31,7% in het eerste kwartaal, 
een afname die eerder ondenkbaar was.
      
China zal niet langer in staat zijn om de 
wereld uit de neergang te trekken, zoals het 
een decennium geleden wel deed. In plaats 
daarvan zal het een last zijn. Na de crash 
van 2008 pompte de overheid in Beijing 
miljarden in de economie om die gaande te 
houden. In tegenstelling tot in de rest van 
de wereld, kromp de economie van China 
niet in die tijd, maar groeide ze verder met 
10% per jaar. Dit is nu uitgesloten, gezien 
de enorme schulden en het gebrek aan 
markten.

De grootste economie ter wereld, de 
Verenigde Staten, is op weg naar een 
meltdown. Opnieuw voorspelt Deutsche 
Bank dat in het tweede kwartaal van 2020 
de economie van de VS zal krimpen met 
12,9% Japan is ook in een neergang, net 
als de Europese Unie en Groot-Brittannië. 
Azië, Latijns-Amerika en Afrika worden hard 
geraakt. Geen enkel land zal ontsnappen 
aan deze crisis. Het is een wereldcrisis van 
het kapitalisme.

De luchtvaartindustrie is hard getroffen door de COVID-19-pandemie. Nu er een 
dodelijk, besmettelijk virus rondgaat, staat het vliegverkeer stil. Vliegvelden zijn 
veranderd in parkeerterreinen en de toerisme-industrie is tot stilstand gekomen. Het 
is crisis en de winsten stromen niet. 

in de schijnwerper stonden, deden ze wat 
kapitalisten doen: zichzelf verrijken ten 
koste van de rest.

Op 9 april meldde de Volkskrant dat 
de Nederlandse en de Franse staten 
“koortsachtig overleg” voeren over een 
noodplan om Air France-KLM te redden, 
met “op z’n minst vele miljarden aan 
staatsgaranties.” Bovendien ontvangt KLM 
steun via de NOW-regeling (Noodmaatregel 
Overbrugging Werkgelegenheid), die begin 
april ingevoerd werd ter vervanging van 
de eerder genoemde werktijdverkorting. 
Onder de NOW-regeling neemt de overheid 
90% van de salariskosten van het KLM-
personeel over. Dit betekent dus geen 
verschuiving in eigendomsrechten of meer 
democratische controle. Het betekent alleen 
dat de overheid de private loonkosten voor 
haar rekening neemt!

NOS meldde op 3 april al dat bedrijven, 
overheden en banken in gesprek zijn over 
leningen van 2 miljard euro voor KLM 
en 4 miljard voor Air France, waarbij de 
overheden garant staan. Dit soort leningen 
zijn een win-win: de (luchtvaart)kapitalisten 
krijgen meer geld om hun bedrijven mee 
te laten draaien en de banken krijgen 6 
miljard aan winstgevend schuldproduct: 
gratis winst, inclusief overheidsgarantie. De 
gouden vraag is: wie betaalt?

In ‘normale’ tijden krijgen de kapitalisten 
ruim baan om rijkdom te vergaren en moet 
de overgrote meerderheid van de mensen 
rond zien te komen van wat ‘de markt’ voor 
hen over heeft. De staat beschermt deze 
status quo, de ‘normale gang van zaken’, 
waarin de rijken alsmaar rijker worden, 
er allerlei kredietbubbels opzwellen en 
menselijke behoeften worden verwaarloosd.

Dan, in tijden van crisis, trekt de staat 
de portemonnee – namens de gehele 
bevolking! – om de bezittende klasse 
te redden. Sterker nog, de staat schrijft 
bergen met schuld uit, die de werkende 
klasse in de volgende periode mag 
terugbetalen in de vorm van bezuinigingen 
en lastenverhogingen. Het slagveld dat 
de crisis heeft achtergelaten, vormt dan 
de voedingsbodem voor de volgende 
groeiperiode. Dat is kapitalistische logica.

De regeringen van zowel Nederland als 
Frankrijk zijn erop gebrand om Air France-
KLM koste wat het kost overeind te houden. 
Wij als marxisten, die pro-kapitalistische 
narratieven bestrijden, moeten heel 
duidelijk zijn over wat het betekent om 
een bedrijf “overeind te houden”. Wat is 
een bedrijf? Hebben we het over de fysieke 
goederen, de vliegtuigen, gebouwen, 
enzovoorts? Zijn het de werkende mensen 
die we overeind houden? Nee, het 
“redden” van een bedrijf betekent voor 
kapitalisten louter dat het blijft bestaan als 
een private eigendomsstructuur die winst 
genereert voor de aandeelhouders, dat de 
eigendomsvorm die zo winstgevend is voor 
hun klasse, in stand blijft.

De kwestie wordt gepresenteerd alsof er 
slechts twee opties zijn: het private bedrijf 
redden met publiek geld, of het bedrijf 
failliet laten gaan en alle werknemers naar 
huis sturen. Maar privaat bezit is niet de 
enige mogelijke vorm van bezit. In plaats 
van de private eigendomsstructuur overeind 
te houden met publiek geld, pleiten wij 
voor nationalisatie zonder compensatie, 
met behoud van werk en inkomen voor 
het personeel. Deze crisis biedt daar nu een 
gelegenheid voor.

Als er een manier is om klimaatverandering 
beheersbaar te houden en tegelijkertijd de 
luchtvaart toegankelijk te maken en houden 
voor de massa-bevolking, dan moet het 
gebeuren op basis van collectief bezit en 
een rationeel economisch-ecologisch plan, 
waarbij de democratische wil van de gehele 
bevolking tot uiting komt.

Als stap in die richting zeggen wij: geen 
redding van de kapitalistische KLM! 
Nationalisatie zonder compensatie! Breng 
de industrie onder werknemerscontrole!

KLM IN CRISIS - 
NATIONALISEER DE LUCHTVAART!

Nick Spook

Nederland vormt natuurlijk geen 
uitzondering. Op 9 april schreef 
RTL dat Air France-KLM in maart 

2020 minder dan de helft van de mensen 
vervoerde ten opzichte van maart 2019, en 
dat in april en mei minder dan 10 procent 
van de vluchten zal opstijgen.

Luchtvaartbedrijven wereldwijd doen een 
beroep op overheden om de klap op te 
vangen met gulle reddingspakketten en 
nieuwe investeringen. Wereldwijd zouden 
er honderden miljarden dollars nodig zijn 
om de bedrijven overeind te houden.

Op 13 maart schreef het AD dat KLM voor 
alle werknemers werktijdverkorting van 
30 procent aanvraagt. Dat betekent dat 
de overheid opdraait voor een deel van 
de loonkosten. Tegelijkertijd maakte KLM 
bekend dat ze 2.000 banen zou schrappen. 
Dit laatste lijkt niet netjes, maar het kabinet 
vindt het prima. Na een gesprek met KLM-
CEO Pieter Elbers, zag minister Koolmees 
in dat het bedrijf “in een moeilijke situatie 
zit” en dat het bedrijf zich “aan de regels 
houdt”. Wordt de moeilijke situatie van 
precaire werkers ook erkend? Krijgen zij een 
noodsteunpakket? Draait de staat op voor 
hun vaste lasten? Drie keer nee.

Elbers kent zijn prioriteiten. Deze man, die 
heel pragmatisch duizenden werknemers 
ontslaat vanwege de loonkosten, zou dit 
jaar zelf een grote bonusverhoging krijgen. 
Die zou van 75% naar 100% van zijn vaste 
salaris gaan. Pas toen de staat, in de persoon 
van minister Hoekstra, zich publiekelijk 
uitsprak tegen dit plan, veranderde KLM 
van voornemen. Nu lezen we dat de KLM-
topmannen een deel van hun beloning 
inleveren dit jaar, maar dit doen ze alleen 
nu ze bekritiseerd worden. Toen ze niet 

HET KAPITALISME DREIGT ONS TERUG 
TE WERPEN NAAR DE MIDDELEEUWEN
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Voor de Nederlandse heersende klasse 
betekende dit een nieuw begin, een kans 
om iets terug te winnen van wat zij verloren 
was. De betrekkingen werden met behulp 
van de VS hersteld in 1968. In 1970 kwam 
de moorddadige Soeharto op staatsbezoek 
in Nederland, gevolgd door een koninklijk 
bezoek aan Indonesië in 1971.

Economische belangen speelden de 
hoofdrol. Eerder gebruikte Nederland 
de nationale vraagstukken van de Zuid-
Molukkers en Papoea's op cynische wijze. 
Toen duidelijk werd dat dit een doodlopende 
weg was, ruilde de Nederlandse heersende 
klasse deze tactiek in, voor de erkenning en 
samenwerking met Soeharto.

Vandaag de dag is Indonesië een land waar 
het Nederlandse kapitaal opnieuw de weg 
naartoe heeft gevonden. In 2016 was het 
één van de vijf grootste investeerders in 
het land, volgens het Indonesische instituut 
BKPM. De Nederlandsche Bank vermeld dat 
er in 2016 een kleine €2 miljard geïnvesteerd 
werd. Indonesië exporteerde in 2017 zo'n 
€3,5 miljard in goederen naar Nederland 
(meer dan naar Vietnam en Australië), wat 
Nederland de grootste Europese importeur 
van Indonesische goederen maakt. De 
haven van Rotterdam is de toegangspoort 
voor Indonesische goederen naar Europa. 
Voor Nederlands kapitaal is Indonesië een 
toegang tot de ASEAN-markten.

Voor zowel de Nederlandse kapitalisten 
als de Indonesische kapitalisten, is het 
belangrijk dat de 'gevoelige kwesties' uit 
het verleden weggemasseerd worden, om 
de investeringen en handel door te laten 
gaan. Vandaar dat de koning, als figuur 
die boven alle partijen zou staan, nu heeft 
besloten tot het bieden van excuses voor 
'het excessieve geweld'.

In Nederland moeten we voorbij de 
hypocriete 'excuses' kijken. In plaats 
van het 'excessief geweld' te betreuren, 
moeten we degenen aankaarten die 
verantwoordelijk zijn voor ruim 300 
jaar onderwerping en uitbuiting van 
Indonesië, het de dood insturen van 
jonge Nederlandse arbeiderszonen, en 
de cynische omgang met de Indische 
Nederlanders, Molukkers en Papoea's: we 
spreken over de Nederlandse kapitalistische 
klasse. Het is de taak van de Nederlandse 
werkende klasse om de enorme rijkdom 
die de kapitalisten bezitten, te onteigenen 
en op democratische wijze te investeren in 
het sociale welzijn van de werkende klasse 
in Nederland en daarbuiten. Dit is de beste 
manier om de schuldigen te straffen en 
met het verleden af te rekenen.

De eerste excuses zijn aangeboden. Koning Willem-Alexander verklaarde tijdens een staatsbezoek aan Indonesië dat hij namens 
Nederland zijn excuses aanbiedt voor Nederlands geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs,  de zogenaamde 
'politionele acties'.

extreme uitbuiting via het Cultuurstelsel. 
Het relatief geïndustrialiseerde België 
had zich afgescheiden van Nederland, en 
om ter compensatie de modernisering 
en industrialisering van het noordelijk 
Nederland in gang te zetten, werd de druk 
op de Indische boeren flink verhoogd. Ze 
moesten verplicht een deel van hun grond 
gebruiken voor de teelt van koffie en suiker, 
voor de export naar Nederland, om deze in 
Europa te verkopen. Daarnaast moesten zij 
allerlei 'herendiensten' verrichten en vloeide 
een groot deel van hun loon uiteindelijk 
weer terug naar de koloniale staat, in de 
vorm van belastingen. Dit was een enorme 
uitbuiting van de lokale boeren, waarbij 
zij vier keer zoveel werk verrichtten als 
voorheen. Tussen 1840-59 alleen werd hier 
300 miljoen gulden aan verdiend. 

In 1870 werd dit Cultuurstelsel afgeschaft 
om de markt meer te openen voor 
andere kapitalisten, maar de uitbuiting en 
onderdrukking van de lokale bevolking 
bleven gehandhaafd tot het bittere eind. 
Hoewel vanaf 1900 de 'Inlanders' meer 
betrokken werden en een deel van hen 
geschoold werd, hadden ze minder 
politieke rechten en mochten ze zich de 
facto niet organiseren. Oproepen tot 
staking was verboden. In 1927 werd er zelfs 
een concentratiekamp opgezet op Nieuw-
Guinea, het beruchte Boven-Digoel, waar 
Indonesische nationalisten en communisten 
naartoe in ballingschap werden gestuurd. 
In de jaren '30 werden wegens de 
wereldwijde economische crisis, de lonen 
en levensstandaarden van de lokale 
bevolking met soms wel de helft tot 75% 

gekort. De lonen van Europese arbeiders in 
de kolonie werden minder of niet gekort; 
een duidelijke politiek van verdeel en heers, 
om de inheemse arbeiders extra uit te 
buiten en de Nederlandse kapitalisten te 
verrijken. Honderden miljoenen guldens 
werden er verdiend aan de koffie, suiker, 
tabak, rubber en olie. 

Het is dan ook geen verrassing dat na het 
einde van de bezetting door Japan, twee 
dagen na de capitulatie van Japan, Indonesië 
op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid 
verklaart. Er was onder de massa's geen 
animo voor terugkeer naar de situatie van 
voor de Japanse bezetting.

De kwestie van geweld
De koning bood excuses aan voor het 
geweld tijdens de dekolonisatie. Dit geweld 
komt echter niet zomaar ergens vandaan. 
De gehele politiek om Indonesië opnieuw in 
handen te krijgen na de Japanse bezetting 
wordt buiten beschouwing gelaten. Als 
Nederland dit zou kunnen doen zonder 
geweld, was het dan allemaal prima 
geweest? Nee, dat zou immers betekenen 
dat de imperialistische uitbuiting en 
onderdrukking zich door konden zetten.

Volgens een recente studie van het KILTV 
zijn er ruim 97.000 Indonesische strijders en 
burgers door het geweld van de politionele 
acties omgekomen. Onderzoeker Rémy 
Limpach toonde in zijn boek uit 2016, De 
brandende kampongs van generaal Spoor, 
aan dat het extreme geweld structureel 
werd toegepast, en dat het niet om enkele 
excessen ging.

Nederland, Indonesië en de excuses 

In de Nederlandse politiek werd er van 
links tot rechts lof uitgesproken voor 
deze beslissing. Alles met het idee dat 

"Nederland fout was geweest" en dat 
we dat als collectief moeten erkennen, 
om "verder te gaan". Nederland is nu 
immers een handelspartner van Indonesië. 
De winsten van het Nederlands kapitaal 
vandaag de dag zijn belangrijker dan zaken 
die 70-75 jaar geleden speelden.

Eeuwen van uitbuiting en onderdrukking
De hele context van de dekolonisatie was 
een revolutionaire golf aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, waarbij 
er in verschillende koloniale landen 
revolutionaire opstanden kwamen tegen de 
imperialistische machten die hen langdurig 
onderdrukten en uitbuitten.

Een van die gebieden was Nederlands Oost-
Indië. Dit was zo'n 350 jaar een wingewest 
voor het Nederlands kapitalisme. Dit 
begon onder de beruchte Verenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC), die in 1602 een 
monopolie kreeg op de specerijenhandel 
tussen Nederland en 'de Oost'. Ze speelde 
de rol van een militaire macht en hield zich 
naast specerijenhandel bezig met militaire 
zaken, diplomatiek, slavenhandel en 
opiumhandel. Dit alles om handelskapitaal 
te accumuleren.

In 1800 was de VOC failliet en 
genationaliseerd door de Nederlandse staat. 
Dit was het begin van de kolonie, die in de 
komende decennia uitgebreid zou worden 
tot de grenzen van het huidige Indonesië. 
In het jaar 1830 begon er een periode van 

Zowi Milanovi

al lang gepland voordat Soekarno de 
onafhankelijkheid uitriep. Vlak na de 
capitulatie van de Duitsers stonden de eerste 
oproepen al in de kranten om vrijwilligers 
te werven voor militaire expedities naar 
Indonesië. De excessen werden later geheel 
overschaduwd door het structurele geweld 
van het Nederlandse imperialisme.

Als het de Nederlandse staat echt te 
doen was om het welzijn van de Indische 
Nederlanders, zou ze geen militaire 
expedities sturen, maar zou ze direct de 
onafhankelijkheid erkennen. Juist omdat 
de Indonesiërs wisten dat het plan was 
dat Nederland de macht terug zou pakken 
na de Japanse capitulatie, wat bevestigd 
werd door het verschijnen van Britse en 
Nederlandse troepen, sloeg de vlam in de 
pan. Nederland trachtte om het proces 
van onafhankelijkheid zoveel mogelijk 
uit te stellen en te dwarsbomen, via een 
combinatie van diplomatie en militair 
machtsvertoon, totdat dit uiteindelijk door 
Indonesisch verzet en Amerikaanse politiek-
economische druk onmogelijk werd. 

In 1949 werd de Indonesische 
onafhankelijkheid erkend. Nederland 
probeerde echter nog wel via verdeel-en-
heerspolitiek om een voet tussen de deur 
te krijgen via het gebruik van het nationale 
vraagstuk. Het beloofde een onafhankelijke 
Zuid-Molukse republiek en zette in 
afwachting daarvan Molukse militairen en 
hun families vast in Nederland, in kampen 
buiten de samenleving. Er werd daarnaast 
ook getracht om vast te houden aan West-
Papoea als Nederlandse kolonie, waar de 
Indische Nederlanders dan de elite mochten 
vormen die over de inheemse Papoea's 
zou regeren. Uiteindelijk moest Nederland 
onder druk van de VS ook deze kolonie 
afstaan. 

Wat betreft de Indische Nederlanders die 
'gerepatrieerd' werden: ze mochten zelf 
de overtocht betalen, omdat er vanwege 
een zuinig overheidsbeleid opeens geen 
geld was, terwijl dat er blijkbaar wel was 
voor de militaire acties. Dit laat zien hoe de 
Molukkers, Papoea's, en zelfs de Indische 
Nederlanders uiteindelijk enkel wisselgeld 
waren voor de kapitalistische klasse.

Betrekkingen na 1965
Het jaar 1965 was een keerpunt in Indonesië. 
Er voltrok zich een staatsgreep van generaal 
Soeharto, die een einde maakte aan de 
revolutionaire situatie. President Soekarno 
werd onder huisarrest geplaatst en het 
leger, met behulp van criminele bendes, 
begon een campagne van massale repressie 
en moord tegen (vermeende) communisten.

Ook zijn er ruim 5.000 Nederlandse 
soldaten omgekomen, waarvan een groot 
deel bestond uit arbeiders- en boerenzonen 
die via dienstplicht opgetrommeld werden 
om met oude Britse en Canadese uniformen 
en wapens naar de andere kant van de 
wereld uitgezonden te worden, net nadat 
Nederland zelf eindelijk bevrijd was van de 
wrede bezetting door nazi-Duitsland.

Wat veelal vergeten wordt is dat de 
Nederlandse arbeidersklasse zich 
aanvankelijk verzette tegen uitzending 
naar Indonesië. Dinsdag 24 september 
1946 was er een 24-uursstaking tegen de 
troepenuitzending, waarbij er gestaakt 
werd in Amsterdam, de Zaanstreek, Velsen, 
Delft, Enschede en Groningen. De zaterdag 
ervoor was er al een demonstratie geweest in 
Amsterdam, waarbij de militaire politie een 
demonstrant doodschoot. Door gebrek aan 
consistent leiderschap werd de beweging 
niet verder uitgebouwd, maar het toont 
aan dat de Nederlandse arbeidersklasse 
zich afzette tegen de koloniale politiek 
van de bazen. In tegenstelling tot de 
propaganda van de nationalisten (en het 
spiegelbeeld van deze, de postmoderne 
dekoloniale denkers) had de arbeidersklasse 
fundamenteel niets te winnen met 
kolonialisme, maar deelde zij juist met de 
kolonialen een gemeenschappelijke vijand: 
het Nederlands grootkapitaal.

Er werd natuurlijk ook geweld gebruikt 
vanuit de kant van de Indonesische 
opstandelingen. Indisch-Nederlandse 
organisaties en reactionaire nationalisten 
wijzen daar maar graag op, om te stellen 
dat de excuses van de koning 'eenzijdig' 
waren. Echter, het slaat nergens op om het 
geweld van beide zijden gelijk te stellen. 
In tegenstelling tot wat verschillende 
moraalridders beweren, maakt het doel 
wel degelijk uit of het middel (geweld) 
gerechtvaardigd is. Het geweld van 
Indonesische jongeren die hun jonge 
onafhankelijke Republiek verdedigen tegen 
een poging van de oude kolonisator om 
hen opnieuw te onderwerpen, is totaal 
anders van aard dan het geweld van de 
oude kolonisator om de controle terug te 
krijgen over plantages en de plaatselijke 
bevolking te onderwerpen.

Van Indisch-Nederlandse zijde (zowel 
Nederlandse als Indo-Europees gemengde 
inwoners) zijn er op basis van verschillende 
schattingen 5.000-30.000 burgers 
omgekomen. Er was hier ook sprake van 
excessen tegen onschuldigen en deze 
zijn te betreuren, maar ze veranderen 
fundamenteel niets  aan de aard van de 
Nederlandse militaire acties. Deze waren 
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Vertel eens kort wie je bent.
Mijn naam is Irma Wardenier, sinds 1973 heb ik gewerkt als verpleegkundige en nu ben ik 
roosteraar voor artsen en doktersassistentes op de polikliniek. Actief lid van de FNV. Actief lid 
tijdens de acties in 2019 en nu lid van het actiecomité in het ziekenhuis in Haarlem.

Wat denk jij ervan dat Rutte eerst de zorg 
aangepakt heeft en nu opeens de zorg 
prijst?
Rutte was echt niet de eerste die de zorg 
aangepakt heeft. Ik weet niet beter dan dat 
het tijdens mijn hele loopbaan in de zorg 
gebeurd is en dat er steeds plannen zijn 
gemaakt om de kosten te beteugelen. Aan 
de patiënten, en daarmee ook de personele 
kant dan, hè? Farmaceuten maken nog steeds 
grote winsten. Dat mag allemaal en daar staat 
echt nog geen rem op.

Dat Rutte nu de zorg prijst is zo hypocriet als 
maar kan, maar dat zien we wel vaker van 
hem. Het is een praatje voor de bühne en 
over een klein jaar is hij het vergeten, zoals 
hij wel meer vergeet. Hij verbindt er ook geen 
consequenties aan.

Het is nu voor iedereen duidelijk 
hoe belangrijk het werk van de 
zorgmedewerkers is. Wat heeft de 
verpleging nu nodig om haar werk 
te doen (qua materiaal, investeringen, 
arbeidsvoorwaarden)?
Wat de verpleging nodig heeft is: in de 
eerste plaats meer collega's. En fatsoenlijke 
leidinggevenden. Het is afschuwelijk om 
mee te maken dat daar waar collega's in 
het afgelopen jaar extra gewerkt hebben, en 
dus overuren hebben staan om een keer op 
te nemen met wederzijds goedvinden, deze 
nu verplicht opgenomen moeten worden 
op plekken waar afgeschaald kon worden, 
omdat programma's niet doorgaan. Goed 
collegiaal gedrag wordt nu misbruikt door een 
aantal leidinggevenden. 

De bezetting is bijna overal altijd krap of te 
krap. Of het past net. Daar waar je bij andere 
bedrijven soms een "snipperdag" kan nemen, 
hoef je niet te denken dat dat in de zorg kan.  Er 
is geen buffer, er is altijd achterstallig werk met 
betrekking tot de zorgoverstijgende zaken, 
zoals o.a protocollen of je vak bijhouden. 

Interview met Irma, 
roosteraar in de zorg en FNV-activiste

Er zullen echt meer mensen bij moeten 
komen, en daar moet ook wel wat voor 
uitgetrokken worden. Geen blaba-verhalen 
over mooie plannen van de overheid, maar 
ervoor zorgen dat wie voor de zorg koos niet 
binnen 2 jaar weer afhaakt door werkdruk en 
te grote verantwoordelijkheid bij leerlingen in 
alle diensten.
 
En ja daar zeg je wat, materiaal: het is 
schandalig dat de criteria voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen aangepast worden 
aan de schaarste. Wat dat betreft is het 
RIVM laf, vind ik. Je hebt criteria op basis van 
wetenschap. Dat verandert niet per week, 
waardoor het beleid per instelling ook wekelijks 
aangepast wordt, om er maar voor te zorgen 
dat de paniek niet toeslaat. De ziekenhuizen 
lijken het nét aan te redden, maar wat er in 
de VVT [verpleging, verzorging en thuiszorg] 
gebeurt is een schande, en we zien wat 
voor gevolgen het heeft. Er zal geïnvesteerd 
moeten worden in fatsoenlijk leiderschap, 
waardoor mijn collega's zich gezien voelen.  
En op de lange termijn in het opleiden. In de 
verpleging en op de andere zorgfuncties zoals 
de OK [operatiekamer] en radiologie.

Het jaar 2019 zag grote bewegingen in de 
publieke sector voor meer investeringen. 
Een belangrijk onderdeel was de grote 
ziekenhuisstaking van 20 november, waar jij 
ook bij betrokken was. Wat denk je dat het 
zorgpersoneel gaat doen als de coronacrisis 
voorbij is?
Ik kan alleen een indruk geven van de collega's 
in de ziekenhuizen. Ik verwacht dat ze eerst 
gaan bijkomen van wat we nu meemaken. Ik 
besef heel goed dat het in een aantal regio's 
nu echt niet zo krap is als bijvoorbeeld  in 
Noord-Brabant.  Waar het ene ziekenhuis bijna 
volledig gefocust is op COVID-19 patiënten, is 
dat niet overal zo. Na het bijkomen gaan de 
voorbereidingen voor de CAO-2021 alweer 
beginnen. Het was 20 november groter dan 
ooit, maar de NVZ [Nederlandse Vereniging 
van Ziekenhuizen] gaf toen nog niks toe. 
Dat moeten we niet vergeten. Zorgpersoneel 
laat nu zien dat ze alles opzij zetten om hun 
patiënten te behandelen, te verplegen en te 
verzorgen.

Na deze crisis zullen we ons moeten herpakken 
en eens voor ons zelf moeten gaan zorgen, 
voor onze belangen opkomen. Het is nu 
duidelijk dat zorgpersoneel dat dan niet alleen 
voor zichzelf doet. Zorgpersoneel is nodig voor 
als jij op je zwakst bent. 

Hoe vind je dat het kabinet-Rutte de 
crisis heeft aangepakt (geen testen, 
idee van groepsimmuniteit, 'intelligente 
lockdown')? Wat zou er moeten 
gebeuren?
Ik vind dat ze het probleem in aanvang 
onderschat hebben. Het is immers niet 
zomaar een griepvirus. Maar had men wel 
de juiste informatie steeds? Ik betwijfel het. 
Het echte probleem is natuurlijk dat er altijd 
(en niet alleen tijdens Rutte) onvoldoende 
geld beschikbaar is gesteld voor de zorg en 
dat de politiek  het beter dacht te weten 
dan de mensen die in de zorg werken. Het 
neoliberale beleid heeft er voor gezorgd dat 
er onvoldoende testen zijn. Met als gevolg 
dat er te laat voldoende testcapaciteit was 
en nog steeds is.

Het idee van groepsimmuniteit vond ik 
totaal ongepast taalgebruik, waaruit bleek 
dat Rutte en zijn collega's niet echt goed 
wisten wat het is. Het is ook sowieso iets 
vreemds. Dan zouden dus een heleboel 
mensen besmet moeten raken en immuniteit 
opbouwen. We wisten toen nog helemaal 
niet hoe dat opgebouwd wordt per mens, 
en nog steeds is dat niet geheel duidelijk. 
Veel mensen besmetten? Dat gaat ten koste 
van de fysiek zwakkeren onder ons.  De 
relatief veel doden in de oudereninstellingen 
zeggen genoeg.

Intelligente lockdown klinkt slim. Maar 
dit is slechts een term: we hebben 
een gedeeltelijke lockdown.  Niet gek 
genoeg wordt dat nogal verschillend 
geïnterpreteerd. Het verbaast mij in dat 
verband dat bouwmarkten gewoon open 
mogen zijn en de openbare tennisbaan in 
het park om de hoek afgesloten is. Ik heb 
geen duidelijke mening over wat er moet 
gebeuren wat dat betreft. Met betrekking 
tot het testen heb ik wel een mening: testen, 
testen, testen geeft ons informatie waarmee 
wetenschappers echt kunnen analyseren.

De coronacrisis heeft de situatie van studenten in Nederland drastisch veranderd. 
Studenten zijn in deze crisis relatief kwetsbaar. Ze zijn vaak financieel afhankelijk van 
een lening,  hun ouders,  of een bijbaan. Wat vooral speelt is dat de inkomsten uit bijbanen 
voor veel studenten nu weggevallen zijn,  en dat ze studievertraging dreigen op te lopen.

aanvragen, een stap in de goede richting. 
Deze motie werd echter verworpen door 
een Kamermeerderheid. Verder kan de NOW 
door werkgevers aangevraagd worden als er 
verwacht wordt dat er minstens 20% verlies 
in omzet zal zijn. Studenten die werken voor 
werkgevers die daar niet aan voldoen, vallen 
dus buiten de boot. Voor deze groep moeten 
dan ook speciale maatregelen geëist worden. 

Nog meer gevolgen voor studenten
Studievertraging is momenteel een grote zorg 
onder studenten. Volgens een testpanel van 
Radar, waar 400 studenten aan deelnamen, 
maakt 58% van de studenten zich zorgen 
studievertraging op te lopen door de 
coronacrisis. De LSVb heeft berekend dat een 
half jaar studievertraging kan leiden tot extra 
kosten van €7000 door collegegeld en lenen.

De maatregelen die het hoger onderwijs tot 
nu toe voor dit probleem heeft genomen, 
zijn dat het bindend studieadvies voor 
eerstejaarsleerlingen naar het tweede jaar 
is verschoven, dat de aanmelding voor een 
studie van 1 mei naar 1 juni is verplaatst, en 
dat mbo-studenten die nog niet klaar zijn 
met hun opleiding mogen doorstromen naar 
het hbo. Voor mbo-studenten wordt er bij 
het bindend studieadvies niets veranderd: 
zij kunnen persoonlijke omstandigheden 
benoemen en daar zou de coronacrisis onder 
moeten vallen. 

Momenteel zijn er steunfondsen die 
verschillende onderwijsinstellingen hebben 
opgezet, alleen weten veel studenten 
niet van hun bestaan af en stellen deze 
verschillende voorwaarden op zodat ze niet 
voor iedereen toegankelijk zijn. Verschillende 
oppositiepartijen, en zelfs regeringspartijen 
D66 en CDA, zeggen nu landelijke regelingen 

te willen voor studenten die studievertraging 
oplopen. Het is maar de vraag of die regelingen 
ook studenten zullen compenseren.

Doordat studenten druk voelen om snel te 
studeren en hun studieschuld zo veel mogelijk 
willen inperken, is studievertraging een 
terechte zorg. Veel tentamens zijn uitgesteld, 
stages en studieprojecten zijn opgeschort 
en stageplekken zullen gedurende de 
coronacrisis erg schaars zijn. 

De perspectieven voor na de coronacrisis zijn 
ook niet gunstig voor de studenten. Door de 
verwachte recessie zullen veel stageplekken 
verdwijnen. En voor veel afgestudeerden 
zal er minder werk te vinden zijn. Zonder 
een basisbeurs, en met een schaarste aan 
bijbanen, moeten veel studenten een hoge 
studieschuld aangaan. Deze last zullen zij nog 
vele jaren moeten dragen. 

Socialistische maatregelen nodig
De coronacrisis toont het falen van het 
kapitalistische systeem. We hebben 
socialistische maatregelen nodig om voor 
studenten op te komen.

• Studenten zouden net als andere 
burgers recht moeten hebben op een 
werkloosheidsuitkering.

• Een moratorium op huurbetalingen en 
een bevriezing van de huren.

• Voor studenten en iedere andere 
werknemer moeten de uren doorbetaald 
worden, in de eerste plaats uit het 
eigen vermogen van de bedrijven. 
Enkel bij bewezen nood, wanneer de 
vakbonden de boeken inzien, kan de 
staat bijspringen om kleine bedrijven te 
helpen.

• Schaf het leenstelsel af en vervang dit 
door een studieloon. Kwijtschelding 
studieschulden.

• Schaf het collegegeld af. Voor gratis 
hoger onderwijs.

Voor een structurele oplossing moeten wij 
strijden voor een socialistisch onderwijssysteem. 
Met gratis onderwijs en voldoende 
studiefinanciering zou studievertraging, of het 
door een pandemie of iets anders komt, geen 
probleem zijn zoals het nu is. Er is genoeg geld 
hiervoor, alleen is dit geld nu geconcentreerd 
in de handen van de kapitalisten. Laten we 
strijden voor een socialistisch alternatief!

Diego Garzón

De eerste reactie vanuit de politiek 
kwam van de minister van Onderwijs, 
Ingrid van Engelshoven. Zij wees 

studenten erop dat zij kunnen bijlenen, ook 
met terugwerkende kracht. En ze zei dat 
DUO indien nodig maatwerk zou bieden. 
Dit is natuurlijk geen oplossing! Hoge 
studieschulden zijn een probleem op zichzelf.

Bijna een maand later, na veel druk vanuit 
verschillende organisaties, kwam er een 
nieuwe uitspraak over studenten. Minister 
van SZW Wouter Koolmees erkent dat 
studenten tussen wal en schip raken en zegt 
dat hij naar maatregelen voor studenten wil 
zoeken. Wat voor oplossingen dat zijn en 
wanneer die komen blijft onduidelijk. Tot 
die tijd zullen veel studenten tegen financiële 
problemen aan blijven lopen.

De campagne NietMijnSchuld heeft een 
meldpunt opgezet om werkende studenten 
bij te staan. Hier zijn volgens de LSVb al meer 
dan 1500 meldingen binnengekomen van 
studenten, waarvan het merendeel erover 
gaat dat de werkgever geen regelingen 
aanvraagt. Dit komt doordat het voor 
werknemers niet verplicht is om dit voor 
flexwerkers aan te vragen, maar ook doordat 
de overheid 90% van de loonkosten dekt 
en de overige 10% voor de werkgever zelf 
is. Mensen ontslaan, of niet meer oproepen, 
is voor veel werkgevers toch wat gunstiger. 
Dit is een probleem, want studenten voldoen 
vaak niet aan de eisen om WW aan te vragen.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya kwam met 
een motie om bij de aanvraag van 
de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) als voorwaarde 
te stellen dat werkgevers het ook voor hun 
werknemers met flexcontracten kunnen 

CORONACRISIS VERSLECHTERT DE 
SITUATIE VAN STUDENTEN
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van klassenonafhankelijkheid. Wat we 
nodig hebben is niet de "eenheid" van de 
Democratische Partij, maar de eenheid van 
de werkende klasse. Amerikaanse arbeiders 
behoeven en verdienen een eigen partij, een 
massale, onafhankelijke socialistische partij, 
gebaseerd op de vakbonden en de bredere 
werkende klasse.

Toen de arbeidersactivist Joe Hill in 1915 
door de kapitalisten werd vermoord, zei hij 
tegen zijn aanhangers: 'rouw niet, organiseer 
je!' Dit is geweldig advies! We zouden er 
ook aan toevoegen dat het "organiseren" 
dat we moeten doen zorgvuldig moet 
worden doordacht. Dit is een tijd voor 
revolutionairen om een   serieuze balans op 
te maken. Activisme omwille van activisme 
leidt enkel tot desillusie en burn-out. We 
hebben nood aan een serieuze strategie en 
gerichte tactieken die beginnen vanuit het 
besef dat de belangen van de kapitalisten en 
de arbeiders lijnrecht tegenover elkaar staan.

Maar de realiteit is dat een massale 
arbeiderspartij alleen kan worden 
opgebouwd met massale krachten. En 
hoewel het potentieel voor een dergelijke 
beweging enorm is, bestaat er nog geen 
echte massabeweging met dit doel duidelijk 
voor ogen. Dus wat moet er gedaan worden?

We moeten beginnen met het bouwen 
van het embryo van een toekomstige 
socialistische massapartij, een breed netwerk 
van toegewijde revolutionaire socialisten - in 
elke fabriek, kantoor, magazijn, winkel, bus- 
en treinremise, campus en wijk. We moeten 
deze activisten uitrusten met een marxistisch 
programma en marxistische theorie, met 
inzicht in de geschiedenis, methoden, 
tradities, overwinningen en nederlagen van 
onze klasse - de wereldwijde arbeidersklasse.

Door nu een grote marxistische organisatie 
op te bouwen, zullen we in de toekomst 
veel meer kunnen doen. Jij speelt hierin 
een cruciale rol. Iedereen die vandaag een 
toegewijde en getrainde marxist wordt, kan 
in de toekomst tientallen anderen helpen 
winnen en opleiden. Samen kunnen we 
ons voor eens en voor altijd van dit verrotte 
systeem ontdoen en een nieuwe wereld tot 
stand brengen - een wereld van overvloed 
waar de menselijke behoeften op de eerste 
plaats komen en het winstsysteem tot het 
verleden behoort.

Bernie Sanders ligt uit de race. Dit is een enorme klap voor miljoenen mensen die 
hoopten dat zijn campagne een weg vooruit zou bieden - een manier om te vechten 
tegen de miljardairs die de VS regeren. Maar het is ook een keerpunt. Voor miljoenen 
zal dit de laatste druppel zijn. Dit is de laatste keer dat ze proberen te werken binnen 
het tweepartijensysteem van de kapitalisten.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom 
miljoenen mensen nu openstaan   voor 
een revolutionaire weg vooruit in de 

VS. De grote recessie van 2008, het lange 
zwakke herstel, de verkiezing van Donald 
Trump, en nu de COVID-19-pandemie en 
een diepe economische instorting: deze 
hebben flinke dreunen gegeven aan de 
levensomstandigheden en het bewustzijn 
van de Amerikaanse arbeidersklasse. In een 
land waar er geen massale politieke partij 
voor de werkende klasse bestaat, verwierf 
Bernie Sanders de steun van mensen van 
alle leeftijden en achtergronden die op zoek 
waren naar radicale verandering.

Zijn oproep voor universele gezondheidszorg, 
onderwijs en hogere lonen vond weerklank 
bij talloze arbeiders en jongeren. Hij 
identificeerde zichzelf als een 'democratisch 
socialist' en riep op tot een 'politieke 
revolutie tegen de miljardairklasse'. Hij 
inspireerde miljoenen tot het geloof dat er 
een ander soort wereld en een ander soort 
politiek mogelijk zijn. Als gevolg hiervan 
werden miljoenen mensen die niet eerder 
politiek betrokken waren, nu politiek actief. 
Miljoenen die voorheen geen idee hadden 
wat socialisme betekent, begonnen zichzelf 
als socialisten te beschouwen. En vooral 
onder de jongeren identificeren miljoenen 
mensen zich nu als marxisten en zelfs als 
communisten.

Helaas, en daar moeten we duidelijk over 
zijn: Bernie heeft ook veel verwarrende en 
tegenstrijdige ideeën naar voren gebracht. 
Hij wilde de miljardairs en het politieke 
establishment bevechten, maar hij probeerde 
dit te doen binnen een van de grote partijen 
van de heersende klasse. Bernie wees er 
terecht op dat de ongelijke verdeling van 
rijkdom immoreel was, maar hij verbond dit 
niet met het feit dat de sociale ongelijkheid 

in de acht jaar dat de Democraten voor het 
laatst in het Witte Huis zaten, in werkelijkheid 
tot nieuwe hoogten steeg.

En laten we niet vergeten dat de vicepresident 
in die jaren een man was die Joe Biden heette. 
Nu heeft Sanders zijn presidentiële campagne 
beëindigd. Het is niet verwonderlijk dat hij, 
nadat hij volgens de regels speelde van een 
systeem dat tegen hem was opgetuigd, 
gedwongen werd de nederlaag toe te geven 
nadat de gevestigde orde tegen hem de 
rangen sloot.

Bernie heeft gezegd dat "... samen, verenigd, 
we verder zullen gaan om Donald Trump te 
verslaan ..." Met andere woorden, het lijkt 
erop dat hij zijn belofte zal nakomen om de 
presidentskandidaat van de Democratische 
Partij te ondersteunen. Laten we niet 
vergeten: dit is dezelfde partij die in de eerste 
plaats de weg vrijmaakte voor de overwinning 
van Trump. Wij zeggen: genoeg is genoeg!

Wie de verkiezingen in november ook wint - 
Trump of Biden – de stand van zaken zal niet 
fundamenteel verbeteren of stabiliseren. In 
feite zullen de komende jaren de zaken veel 
slechter worden voor de meerderheid van 
de werkende klasse, vooral voor vrouwen, 
zwarte en latino arbeiders, en de jeugd. 
Honderdduizenden activisten die de “Big 
Business” Democraten en Republikeinen 
niet willen steunen, zijn op zoek naar een 
weg vooruit. We zijn ervan overtuigd dat de 
tegenstellingen van het systeem de arbeiders 
en jongeren tot actie zullen aanzetten. 
We zien al het inspirerende begin van een 
terugvechtende werkende klasse, in de vorm 
van stakingen en walk-outs - en we zullen de 
komende maanden hier nog meer van zien.

Het systeem zal de arbeidersklasse ook op 
het politieke front dwingen tot het idee 

Een revolutionaire oproep aan Bernie-
supporters: rouw niet, organiseer je!

Socialist Revolution (VS)

maar er zijn effectievere en duurzamere 
manieren om dit te doen. Waarom zouden 
de luchtvaartmaatschappijen, CEO's en 
topmanagers, die in goede tijden profiteren 
van belastingontduiking en de onbetaalde 
arbeid van de werknemers, nu in de slechte 
tijden worden gered door de belastingen van 
de werknemers?

Daarnaast is de immigrantenbevolking 
in het bijzonder een groot demografisch 
doelwit van de crisis. Velen vrezen dat 
een ziekenhuisbezoek de kans op een 
verblijfsvergunning zal verkleinen, vooral 
nadat Trump een "public charge"-regel 
heeft ingesteld waardoor immigranten niet 
in aanmerking komen voor verblijf, als ze 
afhankelijk zijn van overheidsuitkeringen of als 
wordt aangenomen dat ze die waarschijnlijk 
zullen gebruiken in de toekomst. Wij 
eisen onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
legalisatie voor alle immigranten! Grenzen en 
natiestaten zijn totaal achterhaalde begrippen 
- en de wereldwijde verspreiding van de 
pandemie heeft deze tegenstelling op de 
voorgrond geplaatst. 

Daarbij begrijpen miljoenen arbeiders 
de noodzaak van klasseneenheid tegen 
de bazen op de werkplek. Noch Trump, 
noch Biden, Republikein noch Democraat, 
kunnen de belangen van de werkende klasse 
vertegenwoordigen. De reeks wilde stakingen 
in de VS toont aan dat de werkende klasse 
niet passief toe zal staan dat de kapitalisten 
hun gezondheid opofferen voor winst. De 
coronacrisis brengt de ware macht van 
arbeiders in de samenleving naar voren en 
ze worden zich daar steeds meer bewust 
van. De arbeiders maken zich klaar voor de 
klassenstrijd, terwijl de vakbondsleiding in 
een crisis zit. Hoe lang duurt het nog om de 
veiligheid van werknemers te beschermen? 
Hoeveel zullen ziek worden en sterven terwijl 
ze wachten? Werknemers hebben nu actie 
nodig en de wilde stakingen zijn een goeie 
stap vooruit! 

Er moet worden geëist om de grote banken en 
bedrijven te onteigenen zonder compensatie 
en ze onder democratische arbeiderscontrole 
te beheren, als onderdeel van een socialistisch 
productieplan voor de behoeften van de 
werkende klasse. Voor de wereldwijde 
pandemie is een internationale oplossing 
nodig – voor een wereldwijde socialistische 
revolutie en geplande economie!

De Verenigde Staten is al snel het middelpunt geworden van de wereldwijde uitbraak 
van het coronavirus,  met bijna 700.000 bevestigde gevallen en meer dan 30.000 doden 
in het hele land. De impact van het virus heeft de politieke situatie in de VS op zijn 
kop gezet. 30% van de New Yorkers heeft zijn baan al verloren. Miljoenen arbeiders 
in het hele land beginnen zich bewust te raken van de noodzaak van klasseneenheid 
in de strijd,  niet alleen tegen het virus, maar tegen het verrotte systeem dat hun 
gezondheid op het spel zet. 

De eerste reactie van de kapitalisten aan 
het begin van de COVID-19 pandemie 
was om de winsten in stand te houden. 

Deze winst wordt door arbeiders gegenereerd. 
De werknemers creëren meer waarde dan dat 
ze ontvangen en deze meerwaarde gaat naar 
de klasse van werkgevers. Als arbeiders niet 
op het werk komen opdagen, is er ook geen 
winst te behalen. Hierdoor heeft de pandemie 
geleid tot een dilemma voor de kapitalistische 
klasse, ze kunnen geen beslissingen meer 
nemen. Dit heeft niet alleen economische 
problemen veroorzaakt, maar kan ook grote 
sociale en politieke onrust veroorzaken die 
het bestaan van hun systeem in gevaar zou 
kunnen brengen.

Terwijl de kapitalisten niets liever willen dan 
de productie voortzetten om de stroom van 
winsten te behouden, hebben de arbeiders 
een ander idee. Net als in sommige Europese 
landen, zoals Italië en Spanje, zijn er ook 
wilde stakingen in de VS losgebarsten om 
betere veiligheidsmaatregelen te eisen en 
niet-essentiële productie stop te zetten. Deze 
stakingen zijn niet door een officiële vakbond 
geleid, maar door een nieuwe laag van de 
werkende klasse die terecht onmiddellijke 
stakingsacties voorstelt om de productie 
te stoppen. Zij nemen het voortouw, 
terwijl de traditionele vakbondsleiders zij 
aan zij met de bazen werken. Op niet-
vakbondswerkplekken, die 94% van de 

private sector uitmaken, is er ook een 
groeiende stemming onder de werknemers 
om zich samen te organiseren. 

Leden van de United Auto Workers-vakbond 
dwongen GM, Ford en Fiat-Chrysler om 
de productie stop te zetten. Honda, waar 
geen vakbond is, werd ook gedwongen de 
productie stop te zetten en de werknemers 
hun volledige salaris te betalen. In NYC zouden 
de openbare scholen sluiten van de week van 
15 maart tot ten minste 20 april, pas nadat 
burgemeester de Blasio gedwongen was actie 
te ondernemen, maar alleen na een dreiging 
van een massale ziekmelding door de leraren. 
Dit werd geïnitieerd door de oppositiegroep 
in de lerarenvakbond, bekend als MORE. 

Over een periode van twee weken hebben 
meer dan 10 miljoen mensen hun baan 
verloren. Dit schept natuurlijk enorme 
onzekerheid, wat alleen maar wordt versterkt 
door de houding van de regering, die steeds 
van positie verandert. Trump leidt deze 
houding zonder duidelijke maatregelingen in 
te voeren. Om de werkloosheid gedeeltelijk op 
te vangen, heeft de regering wel twee biljoen 
dollar vrijgemaakt, waarvan het grootste 
gedeelte direct naar de grote bedrijven 
gaat, om in wezen het loon van werkgevers 
te betalen. Het is belangrijk dat alle banen, 
lonen, pensioenen en uitkeringen van de 
werknemers moeten worden beschermd, 

De coronacrisis in de Verenigde Staten:
een duidelijke ontmaskering van het kapitalisme

Dina Badi
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Het Italiaanse staatsbudget voor de zorg is 
6,5% van het BBP, lager dan andere Europese 
landen: Nederland 9,9%, Duitsland 9,5%, 
het VK 7,5%. Italië heeft een bevolking 
van 61 miljoen mensen. Daarvan heeft 11 
miljoen geen toegang tot gezondheidszorg. 
Van 2009 tot 2017 is het medisch personeel 
met 5,2% verminderd. Dit gaat om 46.500 
minder artsen, verplegers, paramedici, 
technici en onderzoekers.

Er moet kort iets gezegd worden over de 
onderzoekers. Sinds tenminste 20 jaar 
behoren zij tot een van de meest uitgebuite 
en precaire sectoren in Italië. Decennia 
van bezuinigingen in het onderwijs en 
het wetenschappelijk onderzoek laten nu 
de gevolgen zien. Als er niet bezuinigd 
was, maar onderzoekers over de juiste 
middelen zouden beschikken, dan zou 
er waarschijnlijk ook eerder een medicijn 
gevonden worden.

Regering schept enkel verwarring
In het licht van dit alles is het duidelijk 
dat de regering geheel onvoorbereid was 
om deze crisis te bestrijden. Ondanks 
waarschuwingen en het voorbeeld van 
China, nam Italië veel te laat maatregelen 
om de crisis in te tomen, ook zonder een 
duidelijke nationale strategie. Er werd veel 
autonomie gegeven aan de 20 regio's, die 
allemaal zelf mochten beslissen wat te doen.  

In het begin van de noodsituatie konden 
mensen nog steeds bars en restaurants 
bezoeken, maar enkel tot 18 uur. Daarna 
werden de scholen en universiteiten 
gesloten, waarbij duizenden leraren met 
een flexibel contract zonder inkomsten en 
perspectief kwamen te zitten. De eerste 
week van maart begon de echte lockdown, 
eerst in het zwaar getroffen Noord-Italië en 

een week later ook in de rest van het land. 
Het echte probleem is dat, terwijl werd 
aangeraden om vanaf huis te werken, 
miljoenen mensen die werkzaam zijn in 
niet-essentiële industrieën door hun bazen 
opgedragen werden om naar het werk te 
komen, en daarbij hun eigen leven en dat 
van hun families in gevaar te brengen. 
De arbeiders kwamen met een krachtig 
antwoord, door overal wilde stakingen 
in gang te zetten, waarvan sommige 
gewonnen werden: de druk op de regering 
was zo hoog dat de premier een decreet 
moest schrijven en uitvoeren om niet-
essentiële activiteit te sluiten.

Binnen 24 uur stelde Confindustria, de 
werkgeversorganisatie, dat het absoluut 
noodzakelijk was om het werk voort te 
zetten, omdat zij anders miljarden zouden 
verliezen en de beurs zou instorten: winsten 
plaatsten zij boven mensenlevens. Toen 
kwam de premier terug van zijn besluit. 
Maar dit heeft het klassenconflict naar een 
hoger niveau getild.

De Italiaanse kameraden hebben een 
oproep gedaan: 'de arbeiders zijn geen 
kanonnenvlees'. Hierbij zij al duizenden 
handtekeningen in Italië en andere landen 
hebben opgehaald. Het is een oproep om 
zich te organiseren en terug te vechten, 
de enige manier om uit deze afschuwelijke 
situatie te raken. 

Na de noodtoestand: organiseer je tegen 
het systeem
Wanneer de gezondheidscrisis over is, zal 
de situatie niet terug gaan naar het 'oude 
normaal', noch in Italië, noch in andere 
landen. Er zitten teveel tegenstellingen in 
het systeem, en die zijn in een korte periode 
allemaal naar de oppervlakte gekomen. Het 
klassenbewustzijn van gewone mensen is 
vele stappen vooruit gegaan.

Het is nu duidelijker dan ooit dat de 
heersende klasse nooit haar belangen opzij 
zal schuiven, zelfs niet in een noodsituatie 
van een pandemie zoals vandaag. We 
geloven dat de massabeweging zich sterk zal 
verspreiden en een radicale verandering van 
de samenleving zal eisen. Onze organisatie 
zal aan die beweging deelnemen en al het 
mogelijke doen om deze te versterken, in 
Italië, Nederland en de rest van de wereld.

Italië is een van de landen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. De situatie 
escaleerde zeer snel: binnen een maand waren er meer doden dan in China, met 
ziekenhuizen die hun volledige capaciteit bereikt hadden. De situatie is nu beter dan 
in maart,  maar verre van opgelost. 

De foto van de verpleegster die 
in slaap viel na meer dan 8 uur 
non-stop te werken, is de wereld 

over gegaan. Het laat de realiteit zien 
ziekenhuispersoneel mee kampt. Zoals met 
andere gezondheidscrises, werd iedereen 
opgeroepen. Personeel kwam eerder terug 
van vakantie, maar dit alles loste niet het 
probleem op van het gebrek aan personeel, 
een chronisch probleem sinds decennia.

Om de situatie niet te verslechteren zijn er 
jonge artsen en verplegers aangenomen... 
met een 6-maanden contract! In feite zijn ze 
alleen aangenomen voor de noodsituatie, 
wat laat zien dat er geen langetermijnplan 
is voor hen, noch voor het zorgstelsel als 
geheel. Zelfs sommige gepensioneerde 
artsen zijn tijdelijk terug in dienst, vrijwillig 
of teruggeroepen. Helaas raakt dit virus 
ouderen hard en zijn enkele van deze artsen 
overleden.

Italië had lange tijd een goed 
gezondheidszorgstelsel, welke het resultaat 
was van de sociale strijd in de jaren 
'60 en '70. In 1978 werd het nationale 
zorgstelsel ingevoerd, welke aan iedereen 
zorg leverde, onafhankelijk van inkomen. 
De geestelijke gezondheidszorg werd 
beter vorm gegeven en daarnaast gingen 
de arbeidsvoorwaarden voor medisch, 
verplegend en assisterend personeel flink 
omhoog. De golf van bezuinigingen en 
dereguleringen in de jaren '90, spaarde het 
zorgstelsel niet. Er werd bezuinigd op het 
aantal bedden en op medisch personeel. Het 
gevolg is dat er eindeloze wachtlijsten zijn 
voor van alles, voor de meest eenvoudige 
behandeling van een ongelukje thuis, tot de 
meest ingewikkelde chirurgische ingreep. 
Daarnaast is het aantal private klinieken 
explosief toegenomen.

Italië: de COVID-19 crisis toont een ziek systeem
Klassenstrijd is het medicijn!

Socialisten moeten weerstand bieden 
aan imperialisme, rechtse bangmakerij en 
geweld tegen migranten. Veel vluchtelingen 
komen uit Syrië, Irak en Afghanistan, 
landen die slachtoffer zijn geworden van 
imperialistische interventies ten bate van 
de kapitalistische bloedzuigers. Anderen 
komen uit landen die zijn geruïneerd door 
handelsverdragen met Europa. Arbeiders 
uit andere landen staan aan onze kant in de 
klassenstrijd: zij moeten worden geholpen 
en georganiseerd. De nationalistische 
koers van de SP is een buitengewoon 
kwalijke zaak, maar niet uniek: de Griekse 
Communistische Partij verzet zich ook 
tegen het “gevaarlijk kosmopolitisme 
van de opengrenzentheorie”. Socialisten 
moeten echter staan voor onwrikbaar 
internationalisme en solidariteit. 

De komende periode zal getekend worden 
door politieke en economische crises. Het 
zal hoe langer hoe duidelijker worden dat 
het kapitalisme niet verenigbaar is met 
duurzaam menselijk welzijn. We mogen 
het niet laten gebeuren dat het coronavirus 
wordt gebruikt om migranten te 
demoniseren en buiten de deur te houden. 
Het is de taak van communisten om ons te 
verzetten tegen het idee van de “nationale 
eenheid”. We moeten de “coronacrisis” 
verbinden met een vernietigende kritiek op 
de bredere maatschappelijke structuur. Het 
kapitalisme creëert kunstmatige schaarste 
en oorlog. Door de rijkaards te onteigenen 
en de maatschappij te ontdoen van de 
scheiding in klassen kunnen we een veilige 
en harmonieuze samenleving opbouwen, 
waar plek is voor iedereen.

Door al het nieuws over de gigantische crises die op ons afkomen,  en de vele banale opmerkingen over “het nieuwe normaal”, 
zou men haast vergeten hoe gruwelijk “het oude normaal” was. Lenin beschreef het kapitalisme lang geleden als een “eindeloze 
verschrikking”. De zogenaamde “vluchtelingencrisis” bewijst al jaren de juistheid van deze uitspraak. Met de komst van COVID-19 
gaat de situatie waarin migranten gedwongen verkeren,  slechts van kwaad tot erger. 

Voor zijn val (met hulp van de 
NAVO) in 2011 werkte de Libische 
“socialistische” leider Qadhafi, 

in ruil voor financiële hulp, samen met 
Europese leiders om migranten tegen te 
houden teneinde, in Qadhafi’s woorden, 
te voorkomen dat Europa “zwart” of 
mogelijk zelfs “vernietigd” zou worden, 
“zoals met de inval van de barbaren”. 
De behandeling van migranten liet 
destijds zeer veel te wensen over, maar 
sindsdien is de situatie veranderd in een 
ware nachtmerrie. Migranten die worden 
opgepikt door de (door de EU gesteunde) 
kustwacht worden opgesloten in overvolle 
detentiecentra. Deze bevinden zich vaak 
in de nabijheid van de strijd en beschikken 
vaak niet eens over genoeg voedsel en 
drinkwater. Een uitbraak van COVID-19 
zou het gehele door oorlog verscheurde 
land, en vluchtelingen in het bijzonder, 
een rampzalige schade toebrengen. 

De pandemie zal de situatie in het 
gebied rond de Middellandse Zee, die 
al hartverscheurend is, alleen maar 
verergeren. Berekenende politici zullen 
het virus gebruiken om de beperkende 
maatregelen voor migranten op te voeren. 
Onlangs sloten Italië en Malta hun havens 
omdat deze “onveilig” zouden zijn. 
Reactionairen geven vanzelfsprekend 
migranten de schuld van het virus, en 
hameren nog altijd op hetzelfde aambeeld: 
het vermeende “gevaar” van migratie voor 
Europa.

Het is echter voor elk weldenkend mens 
allang duidelijk wie nou werkelijk een 

gevaar vormt voor wie. Dat is ook dit 
jaar weer gebleken. In Kroatië worden 
migranten beroofd, in elkaar geslagen, 
teruggestuurd naar Bosnië en soms zelfs 
beschoten om Brussel te laten zien dat het 
land in staat is om de Europese grenzen 
te bewaken. Onlangs werd de Maltese 
marine ervan beschuldigd dat ze de motor 
van een migrantenboot onbruikbaar had 
gemaakt en de inzittenden op zee aan hun 
lot had overgelaten. De grootste Europese 
gruwelen vinden we echter in Griekenland 
en Turkije. 

Al jaren worden vluchtelingen in 
miserabele omstandigheden gehouden 
door de Griekse regering. Ze worden 
in kampen ondergebracht zonder 
elektriciteit, zonder sanitair en met te 
weinig drinkwater. In Moria, op Lesbos, 
verblijven nu twintigduizend mensen 
in een kamp dat oorspronkelijk was 
bedoeld voor drieduizend mensen. 
In dergelijke omstandigheden kan 
de “anderhalvemetersamenleving” 
moeilijk aarden, zo lijkt het. Eerder dit 
jaar besloot Ankara om niet langer de 
“migrantenstromen” tegen te houden, 
zoals in de monsterlijke Turkijedeal 
uit 2016 met de Europese Unie was 
afgesproken. De regering hoopte op deze 
manier druk te zetten op de Europese Unie 
en de NAVO. Griekenland verwelkomde, 
zoals het de “bakermat van de Westerse 
beschaving” betaamt, deze wanhopige 
mannen, vrouwen en kinderen die het 
lef hadden om niet langer in pure ellende 
in Turkije te willen leven, met kogels, 
traangas en wapenstokken. 

Vluchten in tijden van corona
Plume Rozenwater

Onderstaand artikel is gebaseerd op artikelen van rivoluzione.red, de website van de Italiaanse sectie van de IMT, 
en op persoonlijke gesprekken met Italiaanse zorgmedewerkers.

https://bit.ly/2W5zNmS
https://bit.ly/2W5zNmS
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Vladimir Lenin

uitgelegd dat het een absurditeit is om te 
denken dat economische gelijkheid ook 
maar iets anders betekent dan de afschaffing 
der klassen. Maar wanneer professoren 
het socialisme willen weerleggen, weet 
men nooit waarover men zich het meest 
moet verwonderen - hun stupiditeit, hun 
onwetendheid, of hun gewetenloosheid. 
(...)
Met politieke gelijkheid bedoelen de 
Sociaal-Democraten gelijke rechten, en met 
economische gelijkheid bedoelen ze, zoals 
we al zeiden, de afschaffing der klassen. 
Wat betreft het invoeren van menselijke 
gelijkheid in de zin van de gelijkheid van 
kracht en vaardigheden (fysiek en mentaal): 
socialisten denken niet eens aan zulke 
dingen.

Politieke gelijkheid is een eis voor gelijke 
politieke rechten voor alle burgers van 
een land die een bepaalde leeftijd bereikt 
hebben, en die niet lijden aan òf gewone, 
òf liberaal-professorale zwakzinnigheid. 
Deze eis werd voor het eerst naar voren 
gebracht, niet door de socialisten, niet door 
het proletariaat, maar door de bourgeoisie. 
(...)
De bourgeoisie schoof de eis naar voren 
van gelijke rechten voor alle burgers, in 
de strijd tegen middeleeuwse, feodale, 
heerlijke en kastenprivileges. In Rusland 
bijvoorbeeld, worden in tegenstelling tot 
Amerika, Zwitserland en andere landen, de 
voorrechten van de adel in alle sferen van het 
politieke leven tot op de dag van vandaag 
in stand gehouden: in de verkiezingen voor 
de Staatsraad, in de verkiezingen voor de 
Doema, in de gemeentelijke administratie, 
in het belastingstelsel, en nog veel meer.

Zelfs de meest stompzinnige en onwetende 
persoon snapt het feit dat individuele 

leden van de adel niet meer aan elkaar 
gelijk zijn qua fysieke en mentale 
vaardigheden, dan mensen die behoren 
tot de 'belastingbetalende', 'plebejische', 
'laaggeboren' of 'onbevoorrechte' 
boerenklasse. Maar in hun rechten zijn 
alle edelen aan elkaar gelijk, net zoals alle 
boeren aan elkaar gelijk zijn in hun gebrek 
aan rechten.
(...)
We zullen nu economische gelijkheid 
behandelen. In de Verenigde Staten 
van Amerika zijn er, net als in andere 
geavanceerde landen, geen middeleeuwse 
voorrechten. Alle burgers hebben gelijke 
politieke rechten. Maar zijn zij gelijk wat 
betreft hun positie in de maatschappelijke 
productie?

Nee, meneer  Tugan, dat zijn zij niet. 
Sommigen bezitten grond, fabrieken 
en kapitaal en leven op de onbetaalde 
arbeid van de arbeiders; deze vormen 
een onbeduidende minderheid. Anderen, 
namelijk de overgrote massa van de 
bevolking, bezitten geen productiemiddelen 
en leven enkel door de verkoop van hun 
arbeidskracht; dit zijn proletariërs.

In de Verenigde Staten van Amerika is 
er geen aristocratie, en de bourgeoisie 
en het proletariaat genieten er gelijke 
politieke rechten. Maar zij zijn niet 
gelijk qua klassenstatus: één klasse, de 
loonarbeiders, het proletariaat, bezit geen 
productiemiddelen en leeft van de verkoop 
van haar arbeidskracht op de markt.

De afschaffing der klassen betekent dat 
alle burgers op gelijke voet gesteld worden 
met betrekking tot de productiemiddelen, 
die de samenleving als geheel toebehoren. 
Het betekent dat alle burgers gelijke 
kansen worden gegeven om te werken 
met de productiemiddelen, op het land, in 
de fabrieken, etc., die in publieke handen 
zijn.
 
Deze uitleg van het socialisme was nodig 
om onze geleerde liberale professor Tugan 
in te lichten, die als hij zich hard inzet, nu 
wellicht snapt dat het absurd is om gelijkheid 
van kracht en vaardigheden te verwachten 
in de socialistische samenleving.

Kortom, wanneer socialisten spreken 
van gelijkheid bedoelen zij altijd sociale 
gelijkheid, gelijkheid van sociale status, en 
niet op wat voor manier dan ook de fysieke 
en mentale gelijkheid van individuen.

Onderstaand artikel is een ingekorte tekst van Lenin waarin hij cliché-argumenten 
over 'gelijkheid' vanuit liberale hoek behandelt. Ruim 100 jaar later is deze nog zeer 
relevant, aangezien dezelfde argumenten nog steeds gebruikt worden... Lees de 
volledige tekst op marxisten.nl

De liberale professor Tugan-
Baranovsky is op oorlogspad tegen 
het socialisme. Dit keer heeft 

hij het vraagstuk niet benaderd vanuit 
een politieke en economische hoek, 
maar vanuit een abstracte discussie over 
gelijkheid (misschien achtte de professor 
zo'n abstracte discussie geschikter voor de 
religieuze en filosofische bijeenkomsten die 
hij heeft toegesproken?).

"Als we het socialisme beschouwen, niet 
als een economische theorie, maar als een 
levend ideaal," zo verklaart dhr. Tugan, 
"dan wordt het ongetwijfeld geassocieerd 
met het ideaal van gelijkheid, maar 
gelijkheid is een concept (...) dat niet kan 
worden afgeleid uit de ervaring en de 
rede."
(...)
Dhr. Tugan herhaalt de oude truc van de 
reactionairen: eerst het socialisme verkeerd 
uitleggen door er een absurditeit van te 
maken, en dan triomfantelijk de absurditeit 
weerleggen! Wanneer we zeggen dat de 
ervaring en de rede bewijzen dat mensen 
niet aan elkaar gelijk zijn, bedoelen we met 
gelijkheid de gelijkheid van vaardigheden of 
de overeenkomstigheid in fysieke kracht en 
mentaal vermogen.

Het hoeft niet gezegd te worden dat in dit 
opzicht mensen niet aan elkaar gelijk zijn. 
Geen verstandig persoon en geen socialist 
vergeet dit. Dit soort gelijkheid heeft dan 
echter ook niets met het socialisme te 
maken. Als dhr. Tugan niet goed in staat 
is om na te denken, dan is hij in ieder geval 
wel in staat om te lezen; als hij het bekende 
boek zou nemen van een van de oprichters 
van het socialisme, Friedrich Engels, dat 
gericht is tegen Dühring, dan zou hij er 
een speciale sectie in vinden waar wordt 

Klassieke tekst: Een liberale professor over gelijkheid
Put Pravdy No. 33, 11 maart, 1914

Overgangseisen coronacrisis
1. Tegen de strategie van ‘kudde-immuniteit’. Dit is 

een speculatieve strategie, welke wordt betwijfeld 
door de WHO. In plaats daarvan hebben we een 
strategie nodig van lockdown, massaal testen en 
de preventie van ziekteverspreiding.

2. Voor de sluiting van alle niet-essentiële productie, 
distributie en detailhandel. Tijdens de sluiting 
moet al het personeel 100% doorbetaald worden.

3. Voor de oprichting van veiligheidscomités 
bestaande uit werkvloerafgevaardigden, 
vakbondsvertegenwoordigers en experts, die 
toezien op het werk in de essentiële sectoren. 
Als bedrijven geen geld beweren te hebben voor 
veiligheidseisen, dan moeten deze comités de 
kasboeken kunnen inzien.

4. Voor een massale opschaling van het aantal 
bedden in de intensive care units. Haal medische 
specialisten uit onbesmette landen om bij te 
springen bij een gebrek aan mankracht. Train 
in de minder getroffen delen van het land zoveel 
mogelijk medisch personeel bij voor de intensive 
care, om goed voorbereid te zijn.

5. Heropen de in 2018 gesloten ziekenhuizen waar 
dit nog mogelijk is. Vorm sportcomplexen en 
andere grote lege zalen om tot noodhospitalen. 
Bouw waar nodig nieuwe ziekenhuizen.

6. Nationaliseer alle ziekenhuizen en 
privéklinieken, en laat deze gecoördineerd 
werken onder één publieke instantie, onder 
controle van het medisch personeel. Confisqueer 
alle noodzakelijke medische goederen en 
apparatuur van privéklinieken.

7. Nationaliseer de farmaceutische industrie, en 
coördineer deze samen met ziekenhuizen en 
universitaire medische centra in een publieke 
onderzoeksinstantie voor onderzoek en productie 
van medicijnen. Stop de wereldcompetitie voor 
het vinden van een vaccin voor COVID-19. Werk 
zoveel mogelijk samen met onderzoekers in 
andere landen, op basis van transparantie van 
onderzoek. Schuif het principe van patenten aan 
de kant en plaats mensen boven winst.

8. Zet buurt- en wijkcomités op om boodschappen 
en dergelijke diensten te organiseren voor 
eenzame en geïsoleerde mensen, en voor het 

opsporen van zwarte handel en woeker.
9. Voer prijscontrole in op noodzakelijke 

medische goederen en levensmiddelen. 
Arresteer handelspartijen die zich schuldig 
maken aan verkoop tegen woekerprijzen. 
Productiebedrijven die woekerprijzen vragen, 
moeten genationaliseerd worden.

10. Beloon de zorgmedewerkers niet enkel met 
schouderklopjes en applaus, maar ook door 
daadwerkelijk hun eisen qua loonsverhoging 
en verlaging werkdruk in te willigen, waar zij 
in 2019 voor staakten. Draai alle bezuinigingen 
in de zorg terug en investeer massaal in het 
personeel.

11. Stop de afbetaling van de staatsschuld. Dit geld 
kan beter besteed worden aan noodzakelijke 
investeringen in zorg en inkomensondersteuning.

12. Confisqueer al het inactieve vermogen van de 
grote monopolies, om dit te investeren in zorg en 
inkomensondersteuning.

13. Nationaliseer alle bedrijven die failliet gaan, 
onder controle van het personeel, om banen te 
beschermen.

14. Confisqueer alle leegstaande kantoorpanden 
en woningen, en maak deze klaar voor de 
huisvesting van daklozen (zowel degenen die wel 
en niet in de opvang zitten). Stop de uitzetting van 
huurders. Voer een moratorium in op de betaling 
van huur en hypotheek.

15. Laat de rekening voor de crisismaatregelen 
niet betalen door de werkende klasse en 
middenklasse, maar door het grootkapitaal. 
Geen bail-out voor de grote bedrijven, welke 
uiteindelijk betaald zal worden door de werkende 
klasse. Nationaliseer de banken en grote 
bedrijven, om controle te krijgen op de enorme 
productiecapaciteit van de welvaart in dit land. 
Gebruik de genationaliseerde banken om hulp 
te verstrekken aan nuttige kleine en middelgrote 
bedrijven, zoals winkels en horecagelegenheden.

16. Tegen de valse ‘nationale eenheid’ rond het 
kabinet-Rutte III. De vakbonden en linkse 
partijen moeten met eigen eisen komen, strijden 
voor de belangen van de werkende klasse, en de 
hypocrisie van Rutte en co. doorprikken.
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