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tegen terreur en haat: solidariteit. veiligheid 
niet aan regering en patronaat overlaten
Tientallen doden en gewonden. Een land in shock. Dat is het resul-
taat van de vreselijke terreuraanslagen op 22 maart in Zaventem 
en Brussel. We leven mee met de slachtoffers, hun gezinnen en 
kennissen, eens te meer gewone mensen. De schrik onder Brus-
selaars en duizenden pendelaars is groot, de nabijheid en de totale 
willekeur van het terrorisme verbijsterend.

VErklaring Van lSP na DE aanSlagEn

Deze barbaarse aanslag, bedoeld om zoveel mogelijk slachtoffers te 
maken en een klimaat van angst te creëren, is opgeëist door Islamiti-
sche Staat. IS staat voor reactionaire en sectaire opvattingen en voor 
een politiek van haat en terreur, zowel in de door haar gecontroleerde 
gebieden in Irak en Syrië als elders in de wereld waar het aanslagen 
pleegt. We kunnen dit geweld niet scherp genoeg veroordelen. Maar 
dat is niet genoeg!

Net zoals na de aanslagen tegen Charlie Hebdo of die in Parijs afgelo-
pen november, volgde ook nu een golf van solidariteit. Hulpverleners 
werkten zich uit de naad. Taxichauffeurs boden gratis ritten aan.

solidariteit en eenheid van de werkende bevolking 
en haar jongeren

Naast woede, overheerste een stemming van samenhorigheid en een-
heid bij de eerste spontane bijeenkomsten aan de Beurs in Brussel. 
De bevolking weigert zich te laten verdelen op basis van afkomst of 
religie.Eengemaakte actie van onderuit is de beste manier om terroris-
ten te isoleren en de omstandigheden waardoor ze steun kunnen vinden 
te bestrijden. De arbeidersbeweging moet het initiatief nemen om deze 
eenheid verder te organiseren en te koppelen aan concrete eisen. We 

moeten er immers voor opletten dat deze eenheid niet zodanig breed 
wordt dat ze ook de wapenhandelaars en oorlogsvoerders omvat of nog 
de verantwoordelijken voor het besparingsbeleid waarmee het sociale 
weefsel ondergraven wordt.

Tegenover de politiek van ‘verdeel en heers’ – racisme, salafisme,…- 
die deze tragedie zal trachten te instrumentaliseren, is eenheid en 
solidariteit van de werkende bevolking en de jongeren vereist. Eenheid 
en solidariteit tegen haat en terreur, maar ook tegen racisme en de 
maatschappelijke voorwaarden waarop haat en terreur teren.

De roep naar veiligheid is terecht en verdient een ernstig antwoord. 
De efficiëntie van een beleid wordt echter niet afgemeten aan haar 
retoriek, maar aan haar resultaat. Net zomin als de machtsontplooiing 
van politie en leger na de aanslagen in Parijs, heeft ook de arrestatie 
van Abdeslam Salah, de meest gezochte terrorist van Europa, helaas 
geen einde gemaakt aan de terreurdreiging. Repressie, lockdowns, … 
op zich nemen de voedingsbodem immers niet weg.

veiligheid niet overlaten aan regering en patronaat

Iedereen stelt zich vragen en is bezorgd. We mogen de discussie niet 
overlaten aan de traditionele politici en hun gevestigde media. Zij 
maken er een eenzijdig verhaal van, één van repressie, islamofobie, het 
sluiten van de grenzen en het voeren van oorlog. De belangen van de 
meerderheid van de bevolking zijn voor hen niet van tel.

We moeten de discussie zelf aangaan, organiseren op de werkvloer, de 
school – en de universiteitsbanken. In de werkplaatsen zijn structu-
ren opgezet, speciaal om de veiligheid op de werkvloer maar ook bij 
woonwerkverkeer te garanderen: de Comités Preventie en Bescher-
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ming op het Werk (CPBW). De vakbondsafgevaardigden kunnen een 
centrale rol spelen in het organiseren van discussies op de werkvloer, 
zodat er ook vanuit de arbeidersbeweging een antwoord wordt gebo-
den en een beweging van onderuit wordt opgebouwd.

Veiligheid is illusie op een sociaal kerkhofIedere werkende weet dat 
veiligheid op de werkvloer investeringen vergt in infrastructuur en 
arbeidsvoorwaarden om stress en andere gezondheidsproblemen te 
voorkomen. In onze wijken en heel de maatschappij is dat niet anders.

Enkele dagen voor de aanslagen stelde sociologe Sarah Bracke in De 
Standaard (19.3) nog dat volledige bevolkingsgroepen in de armste 
wijken van ons land – wijken met een groot aantal migranten – stel-
selmatig gemarginaliseerd en gedehumaniseerd worden. “En dehuma-
nisering brengt geweld met zich mee. In eerste instantie symbolisch 
geweld, maar dat kan snel naar fysiek geweld overgaan.”

Deze regering ondermijnt onze sociale veiligheid met besparingen op 
sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden en koopkracht. Dit leidt tot 
steeds grotere tegenstellingen en bijhorende sociale spanningen in de 
samenleving. Reactionairen van allerlei slag – populisten, salafisten, 
racisten,… – vinden daar een vruchtbare voedingsbodem. Zeker als 
tegelijk onze capaciteit tot politiek en syndicaal collectief verzet aan 
banden worden gelegd, zoals de regering wil.

Hun oorlogen, onze doden

Discriminatie en sociale achterstelling, maar ook de imperialisti-
sche en oorlogspolitiek van de kapitalistische grootmachten en hun 
jarenlange steun aan dictaturen in onder meer het Midden-Oosten, zijn 
belangrijke factoren in het radicaliseringsproces van die kleine min-
derheid jongeren die hier ten prooi valt aan IS en andere reactionaire 
groepen en hun niets ontziende methoden als terrorisme.

De strijd tegen de besparingspolitiek moet gekoppeld worden aan 
een strijd tegen het Belgische buitenlandse beleid dat het gevaar op 
aanslagen versterkt. Vanaf de zomer zal de Belgische regering wellicht 
ook in Syrië militair tussenkomen, net zoals in Irak en Afghanistan. 
Bombardementen die hele steden platleggen, en onvermijdelijk ook 
willekeurige slachtoffers maken, zullen de veiligheid hier niet verbete-
ren, integendeel.

In september zal het 15 jaar geleden zijn dat Al Qaeda de wereld deed 
opschrikken met aanslagen in de VS, onder meer op de WTC-to-
rens. 15 jaar ‘oorlog tegen de terreur’ toen door Bush uitgeroepen en 
waarvan de echo nazindert in de retoriek van onze regering, is mislukt. 
Meer nog: Islamitische Staat is mee een gevolg van de mislukte 
oorlogen tegen terreur in Afghanistan, Irak en de steun aan dictatoriale 
regimes in het Midden-Oosten.

Het zijn hun oorlogen die we moeten bestrijden, die van het lokale en 
internationale winstbejag, de machthebbers en krijgsheren, want de 
slachtoffers vallen vooral langs onze kant, de kant van de werkenden, 
armen, jongeren, … zowel hier als in het Midden-Oosten.

dit systeem stoppen door massale mobilisatie van 
jongeren en de werkende bevolking

Tal van initiatieven worden nu genomen om het verzet tegen terreur 
en haat een stem te geven. We juichen dit toe, zullen er actief naar 
mobiliseren en aan deelnemen. Waar mogelijk en nodig zullen we zelf 
het initiatief nemen.

Vooral de nationale betoging van 24 april tegen de aankoop van 
gevechtsvliegtuigen en de Belgische deelname aan de oorlog in Syrië 
wordt belangrijk. We moeten dit aangrijpen om massaal op straat 
te komen. Laat ons in elke werkplaats, school, universiteit of wijk 
mobiliseren.

De besparings- en oorlogspolitiek van het Belgische kapitalisme stop-
pen, kan alleen door de volle kracht van de Belgische arbeidersbewe-
ging in te zetten. We roepen alle syndicale afgevaardigden, delegaties, 
en structuren op deze kracht te mobiliseren.

De vakbondsorganisatie heeft in België de capaciteit om een maat-
schappelijk debat op gang te brengen zoals niemand anders dit kan, 
bijvoorbeeld door overal publieke meetings te organiseren over hoe 
strijden tegen terreur, racisme, besparingen en oorlog. Maar ze kan 
ook eengemaakte massamobilisatie op gang trekken om tot werke-
lijke verandering te komen. Lokale meetings, een massale nationale 
betoging en bijvoorbeeld vredesdelegaties op 1 mei kunnen het verzet 
tegen terreur en haat, tegen armoede en oorlog opdrijven.

Het kapitalistische systeem kent een diepe crisis. Het ondermijnt de 
toekomstperspectieven van een steeds grotere groep in de samenle-
ving. Dit leidt tot elementen van barbarij, zoals terrorisme en andere 
vormen van willekeurig geweld. Onze strijd voor een andere samen-
leving is ook een gevecht voor een veilige toekomst voor iedereen. 
Een wereld waarin de beschikbare middelen worden ingezet voor de 
behoeften en noden van de meerderheid, dat is wat we onder socia-
lisme verstaan. Het is een voorwaarde om armoede, ellende, oorlog, 
haat en terrorisme voor eens en voor altijd naar de prullenmand van de 
geschiedenis te kunnen verwijzen.

Maandblad ‘De Linkse Socialist’ publiceerde 
een extra bijlage naar aanleiding van de aansla-
gen. De pdf van deze bijlage vind je hier: 
http://www.marxisme.be/n/wp-content/
uploads/2016/03/bijlagesite.pdf
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In de eerste helft van 2016 beginnen we – na anderhalf jaar van 
rechtse “sociaaleconomische” regering, waarbij de communau-
taire kwestie de koelkast in ging – zicht te krijgen op hoe het spel 
in 2019 gespeeld zal worden. Reeds onder druk van Vlaamsge-
zinde kringen, die zure oprispingen krijgen van alles wat maar 
kan lijken op belgicisme, kreeg de N-VA-leiding in de nazomer 
de wacht aangezegd door Groen, dat oproept om in 2019, samen 
met de federale en regionale verkiezingen, een referendum over 
Vlaamse onafhankelijkheid te houden. Na samenspraak met een 
rits van Vlaamsgezinde organisaties besliste de N-VA onder lei-
ding van Hendrik Vuye een werkgroep aan het werk te zetten om 
concrete voorstellen voor het “confederalisme” uit te werken. 

De reacties van hun coalitiepartners (CD&V, Open VLD en 
MR) spreken boekdelen. Enerzijds weerklinkt de mantra van de 
“trouw aan het regeerakkoord”: geen staatshervorming, wel een 
Thatcheriaanse afbraak van wat overblijft van de welvaartsstaat, 
waarbij ook de macht van de vakbonden ernstig moet worden 
ingeperkt. Confederalisme is niet iets dat tijdens dit mandaat op 
de tafel ligt. Anderzijds krijgen we van diverse toppers van deze 
partijen te horen dat ze N-VA niet willen volgen in het verder 
uitkleden van de Belgische staat, bij CD&V is men hoogstens 
te vinden voor een kleine staatshervorming, die nog een aantal 
details verschuift. Een brede enquête (“Sterker België geen taboe 
meer”, De Standaard 25/01/2016) onder de huidige Kamerle-
den, uitgevoerd door de politicologen Dave Sinardet  (VUB), 
Jérémy Dodeigne en Min Reuchamps (beide UCL), toonde aan 
dat Vlaamse eisen en identificatie op hun retour zijn en dat men 
ook vragende partij is voor een herfederalisering van een aantal 
bevoegdheidsdomeinen, waaronder buitenlands beleid en veilig-
heid, maar ook bijvoorbeeld de geluidsnormen. Enkel bij N-VA 
en Vlaams Belang bestaat de wil om de sprong naar confedera-
lisme te maken. 

Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van een economische situ-
atie waarin een zeer magere groei het beste is wat te verwachten 
is. Sinds de financiële crisis uitbrak in 2007 hebben we overal ter 
wereld een versnelling gezien in de afbraak van de verworvenhe-
den van de arbeidersbeweging en dus in de levenstandaard van 
de meerderheid van de bevolking. Wereldwijd groeide een kloof 
tussen arm en rijk die weergegeven worden in de cijfers van 
Oxfam: de 62 rijkste individuen bezitten evenveel rijkdom als 
de armste helft van de wereldbevolking. Terwijl in de crisis de 
rijksten hun inkomen fors verder zagen stijgen, betaalde de 99% 
van de bevolking – de arbeidersklasse en de kleine middenstand 
– het gelag. Bij het uitbreken van de crisis leefden 1,57 miljoen 
Belgen onder de armoedegrens, in 2014 was dat al opgelopen 
tot 1,73 miljoen. In Vlaanderen worden wekelijks 80 tot 250 
huishoudens op straat gezet na bevel van een vrederechter, de 
stijgende huurprijzen worden als voornaamste reden hiervoor 
aangehaald. Kinderen gaan met honger naar school. Deurwaar-
ders doen gouden zaken. 

In België liep de heersende klasse wat achterstand op in de 
omslag naar een meer brutale besparingspolitiek, vooral door de 
electorale instabiliteit. Eventjes waren we terug in het “geïtaliani-
seerde” België van eind jaren 1970, begin jaren 1980: moeilijke 
coalitievormingen gevolgd door onstabiele regeringen die er al 
snel de brui aan gaven. Een stevige stap voorwaarts werd gezet 
door de regering Di Rupo met besparingsmaatregelen van naar 
eigen zeggen in totaal 22 miljard euro. De rechtse regering die 
hem opvolgde in 2014 was voor het patronaat meer dan een 
stevige stap voorwaarts, het was een ernstige sprong voorwaarts. 
Taboes sneuvelden en het sociale overleg – centraal in de Belgi-
sche politiek sinds de Tweede Wereldoorlog – werd hardhandig 
opzij gezet. 

Niets is heilig – en veilig – voor deze coalitie onder leiding van 
N-VA aan Vlaamse kant en met MR als enige Franstalige partij: 
sociale zekerheid, openbare diensten, pensioenen, … Je kunt de 
hele lijst samenvatten in één begrip: de naoorlogse welvaartstaat. 
Deze is opgebouwd op basis van economische groei, gecom-
bineerd met harde en aangehouden arbeidersstrijd om hun deel 

de nationale kwestie in belgië: een actuele 
stand van zaken
Dossier door anja DESchoEmackEr. Deze tekst ver-
schijnt als voorwoord in het boek ‘De nationale kwestie in 
België. Een antwoord van de arbeidersbeweging is nodig’. 

Dit boek verschijnt op 9 april naar aanleiding van 
‘Socialisme 2016’. Het telt 298 pagina’s en kost 18 euro 
(verzendingskosten inbegrepen). 
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van de koek binnen te halen. Het gebeurde in een wereldwijde 
context waarin een alternatief voor het kapitalisme bestond in de 
vorm van reëel bestaande arbeidersstaten, weliswaar met ernstige 
en uiteindelijk terminale stalinistische misvormingen. Sinds de 
val van de Berlijnse Muur in 1989 wil de kapitalistische klasse 
overal ter wereld terugkomen op haar naoorlogse toegevingen en 
de klok terugdraaien. 

In België is de burgerij een heel eind op die weg kunnen gaan, 
niet door het opgeven van de klassencollaboratie die sinds de 
Tweede Wereldoorlog ingebakken zit in het systeem, maar juist 
door het doorzetten ervan in een speciale vorm, met een speciale 
burgerlijke partij – een verburgerlijkte partij - als de spil ervan: 
de Franstalige sociaaldemocratie. Tussen 1987 en 2014 werd 
het land geleid door de twee partijen die dominant waren in hun 
taalgebied en tevens verbonden waren met de vakbonden: CVP 
en PS, met hun anderstalige zusterpartijen. Zij slaagden daar 
waar de rechtse christendemocratisch/liberale regeringen van de 
eerste helft van de jaren 1980 faalden: ze deden de staatsschuld 
afnemen door een structurele afbouw van de welvaarsstaat en de 
verworvenheden van de arbeidersklasse. 

Het is belangrijk de rol van de traditionele partijen te bekijken 
om te kunnen begrijpen wat er sindsdien op electoraal vlak in 
Vlaanderen is gebeurd. Hoewel racisme een belangrijke com-
ponent was bij de kiezers van het Vlaams Blok/Belang, kon hun 
stemmenaantal slechts stijgen tot bijna een kwart van de stem-
men door de onderliggende afkeer van de grote partijen die onder 
brede lagen leefde. Agalev (nu Groen) sprong even op, maar 
bewees in de regering al evenmin de verdediger van de belangen 
van de 99% te zijn en betaalde daar electoraal onmiddellijk de 

prijs voor. Uiteindelijk kon – na nog een korte zijsprong langs 
LDD – een groot deel van de afkeerstemmen zich richten op een 
niet-fascistische, maar stevig rechtse en populistische partij: de 
N-VA. Die had door haar kartel met CD&V aan geloofwaardig-
heid gewonnen. 

Voor het eerst in de geschiedenis was een partij die niet door de 
burgerij gecontroleerd werd de dominante partij in Vlaanderen. 
Het opnemen van kleinburgerlijke nationalistische of regiona-
listische (maar ook de groene) krachten in de regering om ze ter 
verbranden aan de macht, is geen nieuwigheid voor de Belgische 
politiek. Het is integendeel zelfs een vast onderdeel van het 
repertoire. Zet hun ministers op zaken die hun onmiddellijke 
achterban schaden en hun stemmen verschuiven bij de volgende 
verkiezingen terug naar één van de traditionele partijen. VU, 
FDF, RW en ook Groen en Ecolo hebben het allemaal moeten 
ondergaan. 

Maar het langdurige onderliggende proces van de afkalving van 
de traditionele partijen ging vooral in Vlaanderen gewoon verder, 
gecombineerd met een gebrek aan alternatief op de besparings-
politiek ten voordele van de 1% vanwege de arbeidersbeweging. 
Toen de stemmen nog richting Vlaams Blok/Belang gingen, was 
dat een ernstige stoorzender. Maar door het cordon sanitaire en 
de onmogelijkheid om tot een nationale regering met het VB te 
komen, veranderde dat weinig aan het soort coalities dat aan de 
macht kwam. De opname van de N-VA als dominante Vlaamse 
partij in een regering die niet de dominante Franstalige partij 
bevat, houdt veel grotere risico’s in dan eerdere experimenten. 
Zoals we met LSP steeds opnieuw naar voor brachten, was het in 
de weken voor de verkiezingen van 2014 duidelijk dat de burge-
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rij, bij monde van haar ernstige pers, vooral een stabiele regering 
wou die zou verzekeren dat de achterstand in brutale besparings-
politiek, opgelopen door de politieke crisis, werd ingehaald. 

Di Rupo II was in aanmaak en de verkiezingsresultaten gaven 
daar ook de mogelijkheid toe, ditmaal zelfs mét meerderheid 
in Vlaanderen. Maar het viel niet te ontkennen dat de N-VA de 
grootste Vlaamse partij. Ze was, met een mengsel van protest-
stemmen tegen de traditionele partijen en het leegzuigen van het 
electoraat van het Vlaams Belang, onmiskenbaar dé winnaar van 
de verkiezingen. Toen de N-VA-leiding dan bovendien, “Voka 
is mijn baas” indachtig, verzekerde dat voor hen de communau-
taire kwestie tot 2019 de koelkast in mocht en dat een regering 
zonder PS “al een staatshervorming op zich is” - dat met andere 
woorden gefocust zou worden op het doen sneuvelen van een 
aantal taboes die het patronaat al decennialang wil breken – werd 
van strategie gewijzigd. De risico’s ervan werden al onmiddel-
lijk duidelijk: een historisch actieplan van de vakbonden bracht 
de regering al snel aan het wankelen. Ook de regering-Di Rupo 
had vanaf het begin af te rekenen met vakbondsverzet, maar de 
tonaliteit van de acties en de betrokkenheid van brede lagen van 
werkenden was volledig anders. Indien de vakbondsleidingen in 
januari 2015 de acties opnieuw hadden gelanceerd, dan lag deze 
regering nu al tegen de keien, om vervangen te worden – zonder 
verkiezingen – door een alternatieve meerderheid in het parle-
ment, t.t.z. Di Rupo II. 

Door de zwakheid van de vakbondsleiding is het zo niet gelopen. 
De regering-Michel wordt dan wel omschreven als een kibbelka-
binet, de interne samenhang is soms ver te zoeken, de profilering 
van elke deelnemende partij gaat voorop op de regeringsbelan-
gen, … Maar de brutale besparingen en aanvallen op de arbei-
dersklasse gaan verder. De vakbondsleiding rekent erop dat de 
N-VA in de volgende verkiezingen zwaar bestraft zal worden 
voor haar beleid en dat we dan terug kunnen naar de “goede oude 
tijden” van de graduele ontmanteling van de welvaartstaat waarin 
zij hun zegje kunnen doen om de pil te verzachten. Geen oplos-
sing, maar “het minste kwaad”. 

Groot-Brittannië, waar de regering Cameron een hard bespa-
ringsbeleid voerde, maar waar de vakbondsleiding erop rekende 
dat daarna Labour terug aan de macht zou komen en het dus 
beter was het einde van de slechte tijden af te wachten, toonde 
echter recent nog dat de afstraffing van de brutale regeringspartij 
niet automatisch gebeurt indien het alternatief niet veel beters te 
bieden heeft. In België is de positie van de N-VA, in tegenstel-
ling tot de Tories in Groot-Brittannië geen traditionele burgerlijke 
partij, quasi volledig gebaseerd op de zwakte van de tegenstan-
der en het gebrek aan alternatief. De vakbondsleiding in België 
speelt dus een gevaarlijk spel. 

Ondertussen heeft het bestaan van een historische regering geleid 
door de dominante Vlaams-nationalistische partij zonder dat de 
minste stap wordt gezet in de communautaire kwestie geleid tot 
enig gegrom binnen de Vlaamse beweging, zeker tegen de ach-
tergrond van de ontwikkelingen in Schotland en Catalonië. Dit 
gegrom maakte dat de N-VA zeer recent dan toch een stap moest 
zetten om te tonen dat het confederalisme haar doel bleef. Een 
werkgroep zal nu concrete voorstellen uitwerken. 

Het Vlaams-nationalisme vormt de kern van deze partij, Vlaamse 
onafhankelijkheid is haar grootste doel. Maar haar enorme groei 

– in stemmen, maar ook in leden – heeft de partij ook veranderd. 
Zelfs nu hun aantal stemmen volgens een recente peiling (Le 
Soir, 26/01/2016) terug lijkt te vallen van 32,4% in de federale 
verkiezingen van mei 2014 naar 28,5%, is dat nog altijd een veel 
groter aantal kiezers dan die voor onafhankelijkheid of verre-
gaande autonomie van Vlaanderen. Alle ernstige studies en pei-
lingen schatten deze laatste groep op 10 tot maximaal 15%. Niet 
enkel onder de leden, maar ook onder de mandatarissen van de 
partij zijn er heel wat mensen die met Vlaams-nationalisme niets 
te maken hebben, die aangetrokken zijn door het populisme en 
het racisme in hun discours of door hun positionering als meest 
neoliberale partij. Of simpelweg door de hoge carrièrekansen die 
de kleine partij met ineens een groot aantal postjes in aanbod.
De kans dat de N-VA zich vestigt als een vrij stabiele dominante 
kracht, in navolging van bijvoorbeeld de SNP in Schotland (de 
CIU in Catalonië is de laatste jaren in snel tempo haar stabiliteit 
en haar meerderheid kwijtgeraakt) blijft daarom relatief klein. 
De spreidstand tussen een “verantwoordelijke beheerder” van het 
Belgisch kapitalisme en de voorvechter van Vlaamse autono-
mie/onafhankelijkheid is gewoon te groot. Je kunt beide posities 
niet eeuwig tegelijk aanhouden zonder dat er breuken optreden. 
Partners vinden, in Vlaanderen maar zeker in Franstalig België, 
voor een verregaande staatshervorming die het confederalisme 
inhoudt na een campagne die focust op de “transfers” naar Brus-
sel en Wallonië, lijkt ons voor 2019 een onbegonnen zaak. Er is 
al het obstakel dat de huidige meerderheid een aantal grondwet-
artikelen open voor discussie moet verklaren opdat een volgende 
regering daar iets mee aan kan vatten. Zal daar overeenstem-
ming over bestaan? Vandaag lijkt alles te wijzen op een negatief 
antwoord. 

Kan de weg van het referendum gekozen worden, zoals Groen-
voorman Kristof Calvo voorstelt? Dan moet overeenstemming 
gevonden worden over wat de vraagstelling zal zijn. Wordt 
het een referendum over Vlaamse onafhankelijkheid, dat dan 
noodzakelijkerwijs enkel onder de Vlaamse bevolking wordt 
gehouden? Weinig waarschijnlijk gezien het kleine draagvlak er-
voor. Gaat de vraag over de splitsing van België, wat dan in heel 
België gehouden moet worden? Idem. Gaat het om een vraag 
voor meer bevoegdheden? En welke dan? En wordt een meer-
keuze-optie voorzien, waarbij mensen ook kunnen kiezen voor 
herfederalisering van een aantal bevoegdheden? De complexiteit 
ervan, gecombineerd met de tegengestelde belangen tussen de 
verschillende partijen, voorspellen dat het waarschijnlijk een 
lange discussie wordt, als ze al wordt gevoerd. 

Wat ons betreft, zien we in de oproep van Groen – die de N-VA 
wil uitdagen op haar eigen terrein – geen stap vooruit. De natio-
nale kwestie is een gevaarlijke materie om mee te spelen, zeker 
op momenten waarop de heersende klasse geen oplossing meer 
vindt voor de problemen inherent aan haar systeem terwijl de 
arbeidersklasse nog geen alternatief kan voorstellen. De situatie 
kan snel ontsporen en leiden naar grote politieke onstabiliteit, zo-
als de burgerij in Catalonië nu ervaart. Het inspelen op het natio-
nale gevoel om de aandacht af te leiden van de negatieve effecten 
op de meerderheid van de bevolking van de besparingspolitiek 
die wordt gevoerd, ontploft op die manier in haar gezicht. Vol-
gens LSP zal gelijk welke “oplossing” voor de nationale kwestie 
die binnen het kader van het kapitalisme blijft, een nepoplossing 
blijken en het nationale probleem onder nieuwe verhoudingen 
opnieuw creëren. 
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Waarom? Omdat de nationale kwestie voor de burgerij iets is wat 
ze gebruikt om de arbeidersklasse te verdelen en de buit binnen 
te halen. Het is de kortzichtige politiek van de tot CD&V her-
noemde CVP onder leiding van Yves Leterme - die in plaats van 
in te spelen op het protest van de christelijke arbeidersbeweging 
tegen de onderfinanciering van zorg en openbare diensten ervoor 
koos om op Vlaams-nationalistische kar te springen om haar te 
onderscheiden van de regeringspartijen – die de condities heeft 
gecreëerd waaronder een charismatische leider als Bart De Wever 
de opgang van zijn partij kon verzekeren. De laatste staatshervor-
ming, die nu in de fase van de uitvoering is, was niets anders dan 
het verdelen van de besparingsoperatie over alle gelederen van 
de staat. 

De nationale kwestie in een notendop: de strijd voor de verde-
ling van de tekorten. Enkel wanneer de discussies tussen ver-
schillende nationale groepen kan gaan over de verdeling van de 
rijkdom, kunnen die discussies leiden tot meer samenwerking en 
harmonie. Maar de door de meerderheid van de bevolking gepro-
duceerde rijkdom verdwijnt in steeds grotere mate in de zakken 
van de kapitalisten, de 99% mag vechten voor de steeds kleiner 
wordende kruimels. De N-VA heeft daar geen probleem mee, 
van de oude progressieve stromingen in het Vlaams-nationalisme 
die sociale doelstellingen nastreefden inzake onderwijs, jobcre-
atie, armoedebestrijding zijn in haar rangen bitter weinig sporen 
te vinden. Wat de N-VA ons wil doen geloven, is dat het met de 
meerderheid van de Vlamingen beter zou gaan indien we een 
aantal kruimels van de Walen en Brusselaars kunnen afpikken… 
en allemaal Voka als onze baas krijgen!

Linkse partijen zouden zich in deze periode niet moeten bezig-
houden met het opstoken van het nationale vraagstuk, zeker niet 
wanneer op datzelfde moment de vakbondsbasis massaal aan-
toont dat zij alvast klaar staat om met deze besparingsregering 
af te rekenen. In plaats van zich op te werpen als de verdediger 
van de vakbondseisen in het parlement roept Groen op om de 
verkiezingen van 2019 nog maar eens te laten gaan over de nati-
onale kwestie. De SP.A is nog steeds bezig haar weg te zoeken, 
maar ook zij bood geen steun aan de vakbondseisen. Meer nog, 

in het boekje van de nieuwe voorzitter werd nog maar eens een 
volledige hervorming van de sociale zekerheid bepleit. Enkel het 
model van sociale afbraak verschilt van de huidige regering .
Het gebrek aan brede partijen die echt de belangen van de arbei-
dersbeweging verdedigen, ligt aan de basis van de kracht van een 
kleinburgerlijke partij als de N-VA. Zelfs als de N-VA zich ver-
brandt aan de macht en na deze regering terug aan de kant wordt 
geparkeerd, zal de afkalving van de traditionele partijen samen 
met het vacuüm door de afwezigheid van een arbeiderspartij 
leiden tot andere kleinburgerlijke formaties (of het heropleven 
van het Vlaams Belang). 

Uiteindelijk moet de klassenkwestie – wie beslist over de 
productie van rijkdom en aan wie komt die toe: de 99 of de 1% - 
worden opgelost vooraleer kan overgegaan worden tot een echte 
oplossing van de nationale kwestie in België. Dat is wanneer we 
kunnen praten over het verdelen van de middelen die aanwezig 
zijn in de samenleving en niet enkel over de kruimels die ons 
door de kapitalistische klasse worden gelaten. 

Het spreekt vanzelf dat geen enkele linkse activist sympathie kan 
tonen voor het huidige Vlaams-nationalisme, het reactionaire 
karakter ervan is elke dag opnieuw duidelijk in de verklaringen, 
het discours en de beslissingen van deze regering en de N-VA-
ministers. Vlaams-nationalisten zien echter een tegenspraak bij 
linksen die wel oproepen voor de Schotse of Catalaanse onafhan-
kelijkheid, maar niets willen weten van de Vlaamse beweging. 
Een woordje uitleg voor hen in dit voorwoord, waarbij ik ook de 
kans aangrijp om het ook over de Waalse regionalisten te hebben, 
in het verleden en vandaag. 

Bij het referendum in Schotland (ja of neen voor onafhankelijk-
heid, september 2014) riep onze zusterorganisatie Socialist Party 
Scotland op voor een ja-stem. Dit reduceren tot voor Schotse en 
tegen Vlaamse onafhankelijkheid zijn, is uiteraard ridicuul. In 
een referendum over onafhankelijkheid moet je “ja” of “neen” 
zeggen, standpunten over complexe zaken laten zich niet hiertoe 
beperken. Lezers van dit boek worden alvast uitgenodigd om, 
indien ze het Engels niet machtig zijn, de vertalingen van uitge-
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breide artikels van onze Schotse zusterorganisatie te bekijken. 
De Socialist Party Scotland is voor een socialistisch onafhanke-
lijk Schotland binnen het kader van een socialistische confede-
ratie van de Britse eilanden en van Europa. Een flinke mondvol, 
maar in niet-programmataal betekent dit dat voor ons de Schotse 
onafhankelijkheid kadert in de strijd tegen het Britse kapitalisme, 
in de kansen voor de socialistische strijd. De SNP heeft bij de 
laatste verkiezingen voor het Britse parlement 56 van de 59 
zetels binnen gehaald. De Tories zijn eerder al van het toneel ver-
dwenen, ze halen nog amper één zetel. En nu gebeurde hetzelfde 
met de verburgerlijke Labour Party dat ook nog maar één zetel 
overhoudt. In het Schots parlement beschikt de SNP over een 
absolute meerderheid. Het is een betrouwbare besparingspartner 
voor Westminster. Maar het discours doet eerder sociaaldemocra-
tisch aan en staat dus mijlenver van dat van Bart De Wever. 

Achter de onafhankelijkheidsgevoelens bij brede lagen van de 
Schotse arbeidersklasse en zeker bij de jeugd ligt de wens komaf 
te maken met het besparingsbeleid. De gedachte dat de Schot-
ten een socialere politiek zouden hebben dan nu het geval is in 
Groot-Brittannië als ze daar zelf over kunnen beslissen, is stevig 
verankerd in de ervaringen van de Thatcher-periode gevolgd door 
de Blair-periode. Dat is de periode waarin Labour zich omvorm-
de tot New Labour en geen enkele van de zware besparingen on-
der Thatcher of pakweg de harde anti-vakbondswetten ongedaan 
maakte. De Socialist Party Scotland roept op tot verzet tegen het 
besparingsbeleid, ook via de nationale kwestie, ook door Schotse 
onafhankelijkheid. Maar dit moet gebeuren zonder de banden te 
breken met de Engelse, Welshe en Ierse arbeidersklasse. Schotse 
onafhankelijkheid zoals de SNP het voorstelt, betekent immers 
nog steeds dat de meerderheid van de Schotten onder het juk van 
het kapitalisme blijft leven en geen uitweg aangeboden krijgt 
voor hun problemen. Een socialistisch onafhankelijk Schotland 
zou de arbeidersklasse in de andere regio’s in de federatie oproe-
pen tot de strijd voor de machtsovername en voor de vorming 
van een vrije en vrijwillige socialistische confederatie. 

Wat in deze achtergrond is vergelijkbaar met het Vlaams-natio-
nalisme van de N-VA (of bepaalde kringen binnen CD&V of van 
Vlaams Belang)? Niets. Je kunt geen appelen met peren vergelij-
ken. Schotse socialisten verlenen steun aan een idee dat vrij vaste 
grond heeft gekregen onder een belangrijk deel van de arbeiders-
klasse, vooral bij de syndicaal en politiek meest bewuste laag. Ze 
gaan de discussie met hen aan en leggen uit dat het een illusie is 
echte onafhankelijkheid en de macht van onderuit te verkrijgen 
onder het kapitalisme, dat de strijd voor socialisme gevoerd moet 
worden en dat dat niet kan zonder klasseneenheid met hun colle-
ga’s in de andere Britse regio’s. Ze zien in de strijd voor Schotse 
onafhankelijkheid een leerschool voor de arbeidersklasse in de 
strijd voor socialisme. 

Daarentegen is het dominante nationalisme in Vlaanderen – op 
dit moment belichaamd door N-VA – niet het nationalisme van 
de arbeidersklasse die met haar nationale strijd een betere positie 
wil verkrijgen in haar strijd met de burgerij. Het is het nationa-
lisme van de huidige dominante nationale groep, die weliswaar 
een geschiedenis van knechting achter de rug heeft in het of-
ficieel Franstalige België. Haar centrale punt is revanchisme, het 
nemen van wraak, het herhalen van de geschiedenis, maar nu met 
henzelf als dominante groep. Het nationalisme van Bart De We-
ver heeft even weinig te maken met het linkse nationalisme dat 
kan ontstaan in de arbeidersklasse van gedomineerde nationale 

groepen, als het nationalisme van figuren als Destrée, de Waalse 
regionalistische topman van de BWP. 

Zijn “Brief aan de Koning” van 1912 is een staaltje van puur 
burgerlijk nationalisme. “Splits België voor die Vlamingen ons 
nog meer afpakken dan alleen Vlaanderen zelf” is zowat de 
teneur ervan. Geen woord over socialisme, geen woord over de 
levenscondities van de arbeidersklasse, noch over die van de 
arme boeren, noch in Wallonië, noch in Vlaanderen. Een mis-
prijzen tegenover wat hij ziet als de “nationale aard” van “de 
Vlamingen”: ongecultiveerd, traag, koppig, … Een misprijzen te-
genover de taal van de meerderheid van de toenmalige Belgische 
bevolking. Hij heeft het over “rassen” eerder dan over volkeren, 
waarbij zij die vandaag nog steun geven aan deze historische 
figuur opmerken dat dit woord toen nog op een andere manier 
werd gebruikt. Maar als hij het heeft over de Brusselse bevolking 
- een groep van “bastaarden” met een “bastaardtaal” en dat ziet 
als een gevolg van rassenvermenging, waarbij een hoge cultuur 
overrompeld wordt door een lagere - dan is de vergelijking met 
hedendaags racisme niet zo ver weg. 

In het naoorlogse Wallonië, in de ontwikkelingen binnen het 
Waalse regionalisme reeds tijdens de oorlog, vinden we echter 
wel raakpunten met de situatie van de Schotse arbeidersklasse. 
Wanneer de houding van Destrée in 1912 nog volledig wordt 
gedomineerd door de dominante positie van de Franstaligen 
in België en de wil dat zo te houden, desnoods in een België 
zonder Vlaanderen, is het linkse regionalisme dat zich ontwik-
kelt in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien rond 
de Koningskwestie en de Grote Staking van ’60-’61 een verzet 
geworden tegen een staat die meer en meer gedomineerd wordt 
door de Vlaamse meerderheid, tegen de “CVP-staat”. De eco-
nomische politiek van het aantrekken van buitenlands kapitaal, 
waardoor de economische ontwikkeling van Vlaanderen eindelijk 
op gang komt, gaat gepaard met steeds grotere problemen voor 
de traditionele zware industrie in Wallonië. In de jaren 1960 stak 
Vlaanderen Wallonië voorbij als dominante regio, wat productie 
betreft. 

Politiek hield Vlaanderen de CVP aan de macht, terwijl Wallonië 
sinds WOII steeds een linkse meerderheid had, belichaamd door 
de PSB. De leider van de staking van ’60-’61, André Renard, 
gebruikte dan wel dezelfde nationale typering van de Vlamingen 
als niet strijdwillig, traag, religieus en kleingeestig als Destrée 
enige decennia voordien. Maar om de strijd voor de machtsover-
name door de arbeidersklasse - waar deze staking dreigde toe te 
leiden - af te leiden, was hij verplicht een socialistisch discours te 
verbinden met zijn regionalisme (en dus het omgekeerde te doen 
dan wat van socialisten verwacht wordt: de nationale strijd om-
vormen tot een strijd voor de machtsovername door de werkende 
massa’s). De politieke beweging die voortvloeide uit ’60-’61 
verbond linkse eisen, o.a. de eisen voor structuurhervormingen 
die werden opgesteld door het ABVV in de jaren ’50, met een 
regionalistisch programma. Het duurde echter niet lang vooraleer 
de beweging steeds meer puur regionalistisch werd en minder 
gedefinieerd door de eisen van de meest linkse elementen in de 
arbeidersklasse. Compromissen over het programma werden 
aangegaan met liberale nationalisten en uiteindelijk eindigt de 
beweging, na verschillende gedaantewisselingen en naamsver-
anderingen en sociale samenstellingen, wat versplinterd over de 
verschillende traditionele Franstalige partijen, zeker ook bij de 
PSB (vanaf eind jaren 1970 de PS) waarin een sterke regionalis-



tische vleugel groeit. De steun aan Happart en de nadruk die de 
PS op de nationale kwestie legde met de strijd in Voeren was ook 
toen een poging om zich te onttrekken aan een leidende rol in 
het arbeidersverzet tegen de rechtse regeringen o.l.v. Martens en 
Verhofstadt, toen nog zijn baby-Thatcher-periode. 

Tot zeer kort geleden waren de verschillende regeringen in 
België steeds symmetrisch samengesteld, in alle deelstaten waren 
dezelfde partijen aan de macht als in de federale regering. Daar 
is nu definitief een einde aan gekomen. De harde neoliberale af-
braakpolitiek die wordt verdedigd door N-VA, met Open VLD in 
haar slipstream, gekoppeld aan een harde aanval op het stakings-
recht, waarbij de Walen nog maar eens afgeschilderd worden als 
“onredelijk”, “niets mee aan te vangen”, “lui” en “werkonwillig” 
in vergelijking met de “hardwerkende Vlaming”, kan bij gebrek 
aan de ontwikkeling van een nationaal alternatief van de arbei-
dersklasse leiden tot een nieuwe opstoot van Waals-regionalisme. 
De N-VA rekent daar alvast op, het is een centraal element in 
haar toekomststrategie om de Franstaligen en vooral de PS in de 
positie van “vragende partij” voor meer autonomie te duwen. En 
zo een tweederdemeerderheid te halen voor een meer fundamen-
tele staatshervorming in de richting van confederalisme. 

Of het zo zal lopen, valt onmogelijk te voorspellen. In een situ-
atie waarin de twee dominante groepen in de samenleving – de 
burgerij en de arbeidersklasse – geen weg vooruit lijken aan 
te bieden en geen leiding kunnen geven, kunnen fenomenen 
die in andere periodes beperkt blijven een buitenproportionele 
groei kennen. Niemand had in 2004 kunnen voorspellen dat dat 
vreemde kleine partijtje, de rechtervleugel van de wegdeemste-
rende VU geleid door stijve hark Geert Bourgeois, vandaag tot 
dergelijke hoogtes zou kunnen stijgen. In 2004 haalde de partij 
enkel in West-Vlaanderen de kiesdrempel van 5%. 

De voedingsbodem voor snelle wendingen en plotse veranderin-
gen was aanwezig, dat kon men vaststellen. De precieze vorm 

waarin dit zich zou ontwikkelen en het tempo van die ontwik-
keling, is onmogelijk om exact te voorspellen. Dat België nog 
enige tijd dooreengeschud zal worden door zowel klassenstrijd 
als nationale strijd is evenwel zo goed als zeker. Even zeker is 
dat de nationale kwestie wel in de koelkast kan, maar nooit de-
finitief zal worden “opgelost” indien de klassenstrijd geen ander 
systeem voortbrengt, waarin harmonieus samenleven niet steeds 
onder druk komt te staan door een gebrek aan middelen voor de 
behoeftebevrediging van de meerderheid van de bevolking, wat 
een strijd voor de tekorten teweegbrengt. 

Het is duidelijk dat een aantal Waals-regionalistische figuren zich 
sinds het ontstaan van de rechtse federale regering terug meer 
naar de voorgrond dringen, vooral binnen de PS en de leiding 
van het Waalse ABVV. De discussie tussen de communautaristen 
(die de Franse gemeenschap als belangrijk zien, de band tussen 
Wallonië en Brussel, en zich profileren als de verdedigers van 
Franstaligen in België) en de regionalisten (die de gewesten als 
voornaamste structuur zien en bijvoorbeeld het onderwijs en an-
dere huidige gemeenschapsbevoegdheden willen regionaliseren) 
heeft geen enkele linkse inhoud. Beide stromingen blijven netjes 
binnen het kader van het kapitalisme, de ene is niet linkser dan 
de andere. 

Een andere zaak is het gevoel dat bij de Waalse en Brusselse, 
of de Franstalige arbeidersklasse in België kan ontstaan. Van de 
eerste zuiver rechtse regering sinds het midden van de jaren ’80 
zeggen dat ze niet over een Franstalige meerderheid beschikt, 
is een wel erg sterk understatement. In de huidige federale 
regering-Michel zit slechts één Franstalige partij: de MR. Die 
is bovendien niet eens de grootste Franstalige partij en beschikt 
niet over een kwart van de Franstalige stemmen. Het idee dat 
de rechtse politiek door Vlaanderen wordt opgelegd, toch altijd 
al aanwezig door het discours van de PS in de federale regering 
waar haar compromissen steeds met dat argument werden ver-
kocht, kan in de komende jaren stevig opspelen, afhankelijk van 
hoelang deze regering het uithoudt en wat het resultaat van de 
volgende verkiezingen is. De Waalse regering en de Franstalige 
gemeenschapsregering, gedomineerd door de PS, spelen dat ar-
gument opportunistisch uit om zich van de verantwoordelijkheid 
voor haar regionale besparingen te ontdoen. 

Ook de rol van de Franstalige media (en van haar Vlaamse col-
lega’s) mag niet onderschat worden. Aan beide zijden worden 
de verschillen uitvergroot. Na een prachtige nationale mobilisa-
tie tijdens het syndicale actieplan in het najaar van 2014 en de 
eveneens massale nationale betoging in oktober 2015, moest dat 
beeld van nationale gezamenlijke actie over de taalgrens heen 
in gemeenschappelijk vakbondsfront zo snel mogelijk gebroken 
worden.  In de perikelen rond de spoorstaking in januari 2016 
werd weer de aanleiding gezien om het klassieke verhaaltje van 
de staakgrage Walen en de redelijke Vlamingen naar voor te 
brengen. De invloed hiervan ontkennen, doet niemand iets goed. 
Maar massaal nationaal verzet heeft ook een invloed en een 
diepgaander invloed dan enig persartikel. Zeer veel werkenden, 
waaronder de grote massa van de syndicaal actieve werkenden, 
hebben in het actieplan van 2014 de samenhorigheid en de gelijk-
heid van belangen en eisen aan den lijve gevoeld. Hoe meer de 
nationale vakbondsleidingen de massale collectieve strijd kunnen 
afhouden en uitstellen, hoe meer de nationale tegenstellingen 
kunnen uitgebuit worden. 
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Of en hoe een nieuw Waals-regionalisme of Franstalig nationa-
lisme kan opveren, is onmogelijk exact te voorspellen. In een 
langdurige periode waarin demoralisatie komt inzetten na meer-
dere en zware nederlagen van de nationale arbeidersbeweging, 
is een dergelijke ontwikkeling niet uit te sluiten. De houding die 
LSP daartegenover zou innemen, zal niet dezelfde zijn als onze 
houding tegenover het revanchistische Vlaams-nationalisme van 
de Vlaamse kleine bazen zoals dat vandaag bestaat. Of en hoe 
we er steun aan bieden, zal afhangen van onze concrete analyse 
en perspectieven voor de klassenstrijd en de nationale kwestie en 
van de politieke inhoud van dat nationalisme. 

Aan het slot van dit dossier kan een woordje over Brussel, sinds 
2004 mijn verblijfplaats en de plaats waar ik het grootste deel 
van mijn politieke activiteit aan de dag leg, niet ontbreken. Brus-
sel is het kind van de rekening in de Belgische nationale kwestie. 
Een stad die in al haar verschillen een merkwaardige eenheid aan 
de dag legt, maar waar kinderen moeten kiezen (in de mate dat 
hen met de besparingen op alle onderwijsnetten en de intrede van 
discriminatie nog een keuze gelaten wordt) tussen Nederlandsta-
lig of Franstalig onderwijs, waar het openbaar vervoer geleverd 
wordt door één nationale (NMBS) en drie regionale openbaar 
vervoerbedrijven (MIVB voor Brussel zelf maar met uitlopers 
naar de rand, en De Lijn en TEC met hun uitlopers naar Brus-
sel), waar je politiek wel actief kunt zijn in je gemeente en kunt 
opkomen voor nationale verkiezingen, maar waar je als Vlaamse 
kandidaat geen kandidaat kan zijn voor de Franstalige verkiezin-
gen, ook al is de meerderheid van je politieke betrokkenheid in 
het Frans en zijn de thema’s dezelfde. 

 “Sale flamand”, ik heb het slechts één keer over mezelf horen 
zeggen in 10 jaar verblijf in Sint-Gillis. “Slechte Vlaming” heb 
ik op één voormiddag verkiezingscampagne in Halle (toen BHV 
nog niet was geplitst…) zeker tien keer meer gehoord. Meer dan 
de helft van de Brusselse bevolking heeft niets van doen met de 
nationale kwestie in België, want is afkomstig uit een andere ge-
meenschap. Een groot deel van de Brusselse bevolking staat erbij 
en kijkt ernaar… Enquêtes in de nasleep van de RTBF-nepdo-
cumentaire Bye Bye Belgium (13 december 2006) toonden ook 
aan dat de Brusselaars zich – zeker – niet als onderdeel van een 
toekomstige Vlaamse staat zien, maar ook niet als onderdeel van 
een rest-België. De grootste steun, zonder zelfs maar in de buurt 
van een meerderheidssteun te komen, was voor een onafhanke-
lijk “Europees” Brussel. Een utopie naar onze mening. Wie zou 
Brussel besturen in dat geval? Wie beslist over het budget? 
Brussel hing vol met Belgische vlaggen na de beruchte uitzen-
ding van de RTBF. Een meerderheid van de bevolking is er 
waarschijnlijk te vinden voor het behoud van België, maar liefst 
zonder het steeds terugkerende gekibbel. Over een echt alterna-
tief is niet echt nagedacht. Maar de N-VA, samen met de meeste 
Vlaams-nationalisten, ziet de toekomst van een onafhankelijk 
Vlaanderen mét Brussel. En dat is evengoed een utopie. Vlaan-
deren met Brussel, dat is België in het klein verderzetten. Het 
zou tweetaligheid van de staat moeten voorzien, want ondanks 
dat alle gemeenschappen in Brussel hun oorspronkelijke taal als 
thuistaal behouden, is de voertaal in Brussel duidelijk het Frans. 
Ook politiek zijn Vlaanderen en Brussel zeer verschillend. Van 
de PS afraken, wat het verklaarde doel is van de N-VA, zal in 
Brussel niet zo gemakkelijk blijken. Alle Vlaamse partijen in 
Brussel samen komen nog niet in de buurt van het stemmenaan-
tal van de PS. De Brusselse gewestelijke bevoegdheden terug 
onderbrengen naar het nationale niveau in een onafhankelijk 

Vlaanderen, een bestuurlijke hervorming doorvoeren en de 19 
gemeenten afschaffen, ... Het idee dat Brussel dit in de nabije 
toekomst gewoon zou ondergaan en het idee genegen zou zijn 
zich te laten besturen door N-VA-leiders die hele gemeenschap-
pen met een migratie-achtergrond die in verschillende Brusselse 
gemeenten de grootsten zijn afschilderen als waardeloos, is 
uitgesloten. 

Hoe je ook gaat schuiven in de nationale kwestie in België, je 
blijft met een onoplosbare kluwen zitten indien je geen program-
ma kunt doorvoeren dat de meerderheid van de bevolking uit 
de situatie haalt waarin een strijd voor de tekorten moet worden 
gevoerd. De Brusselse tunnels zijn kapot, uitgewoond door de 
decennialange onderfinanciering en besparingen op onderhoud. 
Zie maar eens wat een klungels het zijn, die Brusselse politici, 
weerklinkt het in Vlaamse politieke kringen. Mij doet het vooral 
denken aan de staat van schoolgebouwen overal in dit land, aan 
wegen met putten in, aan musea met lekkende daken, aan alle 
onderhoud van publieke infrastructuur die geen deel uitmaakt 
van een prestigeproject, … De schade door onderfinanciering 
is geen Brussels zeer, maar een realiteit die we overal in België 
terugzien, onder gelijk welke coalitie, in gelijk welke taalgroep. 
Het is het gevolg van de besparingspolitiek die is ingezet begin 
jaren ’80 en tot nu nooit meer is geëindigd. Harmonieus samen-
leven, kan echter gewoon niet op de sociale woestijn waarin het 
kapitalisme steeds grotere delen van de wereld aan het veran-
deren is. Het is de reden waarom overal ter wereld de nationale 
kwestie, in andere regio’s in de vorm van religieuze kwestie, 
opnieuw op de voorgrond treedt en explosief wordt. Socialisten 
kunnen hier niet zomaar aan voorbijgaan: de afwikkeling van 
de nationale conflicten kan niet tegengehouden worden. De taak 
van socialisten is, zoals op alle terreinen, om de belangen van 
de arbeidersklasse en alle onderdrukte lagen te verdedigen tegen 
de burgerij. Om de klassenstrijd te stimuleren met voorstellen 
tot actie en met programma’s die de klasse kunnen verenigen en 
die het hart van het probleem raken: het kapitalisme met haar 
inherente ongelijkheid, met haar inherente crisissen, met de 
inherente hebzucht van haar leidende klasse en haar noodzaak de 
onderdrukte meerderheid van de bevolking – de 99% - en vooral 
de arbeidersklasse te verdelen om te kunnen heersen. 
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instabiliteit houdt wereld in zijn greep - 
verslagen van het 11de wereldcongres van het cWi

Terwijl de kapitalisten wereldwijd samenkwamen om hun 
analyses en perspectieven te bespreken, deden linkse socia-
listen dat ook. niet in een mondain ski-oord, maar sober aan 
de Belgische kust. ongeveer 120 afgevaardigden en bezoe-
kers vanuit heel de wereld namen eind januari deel aan de 
discussies van het wereldcongres van het cWi. Een dergelijk 
wereldcongres vindt om de vier jaar plaats en probeert de be-
langrijkste ontwikkelingen te analyseren en centrale perspec-
tieven voor de komende periode naar voor te brengen.

Wat de top in Davos en het wereldcongres van het CWI alvast 
gemeen hebben, is de erkenning van de groeiende wereldwijde 
instabiliteit. Ook op het Wereld Economisch Forum (WEF) 
werd gewaarschuwd voor een toename van protest. De Financial 
Times merkte op dat er besproken werd hoe het aantal protest-
acties sinds 2010 exponentieel is toegenomen, en voor 2016 ziet 
het er naar uit dat daar geen verandering in zal komen. Vooruit-
zichten op economische groei zijn er niet, tegelijk zijn er milieu-
problemen, oorlogen en terrorisme, … Het doel van het WEF is 
om de kapitalisten daarop voor te bereiden, wij moeten dat ook 
doen. Een internationaal congres heeft als doel om ons politiek te 
wapenen, een scherper inzicht te hebben op de economische en 
politieke ontwikkelingen om zo perspectieven voor de klassen-
strijd op te maken.

naar een nieuwe crisis

Onder de burgerlijke economen en in hun media is er amper 
nog een optimist te vinden als het over de wereldeconomie 
gaat. Velen erkennen dat we aan de vooravond van een nieuwe 
crisis staan, een crisis die mogelijk nog dieper kan zijn dan die 
van 2007-08. Onder economen is er vooral discussie over de 
tijdschaal, de meesten zijn het er immers over eens dat er een 
nieuwe crisis komt. Sommigen spreken zelfs over de mogelijk-

heid van een ‘perfecte storm’. De beurscrash in China werd 
omschreven als ’25 minuten die de wereld deden wankelen.’ Die 
crash leidt op zich niet meteen tot een nieuwe crisis, het is eerder 
een van de voortekenen van de aardbeving die eraan komt. Ook 
de kapitalisten zien het komen, maar ze zijn niet in staat om de 
crisis te voorkomen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat crisis 
in het kapitalisme ingebakken zit.

De aanvallen op de levensstandaard van de werkende bevolking 
hebben zeker in het zuiden van Europa geleid tot massastrijd. 
Dergelijke aanvallen zijn onderdeel van de realiteit van het 
kapitalisme. In 2012 nog werd door een topmanager op het WEF 
in Davos verklaard dat “lonen en levensstandaard economisch 
herstel in de weg staan.” De voorwaarden van de arbeidersklasse 
in Europa worden naar beneden getrokken. Met deze neerwaartse 
spiraal willen de kapitalisten de Chinese voorwaarden van lage 
lonen naar hier brengen.

China was de motor van de beperkte groei na 2007-08, maar nu 
staat het vooraan in de neergang. Het was de markt van de laatste 
toevlucht, zeker voor grondstoffen. De Chinese vertraging heeft 
dan ook wereldwijd gevolgen. Er was al twee keer een ineen-
storting van de beurzen. De specifieke situatie van de vorm van 
staatskapitalisme in China maakt het nog complexer. De over-
heid komt sterker tussen in wat The Economist omschrijft als de 
‘halfway house’ economie. Het maakte dat de groei gebaseerd 
was op schulden die niet houdbaar zijn. Het centrale probleem 
van de wereldeconomie wordt omschreven als ‘overcapaciteit’. 
Eigenlijk is dat niet correct, er is een crisis van overproductie.

De Chinese vertraging heeft gevolgen in tal van andere landen, 
niet in het minst in de andere zogemaande BRICS-landen. Zo is 
de recessie in Brazilië bijzonder diep, krijgt president Dilma am-
per nog steun en is er zelfs discussie over de mogelijkheid om het 
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carnaval van volgend jaar af te zeggen. Het geeft aan hoe ernstig 
de crisis er is. Maar ook elders, van Venezuela over Zuid-Afrika 
tot Rusland zijn er verregaande gevolgen.

De olieprijs speelt hier een rol in. Waar de crisis van 1974-75 
nog veroorzaakt werd door een sterke stijging van de olieprijzen, 
is het nu een forse daling die gevolgen heeft. De dalende prijs 
heeft te maken met de Chinese vertraging, maar ook met andere 
elementen zoals de regionale spanningen in het Midden-Oosten. 
De lage olieprijzen leiden onder meer tot politieke onrust in Sa-
oedi-Arabië. In de VS is de verdere ontwikkeling van methoden 
als fracking grotendeels gestopt omdat deze vorm van oliepro-
ductie te duur is.

De Chinese vertraging komt er op een ogenblik dat de wereld 
nog niet hersteld is van de crisis van 2007-08. Zelfs de laat-
ste optimisten, zoals columnist Martin Wolf van de Financial 
Times, moeten erkennen dat het herstel in de VS niet stabiel 
is. Er is een zekere groei en de werkloosheid neemt af, maar 
het gaat om slecht betaalde jobs in wat een “joyless recovery” 
wordt genoemd. De werkgelegenheid neemt toe, maar de lage 
lonen leiden tot strijd en een groeiend ongenoegen tegenover 
de ongelijkheid. Alle cijfers over de toenemende ongelijkheid, 
denk maar aan de vaststelling dat de 62 rijksten even rijk zijn als 
de helft van de wereldbevolking, bevestigen en versterken het 
ongenoegen.

Zowel op economisch als politiek vlak moet het establishment 
noodgedwongen de perspectieven beperken tot een zeer korte 
termijn, alles kan snel veranderen. Managers vonden al een om-
schrijving voor de huidige situatie: VUCA – volatile, uncertain, 
complex, ambigue. In het Nederlands kunnen we dat vertalen als 
VOCA: volatiel, onzeker, complex, ambigue.

elementen van contrarevolutie

De fragiele situatie maakt dat confrontaties tussen verschillende 
staten en terrorisme stilaan het ‘nieuwe normaal’ geworden zijn. 
Het doet wat denken aan de periode van vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog. De wereldwijde economische groei blijft erg 
beperkt en moet mogelijk verder naar beneden herzien worden. 
Elke maatregel, zoals een renteverhoging in de VS, kan een om-
gekeerd effect bekomen of de situatie nog erger maken. Er is de 
dreiging van een verdere uitbreiding van terrorisme en chaos in 
het Midden-Oosten en zelfs van regionale confrontaties.

Er is een groeiend sectair opbod in de hele regio van het Mid-
den-Oosten, met terrorisme en geweld in verschillende landen. 
Samen met de trage groei van de economie zorgt dit ervoor dat 
instabiliteit en geweld meer en meer de norm worden. De moge-
lijkheid van protestbewegingen in Saoedi-Arabië wordt beant-
woord met sectair geweld, een campagne die al langer bezig is 
met duizenden politieke gevangenen en harde repressie tegen de 
sjiietische minderheid van het land, een minderheid die vooral 
in de olierijke delen van het land leeft. Het gaat gepaard met 
regionale spanningen en conflicten, onder meer in Jemen waar 
Saoedi-Arabië en Iran tegenover elkaar staan. De lage olieprijzen 
en bijhorende besparingen maar ook de regionale conflicten en 
bijhorend sectair opbod speelden een rol in de recente executie 
van 47 mensen in Saoedi-Arabië.

Het terrorisme wordt een dagelijks gegeven, met aanslagen van 

in Indonesië tot Noord-Afrika. In Afghanistan waren er con-
frontaties tussen militanten van de Taliban en aanhangers van 
Islamitische Staat met een opbod van brutaliteit. Het centrum 
van het geweld bevindt zich momenteel in Syrië. Alle kampen 
in de sectaire oorlog daar zijn te zwak om elkaar te overwinnen. 
De VS mag dan wel de sterkste militaire macht ter wereld zijn, 
het Amerikaanse regime kan deze macht niet gebruiken omwille 
van verzet in de VS zelf en het grote aantal conflicten. Er is geen 
unipolaire wereld. Rusland is dan wel verzwakt door de dalende 
olieprijzen, maar het probeert gebruik te maken van de beper-
kingen van het VS-imperialisme om een grotere rol te spelen in 
het Midden-Oosten. En ook China probeert zich op te werpen als 
internationale speler. De regionale spanningen komen nu vooral 
in het Midden-Oosten naar voor, maar spelen ook elders een rol. 
Zeker in Azië worden ook spierballen gerold, onder meer met 
betwistingen rond eilanden op de Zuid-Chinese Zee.

Het conflict in het Midden-Oosten is al uitgegroeid tot een 
regionaal gegeven, maar er is nog steeds een gevaar op verdere 
uitbreiding van chaos en terrorisme. De oorlog van Erdogan 
tegen de Koerden en de aanslagen van IS in Turkije zijn daar 
indicaties van.

Tegelijk blijven er ook mogelijkheden van verzet bestaan. De 
beweging die recent ontstond in Kasserine in Tunesië gebruikte 
de slogan: “Jobs of een nieuwe revolutie.” Dit is een belangrijke 
beweging die aansluit bij de revolutionaire golf van 2011 in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika, een revolutionaire golf die 
inging tegen de gevolgen van het neoliberale beleid maar geen 
alternatief systeem naar voor schoof. De eisen blijven dezelfde, 
de nieuwe regeringen in onder meer Tunesië en Egypte konden 
de verwachtingen van de bevolking niet inlossen. De reactionaire 
islam kon een ingang vinden na het falen van zowel het Arabisch 
nationalisme (onder meer in de vorm van het Nasserisme) als het 
stalinisme van de oude communistische partijen. Maar de rechtse 
politieke islam kan onder vuur komen te liggen. Het protest in 
Kasserine is ook een reactie op de gevolgen van het terrorisme in 
Tunesië. Zelfs in Iran groeit er een bewustzijn van verzet tegen 
de bureaucratie en de staat met de mogelijkheid van een nieuwe 
‘groene revolutie’ en groeiende verdeeldheid aan de top. Door-
heen verzet en strijd zal de openheid voor socialistische stand-
punten en organisaties toenemen.

Ook elders in de regio waren er bewegingen met arbeidersprotest 
in Egypte, een massale betoging in Afghanistan met 100.000 
aanwezigen tegen sectair geweld in november, een beweging van 
leerkracht-stagiairs in Marokko en de mogelijkheid van alge-
mene strijd tegen de aanvallen op de pensioenrechten in dat land, 
eengemaakte acties tegen corruptie in Irak, … Het potentieel van 
verzet en strijd blijft bestaan.

Dat zien we ook in Zuid-Azië met de algemene staking tegen 
het rechtse beleid in India. Bij tussentijdse verkiezingen in de 
deelstaat Bihar deden de hindoenationalisten van Modi het niet 
goed. De kastendiscriminatie die tot een dode heeft geleid aan 
de universiteit van Hyderabad leidde tot een studentenbeweging. 
In Sri Lanka kwam er een nieuwe regering waardoor de pro-
Chinese krachten verzwakt zijn, maar uiteraard zal China niet 
zomaar opgeven. Bovendien zal de nieuwe regering een neolibe-
raal beleid voeren, wat onvermijdelijk zal leiden tot protest. Als 
de arbeidersbeweging geen eengemaakte strijd naar voor schuift 
of kan schuiven, door de toenemende repressie in China of het 



failliet van de oude organisaties in onder meer India, kunnen 
de sociale spanningen leiden tot tal van andere conflicten, zoals 
rond de nationale kwestie.

Op het begin van de 20ste eeuw schreef Trotski een kort artikel 
over optimisme en pessimisme. De nieuwe eeuw begon met 
heel wat problemen die het pessimisme leken te bevestigen. 
“Geef je over, jij pathetische dromer. Hier ben ik, jouw lang 
verwachte twintigste eeuw, jouw ‘toekomst’”, zei de pessimist 
aldus Trotski. “Neen, antwoordt de ongedweëe optimist: Jij, jij 
bent enkel het heden.” Niet dat we de complicaties en elementen 
van contrarevolutie in de huidige situatie willen minimaliseren of 
negeren, maar we moeten ook steeds het potentieel van vooruit-
gang door strijd zien.

bewustzijn loopt achter

Het falen van het kapitalisme om vooruitgang en vrede tot stand 
te brengen, heeft gevolgen voor een groeiende meerderheid van 
de wereldbevolking. Massamigratie heeft gevolgen in Europa en 
de VS. De burgerij probeert de strategie aan te pakken, zo ligt 
Schengen onder vuur en wil Denemarken de juwelen van asiel-
zoekers afpakken. Maar geen enkele muur, hekken of oceaan kan 
migratie stoppen. De voorstellen van de burgerij getuigen van 
wanhoop. Anderzijds zet migratie ook druk op de arbeidersklasse 
op een ogenblik dat er al veel tekorten zijn. Socialisten moeten 
antwoorden brengen in de vorm van een alternatief op het kapi-
talisme.

Tegen de achtergrond van een economische crisis, een onveilige 
wereld met oorlogen en terrorisme, een vervuilde wereld waar 
het establishment geen antwoorden op kan bieden, is er nood aan 
een breuk met dit systeem. De burgerij heeft geen antwoorden op 
de economische crisis, het klimaat, migratie, oorlog en terroris-
me. De wereld is gevaarlijk en instabiel geworden. Vooruitgang 
op technologisch vlak leidt tot sociale achteruitgang. Om hier 
een einde aan te maken, moet de arbeidersklasse het politieke 
toneel bezetten.

Wij dachten of hoopten dat het uitbreken van de crisis in 2007-
08 zou leiden tot een versnelde ontwikkeling van het bewustzijn 
van bredere lagen. Dat gebeurde tot op zekere hoogte, maar veel 
beperkter dan gehoopt. Er ontstond discussie over de mogelijk-
heid van linkse regeringen of antibesparingsregeringen in Eu-
ropa, onder meer in Griekenland en Spanje. Maar de afwezigheid 
van een leiding die het verband maakt tussen strijd en perspectief 
voor een andere samenleving speelt een rol. Er is natuurlijk het 
effect van de val van het stalinisme, het ideologische offensief 
van het neoliberale na de val van de Muur en de bijhorende ver-
zwakking van arbeidersorganisaties.

Het is niet evident om de achterstand in het bewustzijn in te ha-
len. Maar dit kan gebeuren, niet alleen onder de zware bataljons 
van de arbeidersklasse maar onder andere groepen. Zo zijn er 
acties geweest van jonge dokters in opleiding in Groot-Brittan-
nië, dokters die op een piket spreken over wat er fout is aan het 
kapitalisme is een opmerkelijk gegeven.

Een nieuwe crisis kan het idee dat de vorige crisis een ‘uitwas’ 
was, van de tafel vegen. Het was geen ‘ongelukje’, maar een 
logisch onderdeel van het kapitalisme. Het bewustzijn kan snel 
ontwikkelen, het ritme van gebeurtenissen de afgelopen maan-

den was eveneens erg snel. We zien voortekenen van hoe het 
bewustzijn kan ontwikkelen, denk maar aan de opmerkelijke 
steun voor nieuwe figuren als Bernie Sanders en Jeremy Corbyn. 
Socialisme is een populaire zoekterm in de VS.

Socialist Alternative heeft een oriëntatie op de campagne van 
Bernie Sanders, niet omdat we illusies hebben in de Democraten 
en niet omdat we willen toegeven aan opportunisme. We willen 
bouwen aan een eenheidsfront met lagen die naar links opschui-
ven en die net uit woede tegen de Democraten naar Sanders 
kijken. Beide grote partijen in de VS hebben het moeilijk als ge-
volg van de anti-establishmentgolf. Vier weken geleden leken de 
kansen van Trump nog beperkt, nu lijkt het weinig waarschijnlijk 
dat ‘gematigde’ Republikeinen als Rubio of Bush het nog kunnen 
halen in de voorverkiezingen. Een kandidatuur van Bloomberg 
als derde kandidaat, zou geen fundamenteel verschil maken. 
Bloomberg is een miljardair en een establishmentfiguur. Peilin-
gen waarin verschillende opties worden bevraagd, geven aan dat 
Trump het kan halen indien hij tegenover Clinton en Bloomberg 
zou staan. Maar Sanders zou het halen als hij het tegen Trump en 
Bloomberg moet opneemt. De afkeer tegen het establishment is 
groot, de meerderheid van de bevolking werd geen deel van de 
‘american dream’ maar kreeg slechts onderbetaalde jobs, sociale 
ellende en discriminatie.

Wij willen in discussie gaan met wie als gevolg van het groei-
ende ongenoegen zoekt naar alternatieven. Dit ongenoegen zal 
tot nieuwe formaties leiden. Sommige daarvan kunnen ontstaan 
uit oude formaties, zelfs uit burgerlijke partijen. Ook Labour 
werd opgezet door krachten die voorheen bij de liberalen actief 
waren. Maar wat Corbyn in Groot-Brittannië aantoont, is dat 
een linkse voorzitter in zo’n partij maakt dat er in feite twee 
partijen zijn. Corbyn had de rol die hij nu speelt niet verwacht. 
“Hij doet wat denken aan Charlie Chaplin die in Modern Times 
een vlag neemt en plots tot zijn eigen verbazing merkt dat hij een 
beweging leidt”, merkte Peter Taaffe in zijn inleiding tijdens het 
wereldcongres op.

De economische crisis, de klimaatcrisis en de groeiende instabi-
liteit van oorlogen en geweld leiden ook tot een instorting van de 
gevestigde partijen. De instabiliteit kent ook op het politieke ter-
rein een opmars. Het kapitalisme is een uitgeleefd systeem, het 
oude systeem is dood maar het nieuwe komt maar moeizaam tot 
stand. Socialisten hebben de taak om het totstandkomen van een 
nieuwe, socialistische samenleving te bespoedigen. De rampza-
lige staat van het kapitalisme wijst op de dringendheid van zo’n 
andere samenleving.
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In dit magazine publiceren we de verslagen 
van de discussies over wereldverhoudingen 
en over Europa. We publiceerden ook versla-
gen van de discussies over Latijns-Amerika en 
Azië. Deze vind je hier: http://www.socialisme.
be/nl/tag/cwi-congres-2016

De volledige congrestekst verscheen in het 
Engels op: 
http://www.socialistworld.net/doc/7517
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europa: ondermijning traditionele 
instrumenten van burgerij
in Europa is er een versnelling van het ritme van gebeurte-
nissen. het continent staat minder dan voorheen centraal 
in de wereldwijde klassenstrijd. De aandacht vandaag gaat 
meer naar de ‘politieke revolutie’ van Bernie Sanders of naar 
opstanden zoals die in Burkina Faso. maar ook in Europa is 
er zeker geen stabiliteit.

Op politiek vlak raken de gevestigde partijen sterk ondermijnd 
en zijn er snelle veranderingen, denk maar aan wat er op een jaar 
tijd in Griekenland gebeurd is. Gevestigde instellingen zoals de 
Europese Unie staan onder druk. De economische crisis is verre 
van voorbij. Waar er een zeker herstel is, proberen de gevestigde 
partijen het voor te stellen alsof er beterschap is. Maar er is geen 
echt herstel dat ook gevoeld wordt door de arbeidersklasse. De 
Spaanse werkloosheid nam af, maar staat nog steeds op meer dan 
20%. De reële lonen van Britse werknemers zijn er de afgelopen 
jaren op achteruit gegaan. Maar toch kan er een zekere hoop zijn 
dat de crisis of het ergste ervan voorbij is en dat het beter zal 
gaan. Dit speelde ongetwijfeld een rol in de herkiezing van de 
Tories in Groot-Brittannië, maar dit gebeurde niet op basis van 
enthousiasme. De Tories haalden een absolute meerderheid, maar 
dit gebeurde met amper 24% van de stemmen.

Er wordt zowel door werkenden als door middenlagen gezocht 
naar manieren om woede te uiten tegen het besparingsbeleid. Het 
leidt tot elementen van zowel links als rechts populisme, elemen-
ten van revolutie en contrarevolutie. Daarbij is het opmerkelijk 
dat veel extreemrechtse krachten meer afstand moeten nemen 
van hun neofascistische verleden, er is een grotere populistische 
nadruk. Daarbij wordt soms zelfs ingespeeld op linkse retoriek. 
Dit was bijvoorbeeld het geval in Polen waar de rechts-populis-
tische regering verkozen raakte na een golf van stakingen in het 
land waarbij de nieuwe regeringspartij Recht en Rechtvaardig-
heid (PiS) eisen van de stakers opnam naast erg reactionaire 
programmapunten en nu ook een erg rechts beleid waarbij onder 
meer de publieke media ‘uitgezuiverd’ werden. Ook Le Pen in 
Frankrijk probeert in te spelen op het tekort aan werk en soci-
ale diensten. De grotere nadruk op populisme betekent niet dat 
rechts-populistische en extreemrechtse organisaties niet meer 
gevaarlijk zijn. Hun electorale overwinningen versterken de 
mogelijkheden van geweld en racisme. Zo is er in Zweden een 
toename van het geweld op migranten en linkse activisten. Dit 
geweld wordt niet door het extreemrechtse SD georganiseerd, 
maar het feit dat SD de derde partij geworden is, speelt wel mee 
in het stimuleren van het zelfvertrouwen van die groepen en 
individuen die tot fysiek geweld overgaan.

Tegelijk is er ook een opmars van nieuwe linkse formaties. Deze 
ontwikkelen niet op basis van een breed gedragen socialistisch 
bewustzijn, eerder op basis van afkeer tegen besparingen en 
bereidheid om radicale antwoorden op dit beleid te ondersteunen. 
Nieuwe linkse formaties verschillen van linkse partijen uit de 
jaren 1970 en 1980, zowel inzake programma als betrokkenheid 
van brede lagen in die formaties. Dit kan het proces van ontstaan 
en verdwijnen van formaties versnellen, denk maar aan Grieken-
land waar Syriza amper een jaar geleden aan de macht kwam met 
de hoop op een breuk met de besparingen. Na het verraad van 

Tsipras en co waren er verschillende afsplitsingen. Er werd ge-
vreesd voor een bredere internationale impact van dit verraad met 
een vertraagde ontwikkeling van andere nieuwe linkse krachten. 
Maar de effecten van Syriza op andere nieuwe linkse formaties 
bleef beperkt. Podemos viel wat terug in de peilingen, vooral 
door de eigen bocht naar rechts, maar het kon deels terugkomen. 
Er ontstond op kleine schaal een nieuwe linkse partij in Polen. En 
in Groot-Brittannië raakte Jeremy Corbyn verkozen als Labour-
leider. De objectieve nood aan nieuwe linkse krachten blijft zich 
opwerpen en speelt een grotere rol dan het verraad door Tsipras.

In Griekenland is de zoektocht naar een politieke vertaling van 
het protest tegen het besparingsbeleid niet voorbij. De nieuwe 
partij Volkseenheid bleef onder de kiesdrempel waardoor er geen 
verkozenen zijn en de formatie het moeilijk heeft. Maar er zijn 
wel groepen bij betrokken die erg open staan voor onze ideeën 
en voorstellen. We zijn in Griekenland ook betrokken bij zes 
lokale linkse allianties die in een aantal gevallen kleine massa-
formaties zijn. Flexibiliteit in tactieken is een volatiele situatie 
belangrijk. Daarbij vertrekken we steeds van een oriëntatie op 
bredere lagen van de arbeidersklasse, onder meer door betrok-
kenheid bij stakingsacties. Leden van Xekinima, onze Griekse 
zusterorganisatie, stonden mee vooraan in strijd van onder meer 
telecompersoneel.

Het potentieel voor links in Europa blijft erg groot en divers. De 
electorale groei van Podemos in Spanje ging gepaard met succes 
voor linkse eenheidslijsten bij de lokale verkiezingen en bij de 
laatste parlementsverkiezingen haalde Verenigd Links (IU) met 
een nieuwe strijdbaardere leiding nog altijd 1 miljoen stem-
men. In Ierland is er niet alleen een toename van steun voor de 
alliantie die de radicale linkerzijde gevormd heeft, Anti-Austerity 
Alliance en People Before Profit, maar ook en vooral voor Sinn 
Fein dat door delen van de arbeidersklasse wordt gezien als een 
antibesparingspartij. In Engeland was er de onverwachte verkie-
zing van Corbyn na een campagne van onderuit waardoor er in 
feite twee partijen in dezelfde Labour partij ontstonden. De rech-
terzijde zal proberen om de touwtjes terug volledig in handen te 
krijgen en wordt daarin geholpen door onhandigheden van Cor-
byn en zijn medestanders die toegevingen doen. Algemeen stel-
len we vast dat de eerste golf van nieuw reformisme in Europa 
politiek erg zwak staat, niet in het minst omdat er geen basis voor 
reformisme is onder het kapitalisme in crisis. Er worden geen 
hervormingen meer afgedwongen zonder revolutionaire strijd.

De opkomst van nieuwe partijen maakt het voor de burgerij 
moeilijker om betrouwbare partners te hebben om het bespa-
ringsbeleid te voeren. Bovendien zijn er enkele gevestigde 
partijen die zich niet altijd even betrouwbaar opstellen, denk 
maar aan de Tories die een Brits referendum over de EU willen 
houden. Alle gevestigde waarden en alle traditionele instellingen 
komen onder vuur te liggen. De Spaanse monarchie wordt in 
vraag gesteld, hier en daar worden ook de media betwist.

Tegen de achtergrond van crisis en ongenoegen zijn er groeiende 
spanningen rond de nationale kwestie. Wij koppelen nationale 
rechten aan de sociale kwestie, zo pleiten we voor een socialis-



tisch Catalonië als onderdeel van een socialistische confederatie 
op het Iberisch schiereiland. Tegelijk verdedigen we nood aan 
arbeiderseenheid, het verdedigen van het recht op zelfbeschik-
king moet die eenheid versterken. In Catalonië verdedigen we 
uiteraard ook de rechten van de Spaanssprekende minderheid, in 
Barcelona vormt die groep een meerderheid. We moeten actief 
ingaan tegen elke dreiging van sectaire opdeling.

De Europese Unie zelf staat onder druk, er is een grotere ver-
splintering van het continent waarbij op een bepaald ogenblik 
de EU onhoudbaar kan worden. De Chinese vertraging heeft 
gevolgen in Duitsland, in Groot-Brittannië zijn er duizenden jobs 
in de staalsector bedreigd, in Schotland heeft de oliesector het 
moeilijk, … Ondanks de quantative easing in de EU zaten we 
dicht bij officiële deflatie in de eurozone. Bij een nieuwe crisis 
is er bovendien het probleem dat er nog geen echt herstel was na 
de vorige crisis. Elk wapen is al eens ingezet in de crisis en heeft 
de situatie complexer gemaakt. De vorige crisis uitte zich niet 
alleen op economisch vlak, maar ook op sociaal en politiek vlak. 
Tegen deze achtergrond zou een nieuwe crisis harder aankomen 
en bovendien duidelijk maken dat de crisis van 2007-08 geen on-
gelukkige samenloop van omstandigheden was, maar onderdeel 
van het kapitalisme vandaag.

De desintegratie van de Schengenakkoorden zet heel het EU-
project onder druk. Er is een tendens tot fragmentatie van de EU, 
maar nog niet van volledig opbreken. Het is niet uitgesloten dat 
er opnieuw arrogante tussenkomsten van de EU zijn zoals eerder 
in Griekenland. Een herconfiguratie van de EU is niet uitgeslo-
ten, maar het opbreken van de unie staat nog niet meteen op de 
agenda.

Voorlopig blijft Griekenland in de EU, maar de kwestie is niet 
van de agenda verdwenen. De eisen van de trojka zijn onmo-
gelijk uit te voeren, ze zijn utopisch. Er is relatief weinig strijd 
op dit ogenblik in Griekenland, en het komt niet zozeer van de 
traditionele zware bataljons. Wel waren er acties van telecomar-
beiders en groepen zoals gepensioneerden en landbouwers. Een 
breuk met de EU hoeft niet noodzakelijk op economische basis 
te gebeuren, het kan ook door de migratiecrisis.

De vluchtelingenstroom leidt tot een crisis waar het establish-
ment geen raad mee weet. Het wil Schengen niet opbreken 
omdat dit de handel en het vrije verkeer van werknemers tussen 
landen afremt. Maar tegelijk wordt Schengen in de praktijk wel 
afgebouwd met grenscontroles in Oostenrijk, tussen Zweden 
en Denemarken of nog met de hekkens in Hongarije en andere 
landen. Tegen de achtergrond van de nachtmerrie in het Midden-
Oosten, waar vooral het imperialisme voor verantwoordelijk is, 
kan het moeilijk anders dan dat mensen proberen weg te vluch-
ten.

Aanvankelijk was er een zekere steun voor Merkels positie, zelfs 
indien het openen van de grenzen beperkt werd tot Syriërs en erg 
tijdelijk was. Zelfs op ‘refugees welcome’-acties werd positief 
naar Merkel verwezen. Dat is stilaan voorbij, er zijn zelfs haar 
eigen partij spanningen. De Nederlandse premier Rutten zegt 
dat er maar enkele weken zijn om Schengen te redden. Maar in 
de praktijk is het al weg. Het leidt tot ideeën als een mini-Sc-
hengen rond Duitsland, wat mogelijk kan gelinkt worden aan 
een beperktere EU. De druk op Griekenland met het idee van 
grootschalige gevangeniskampen voor vluchtelingen en een 

push-backbeleid bevestigt het gebrek aan antwoorden van het 
establishment.

Vluchtelingen worden gebruikt tegen sociale eisen, er is een 
element van verdeel-en-heers. De verantwoordelijkheid voor 
de tekorten wordt doorgeschoven naar de migranten. Er is een 
toename van racisme of toch alleszins van discussie over de 
vluchtelingenstromen. Wij vertrekken in die discussie van een 
programma gericht op arbeiderseenheid. We verdedigen het recht 
op asiel en verzetten ons tegen racisme, zowel in het beleid als 
racistische vooroordelen die onder de bevolking leven. Dat kan 
het beste met een klassenbenadering. Strijdbewegingen op klas-
senbasis kunnen racisme snel doorbreken.

De vluchtelingencrisis wordt samen met de aanslagen in Frank-
rijk en de terreurdreiging aangegrepen om staatsrepressie en au-
toritaire methoden aan belang te laten winnen. Zo werd het leger 
in Frankrijk en België op straat ingezet. Acties werden verboden 
en in naam van bestrijding van terrorisme worden democratische 
rechten afgebouwd. Dit kan tot protest leiden, in de VS gebeurde 
dit bijvoorbeeld met de onthullingen van Edward Snowden. 
Maar er is ook een standpunt van de arbeidersbeweging nodig, 
een onafhankelijke positie van de vakbonden die niet meegaan in 
het idee van nationale eenheid.

De vakbondsleiders hebben een historische rol in het verzet te-
gen het besparingsbeleid. In deze tijd van scherpere tegenstellin-
gen en minder ruimte voor onderhandelde en geleidelijke sociale 
afbraak, weegt het verraad van de vakbondsleiders door. Waar er 
acties zijn, ontbreekt het vaak aan een actieplan of aan acties die 
aangepast zijn aan de aanvallen. De Britse antivakbondswetten 
gaan erg ver, het antwoord erop echter niet. In België zagen we 
de kracht van een actieplan, maar dit werd niet doorgezet. De 
vakbondsleiding was ongetwijfeld bang om de regering te laten 
vallen en tegelijk kon de terreurdreiging gebruikt worden.

Waar strijd geblokkeerd wordt door de vakbondsleidingen, zul-
len er andere manieren voor strijd gevonden worden. We zien dit 
in de beweging tegen de waterbelasting in Ierland, het Schotse 
onafhankelijkheidsreferendum en mogelijk straks ook in het EU-
referendum in Groot-Brittannië. In bewegingen is er soms een 
antipolitieke sfeer, maar tegelijk groeit de zoektocht naar nieuwe 
politieke formaties. Het zal overal tot meer Griekse toestanden 
leiden, wat van ons een grote flexibiliteit op vlak van tactieken 
vereist. Nieuwe linkse formaties of fenomenen zoals Corbyn po-
pulariseren het idee van alternatieven op het huidige beleid, qua 
programma blijft het vaak erg beperkt maar het biedt mogelijk-
heden voor ons om duidelijk te maken wat socialisme betekent.

Wereldcongres CWI 
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Hoe verder met de campagne van 
bernie sanders? 

De politieke revolutie van Bernie Sanders zal verstikken als 
ze gevangen blijft in de door de grote bedrijven gedomineer-
de Democratische Partij. Sanders moet consequent zijn en in 
november opkomen waarbij de basis gelegd wordt voor een 
nieuwe partij voor de 99%.

analyse door Ty moorE en PhiliP lockEr, Socialist 
alternative (gepubliceerd op 7 maart)

In de nasleep van de overwinningen van Clinton in South Ca-
rolina en de meeste andere staten waar op Super Tuesday werd 
gestemd, moet de campagne van Bernie Sanders keuzes maken. 
Zijn populariteit haalt nieuwe hoogtepunten in nationale peilin-
gen – hij steekt Clinton in verschillende peilingen voorbij – maar 
toch wordt het duidelijk dat de hoop van Sanders om de nomi-
natie van de Democraten binnen te halen erg onwaarschijnlijk 
wordt.

Na Super Tuesday heeft Clinton een voorsprong van ruim 200 
afgevaardigden voor de nationale conventie van de Democraten. 
Gerespecteerde analisten stellen dat er “iets erg gek moet gebeu-
ren opdat Sanders de nominatie kan winnen.”

Miljoenen mensen stellen zich natuurlijk de vraag: hoe is het 
mogelijk dat Clinton al in het zadel gehesen wordt terwijl de na-
tionale peilingen een nek-aan-nek strijd tussen Bernie en Clinton 
aangeven en op een ogenblik dat de overgrote meerderheid van 
het land nog niet kon stemmen?

Om op die vraag te antwoorden komen alle gevestigde com-
mentatoren in de gevestigde media met hun oude argument dat 
Bernie Sanders en zijn democratisch socialisme te links zou zijn 
voor de Amerikaanse kiezers. Nochtans kreeg de campagne van 
Sanders enorm veel steun en was er aan de basis veel meer en-
thousiasme dan voor Clinton. Het probleem ligt niet bij de linkse 
voorstellen van Sanders, het probleem is dat de Democratische 
Partij in essentie vijandig terrein is voor zo’n campagne.

De voorverkiezingen van de Democraten zijn erop gericht om het 
pro-kapitalistische establishment dat de partij domineert voor te 
trekken. Sinds de herorganisatie van de voorverkiezingen na de 
sociale onrust van de jaren 1960 en 1970 is het volledige proces 
van voorverkiezingen – met superafgevaardigden tot het naar 
voor schuiven van de verkiezingen in meer conservatieve zui-
delijke staten – gericht op het creëren van een ondemocratische 
buffer tegen opstandige linkse campagnes.

een historische campagne

Ondanks het feit dat Bernie Sanders op het electorale terrein 
tegen Clinton moest opboksen, een terrein dat onder de huidige 
omstandigheden niet gunstig is voor de linkerzijde en de arbei-
dersbeweging, behaalde de campagne opmerkelijke en histori-
sche successen. In 2015 werd de campagne zowat volledig stilge-
zwegen door de gevestigde media. Sanders maakte gebruik van 
massale bijeenkomsten en sociale media om zich op te werken. 
In de nationale peilingen begon hij met minder dan 10% maar 
stond hij begin februari al nek-aan-nek met Clinton.

De campagne van Bernie Sanders spreekt voor miljoenen mensen 
tot de verbeelding. Het toonde aan dat het mogelijk is om een 
sterke politieke revolutie van onderuit op te bouwen, volledig 
los van de financiële middelen van de grote bedrijven en toch in 
staat om een van de bastions van de greep van de grote bedrijven 
op de politiek uit te dagen.

Onder jongeren – ook onder jonge vrouwen van wie gedacht 
werd dat ze Clinton zouden steunen – kreeg de roep van Sanders 
voor een politieke revolutie en een socialistisch beleid (met maat-
regelen zoals gratis onderwijs) een brede steun. Sanders haalde in 
februari alleen 42 miljoen dollar op van een recordaantal van 1,4 
miljoen individuen. Daarmee deed hij het voor de tweede maand 
op rij beter dan Clinton. Tenminste als geen rekening wordt 
gehouden met de onbeperkte Super PAC donaties (anonieme ki-
esfondsen die officieel niet met een partij of kandidaat verbonden 



zijn). Dit is een nooit geziene ontwikkeling voor een kandidaat 
die geld van de bedrijfswereld weigert.

De beweging van onderuit achter Bernie wil de strijd verder-
zetten, er is een gezonde vastberadenheid om alle obstakels te 
overstijgen. Dat is wat we met Socialist Alternative doorheen het 
land merken in de mobilisaties van duizenden mensen op acties 
van #MarchforBernie of op activiteiten van ‘Labor for Bernie’ en 
tal van andere publieke debatten en acties.

Ondanks deze enorme successen, heeft de campagne van Sanders 
geen significant deel van het establishment van de Democrati-
sche Partij kunnen overtuigen om in te gaan tegen de dominantie 
van Wall Street over de partij. Erg opmerkelijk is het feit dat 
zelfs senator Elizabeth Warren Sanders niet steunt. De campagne 
van Sanders bevestigt op een negatieve wijze wat Socialist 
Alternative al langer stelt: de opbouw van een nieuwe massale 
partij voor de werkende bevolking is een project dat veel meer 
kans op slagen heeft dan een poging om de Democraten om te 
vormen van een partij van de grote bedrijven tot een instrument 
dat opkomt voor de belangen van de werkende bevolking.

Hoe kan clinton winnen?

We stelden in eerdere artikels al dat een overwinning van San-
ders in de voorverkiezingen enkel zou kunnen bij een historische 
en nooit geziene opkomst, zeker van jongeren. Dit kan enkel als 
onderdeel van een massale sociale beweging en bewustwording 
van de Amerikaanse samenleving.

Er is nog geen dergelijke hoge opkomst. Het belangrijkste voor-
deel van Clinton op dit vlak is dat veel werkenden en jongeren 
zich vervreemd en vijandig voelen tegenover de ‘politiek’. 
Die sfeer is overigens geen toeval, het herhaaldelijk falen van 
Democraten en Republikeinen ligt aan de basis ervan. De meeste 
werkenden en jongeren zullen pas in de laatste maanden voor de 
presidentsverkiezingen aandacht hiervoor hebben. De minder-
heid die in de voorverkiezingen stemt, is vooral een ouder, rijker 
en loyaal Democratisch kiespubliek.

Het zou een fundamentele fout zijn om toe te laten dat deze 
onrepresentatieve minderheid van kiezers de campagne van 
Sanders kan afblokken en kan vermijden dat deze campagne een 
meerderheid van de werkende bevolking bereikt in de presidents-
verkiezingen.

In de voorverkiezingen heeft de partijmachine van de Democra-
ten een grote impact. Het establishment van verkozen vertegen-
woordigers, personeel van de partij, rijke donateurs waaronder 
verantwoordelijken van vakbonden, burgerrechten- en gemeen-
schapsgroepen maar ook kerkleiders, ze gebruiken allemaal hun 
invloed.

Deze invloed werd erg duidelijk toen een overgrote meerder-
heid van de vakbondsleiders hun organisaties mobiliseerden 
achter de kandidaat van de Democratische partijmachine en dit 
zonder enige ernstige mogelijkheid van debat met de leden om 
hierover te beslissen. Tienduizenden van de meest actieve en 
strijdbare vakbondsleden verzetten zich tegen deze koers van de 
vakbondsleiding en uiteindelijk haalde Sanders verschillende be-
langrijke steunverklaringen door vakbonden, maar het volstond 
niet. De kracht van de vakbonden was een belangrijke factor in 

de overwinning van Clinton in Iowa en zeker in Nevada, een 
overwinning die gebruikt werd om het momentum van Sanders 
te stoppen.

De macht van de gevestigde media wordt ingezet om anti-esta-
blishmentcampagnes te ondermijnen en gevestigde kandidaten 
als Clinton naar voor te schuiven. Van de sensatiebenadering van 
Trump tot het negeren of negatief berichten over Sanders, wordt 
in de gevestigde media een klassiek voorbeeld gegeven van hoe 
de gevestigde media de publieke opinie bepalen.

Enkel door het opbouwen van georganiseerde en klassenbewuste 
krachten – onafhankelijke arbeidersbewegingen, politieke par-
tijen en media – kunnen we de macht van de gevestigde media 
stelselmatig en op massale schaal ondermijnen.

Bovenop dit alles is er de berg geld van Wall Street en de grote 
bedrijven die Clinton en haar Super PAC’s kunnen inzetten. 
Sanders haalde een historisch succes door meer dan vier miljoen 
individuele giften op te halen, maar Clinton heeft quasi onbe-
perkte toegang tot bedrijfsgeld en dat blijft een groot institutio-
neel voordeel.

tijd om conclusies te trekken

Toen Sanders een jaar geleden zijn presidentskandidatuur aan-
kondigde, verwelkomde Socialist Alternative zijn boodschap 
van verdediging van de werkenden. We stelden tegelijk ook dat 
Bernie “een fundamentele fout maakte door op te komen in de 
voorverkiezingen van de Democraten. Hij zou in plaats daarvan 
moeten opkomen als onafhankelijke kandidaat en zo bijdragen 
aan de uitbouw van een politiek alternatief op de door de grote 
bedrijven gecontroleerde partijen. Er is een sterke tegenstelling 
tussen de roep van Sanders voor een politieke revolutie tegen 
de klasse van miljardairs en zijn poging om die revolutie door 
te voeren met een partij die door dezelfde klasse van miljardairs 
wordt gecontroleerd.”

Ondanks onze duidelijke meningsverschillen met Sanders, onder 
meer rond zijn beslissing om voor de Democraten op te komen, 
bleven we niet aan de zijkant staan en gingen we niet over tot 
kritiek van aan de zijlijnen, zoals jammer genoeg gebeurde 
door velen onder de socialistische linkerzijde. We werkten op 
een niet-sectaire wijze mee aan het ondersteunen van de linkse 
campagne van Sanders en brachten daarin onze politieke me-
ningsverschillen naar voor. Ondertussen konden Sanders en zijn 
aanhangers hun strategie om de Democratische Partij over te 
nemen uittesten.

Het klopt dat Sanders een groot publiek kon bereiken door aan 
de Democratische voorverkiezingen deel te nemen en in televi-
siedebatten met Clinton te treden. Maar het is nu steeds duide-
lijker dat het experiment van een overname van de Democraten 
niet zal lukken. Ondanks de historische omvang van de cam-
pagne van Sanders, behoudt het establishment strak de controle 
over de partij en kan het establishment de nominatie van Sanders 
stoppen.

De strategie van Sanders om een politieke revolutie doorheen 
de Democratische Partij door te voeren is getest. We moeten 
aanvaarden dat het niet zal werken. Bernie en, veel belangrijker, 
zijn aanhangers, moeten de nodige conclusies hieruit trekken. 

Bernie Sanders 
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Als de beweging zich niet losbreekt van het keurslijf van de 
door de grote bedrijven gecontroleerde Democratische Partij, zal 
ze uiteindelijk gebruikt worden als links schaamlapje voor de 
campagne van Clinton die gesteund wordt door Wall Mart, Wall 
Street en die oorlogsgezind is.

Toen Bernie zijn campagne begon, schreven we: “Sanders zei 
dat hij de uiteindelijke Democratische presidentskandidaat zal 
steunen, wellicht wordt dit Hillary Clinton. Het betekent dat 
wie door Sanders gemobiliseerd wordt, straks gevraagd wordt 
om een gevestigde Democraat te steunen, het tegenovergestelde 
van een ‘revolutie’ tegen de ‘miljardairs en oligarchen.’ Dit kan 
leiden tot een demoralisatie van wie enthousiast was door het 
idee van een strijd tegen de gevestigde macht en het kan ervoor 
zorgen dat een historische kans verloren gaat.”

De impact van miljoenen mensen die enthousiast zijn voor een 
politieke revolutie tegen de klasse van miljardairs en nu plots een 
kandidate van die klasse van miljardairs zouden moeten steunen, 
zal leiden tot demoralisatie, demobilisatie en een schipbreuk 
voor de beweging. De campagne van Bernie Sanders biedt de 
beste kans in decennia om te bouwen aan een blijvende politieke 
beweging die ingaat tegen het gevestigde establishment van 
beide grote partijen. Dit zal ondermijnd worden tenzij we ons 
onafhankelijk van de Democraten organiseren om de politieke 
revolutie verder te zetten en te verdiepen in de aanloop naar 
november en daarna.

Dat is waarom Socialist Alternative Sanders steeds heeft op-
geroepen om los van de voorverkiezingen bij de Democraten 
kandidaat te zijn in de presidentsverkiezingen van november. Als 
Sanders in de Democratische voorverkiezingen gewipt wordt, 
wat steeds waarschijnlijker wordt, kan hij zijn campagne verder-
zetten als onafhankelijke kandidaat of door een oproep te doen 
aan Jill Stein en de Green Party om samen op te komen. Dat 
kan vermijden dat de beweging achter Sanders gegijzeld wordt 
binnen een door de grote bedrijven gedomineerde Democratische 
Partij.

Uiteraard willen we dat Sanders, ook al lijkt hij op een nederlaag 
in de voorverkiezingen af te stevenen, een zo groot mogelijk aan-
tal stemmen haalt en zoveel mogelijk voorverkiezingen wint om 
de druk op het establishment op te voeren en de mobilisatie voor 
het programma van Sanders hoog te houden. In deze mobilisatie 
kan en moet discussie gevoerd worden over de richting van de 
campagne.

trump en rechts stoppen

Een belangrijk argument tegen de mogelijkheid van een onaf-
hankelijke kandidatuur van Sanders – een argument dat door 
Bernie zelf verworpen wordt – is de dreiging van verdeeldheid 
waardoor de Republikeinen kunnen winnen. Met Trump als een 
waarschijnlijke kandidaat voor de Republikeinen zullen miljoe-
nen werkenden, kleurlingen, vrouwen en jongeren al het moge-
lijke willen doen om de extreemrechtse dreiging terug te duwen. 
Dat is erg begrijpelijk.

Het probleem is echter dat Hillary Clinton zowat de slechtst mo-
gelijke kandidaat is om het rechtse populisme van Donald Trump 
te stoppen. Samen met de familie-Bush is de politieke dynastie 
van de Clintons zowat het levende symbool van de gevestigde 

politiek in Amerika. Er is een reden waarom de meeste peilingen 
aangeven dat Clinton kan verliezen van de centrale Republikein-
se kandidaten. Het is dezelfde reden waarom de Tea Party na de 
redding van Wall Street door Obama aan kracht konden winnen 
en een verwrongen stem van verzet werden tegen de corrupte 
politiek.

Het “democratisch socialisme” van Sanders heeft een bredere 
anti-establishmentsteun gevonden dan het rechtse haatpopulisme 
van Trump. Als Sanders probeert om zijn aanhangers achter 
Clinton te krijgen, zou dit Trump toelaten om zich op te werpen 
als de enige anti-establishmentkandidaat in de verkiezingen. En 
dat op een ogenblik dat tientallen miljoenen mensen zich van het 
establishment afkeren.

Sanders heeft een politieke verantwoordelijkheid om aan de 
algemene verkiezingen deel te nemen, zowel om een alternatief 
vanuit de arbeidersbeweging naar voor te brengen als om in te 
gaan tegen de zogenaamde anti-establishmentpositie van Trump. 
Zoals we al zagen, kan Sanders steun vinden bij zowel de traditi-
onele basis van de Democraten als onder onafhankelijke kiezers 
en zelfs onder Republikeinse kiezers. Als Sanders niet opkomt in 
de verkiezingen, zou dit een falen zijn van zijn leiding en zou het 
in de praktijk de mogelijkheden voor Trump vergroten.

Sanders stelde dat hij niet onafhankelijk zal opkomen omdat 
hij geen ‘verloren stem’ wil zijn. Maar waarom niet minstens 
nagaan of het mogelijk is om op te komen in de zogenaamde 
‘veilige’ staten (de overgrote meerderheid van staten waar er 
een afgetekende overwinning van de Democraten of Republi-
keinen zal zijn)? Socialist Alternative zou een debat onder de 
linkerzijde over de voor- en tegenargumenten van zo’n voorstel 
verwelkomen. Een campagne van Sanders in november, zelfs 
indien het maar in 40 of meer staten is, kan de basis leggen voor 
een nieuwe massale partij van de werkende bevolking. Dat zou 
een historische stap vooruit zijn waardoor er een georganiseerde 
kracht zou zijn om de strijd ook na 2016 verder te zetten.

We hebben een historische kans om een nieuwe partij op te zet-
ten, een partij met kandidaten die geen bedrijfsgeld aanvaarden 
en die hun posities gebruiken om steun van onderuit te organi-
seren voor eisen als een minimumloon van 15 dollar per uur, het 
stoppen van de massale arrestaties, gratis onderwijs, degelijke 
gezondheidszorg, … De campagne van Bernie heeft het po-
tentieel getoond voor een nieuwe massale linkse partij die de 
Amerikaanse politiek drastisch kan veranderen, zeker indien dit 
gekoppeld wordt aan een discussie over socialistische verande-
ring waarmee een nieuw tijdperk van sociale strijd kan gestart 
worden.

Zowel de dreiging van de rechterzijde als het potentieel om een 
sterke onafhankelijke linkerzijde op te bouwen, vereist dat de 
beweging achter Bernie weigert om zich te laten gijzelen door 
de Democratische Partij. We moeten ons organiseren en de strijd 
voor een politieke revolutie verderzetten tot in november en 
daarna om hiermee de basis te leggen voor een nieuwe partij 
voor de werkende bevolking.

Bernie Sanders 
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ierland. massale afkeer tegen gevestigde 
partijen, dreiging van politieke crisis

“Zoals james connolly honderd jaar geleden al zei, is het 
duidelijk dat “de tijd gepasseerd is om het kapitalisme op 
te lappen, het moet verdwijnen”. We hebben democratisch 
publiek bezit van en beheer van de rijkdom en middelen in 
de samenleving nodig als we de menselijke noden centraal 
willen en niet de winst.” Deze krachtige woorden van ruth 
coppinger van de Socialist Party en parlementslid van 
de anti austerity alliance (aaa) komen uit de toespraak 
waarmee ze de socialist richard Boyd Barrett voordroeg als 
kandidaat-premier. De volledige toespraak vind je onderaan 
dit artikel. De aaa kwam met het idee om een socialistische 
verkozene te nomineren om het belang van een onafhankelijk 
links alternatief in het pas verkozen ierse parlement in de 
verf te zetten.

analyse door cillian gillESPiE en ruTh coPPin-
gEr

Net als alle andere genomineerde kandidaten had Boyd Bar-
rett weinig kans om te winnen. Het feit dat er niet meteen een 
premier verkozen raakte – omdat er nog geen meerderheid is 
– zal aanleiding geven tot enkele weken van intensieve achter-
kamerpolitiek. De traditionele partijen zullen zoeken naar een 
regeringsvorm, wellicht om tot een regeling te komen tussen de 
twee traditionele partijen Fianna Fail en Fine Gael.

Het ‘tweeënhalf partijsysteem’

De uitgaande regering van Fine Gael en Labour kreeg rake klap-
pen in de verkiezingen. De campagneslogan “Hou het herstel aan 
de gang” had een averechts effect op de grote meerderheid van 
de bevolking. Leidinggevende ministers van Fine Gael die gezien 
werden als het meest hardvochtig, zoals Alan Shatter en James 
Reilly, verloren hun zetels.

Het traditionele stelsel van “tweeënhalve partijen” komt aan zijn 
einde. De twee grote partijen, Fianna Fail en Fine Gael, komen 
samen niet meer aan 50% van de stemmen. Samen met Labour, 
de derde ‘halve’ partij in het “tweeënhalf partijsysteem”, ko-
men ze nog aan 56%. Deze achteruitgang ligt in de lijn met een 
soortgelijk proces doorheen verschillende Europese landen waar 
er een scherpe ondermijning is van de steun voor partijen die 
geassocieerd worden met het besparingsbeleid.

Fine Gael modelleerde haar verkiezingscampagne naar de cam-
pagne van de conservatieve Torries in Groot-Brittannië vorig 
jaar. Er werd gehoopt het succes van de Tories te evenaren en 
terug aan de macht te komen. In een context van een groeiende 
huisvestingscrisis, stijgende huurprijzen, hypotheekschulden en 
meer dan 500 mensen die wachten op een bed in een ziekenhuis 
in januari, kon Fine Gael het idee dat het voor stabiliteit stond, 
tegenover een regering van de “chaos” zonder Fine Gael, maar 
moeilijk vestigen. Als het al een effect had, dan was dit net als bij 
de retoriek over het zogenaamde ‘herstel’ een omgekeerd effect.

Hoewel Fianna Fáil terrein terugwon, blijft dit het op één na 
slechtste resultaat ooit voor de partij. De partij haalt nog 25%, 
amper tien jaar geleden was dat nog 40%. Er waren twee factoren 
die bijdroegen aan de lichte vooruitgang van Fianna Fáil. Veel 
traditionele Fianna Fáil-kiezers die vorige keer hun stem “uit-
leenden” aan Fine Gael keerden terug naar Fianna Fáil, wat ook 
de achteruitgang van de Fine Gael deels verklaart.

Daarnaast probeerde Fianna Fáil zich tijdens de campagne een 
oppervlakkig ‘sociaaldemocratisch’ imago aan te meten. Partij-
leider Michael Martin had het over het ongelijke karakter van het 
Ierse herstel en stelde dat het nodig is om in de openbare dien-
sten te investeren. De hypocrisie hiervan zou niemand mogen 
ontgaan. Op een vervormde manier probeerde Fianna Fáil in te 

De zes verkozenen van AAA-PBP: Brid Smith (PBP), Ruth Coppinger (AAA), Mick Barry (AAA), Paul Murphy (AAA), 
Richard Boyd-Barrett (PBP) en Gino Kelly (PBP)



Ierland 

marXisme vandaaG l april 2016 l 21 

spelen op de oppositie tegen het neoliberalisme, ook al voerde de 
partij eenzelfde koers toen ze zelf aan de macht was.

Voor Labour (de sociaaldemocratische partij) was het een 
rampzalige verkiezing waarin zowel de voorzitter als de on-
dervoorzitter van de partij met moeite en als laatste verkozen 
raakten in hun kiesdistrict. Labour werd het hardst gestraft voor 
het verraad. Van de 37 zetels in 2011 (een hoog resultaat dat om-
schreven werd als de ‘Gilmore Gale’, de ‘storm’ van toenmalig 
voorzitter Eamon Gilmore) blijven er nog amper 7 over. Procen-
tueel viel Labour terug van 19,4% in 2011 tot 6,6%. De neer-
gang van Labour plaatst de nood aan een echte linkerzijde op de 
agenda, een linkerzijde die breekt met de logica van besparingen 
en het kapitalisme.

Hoewel sommige resultaten contradictorisch zijn, is er een 
tendens naar links in de samenleving. Zo werd Renua, de nieuwe 
rechtse neoliberale partij die op erg veel steun kon rekenen bij de 
traditionele media, volledig van het politieke toneel geveegd.

sinn Féin schuift op naar rechts

Sinn Fein behaalde 9 extra zetels. Maar met 13,8% van de stem-
men, tegenover 9,9% in 2011, was dit niet de grote doorbraak die 
enkele maanden geleden voorspeld werd. Doorheen de campag-
ne verwees Sinn Féin naar de enorme woede onder de slachtof-
fers van het besparingsbeleid. Maar tegelijk werden de economi-
sche parameters van het establishment aanvaard en beperkte Sinn 
Féin zich tot minimale hervormingen.

Het electoraal programma van Sinn Féin stelde voor om het 
minimumloon met 0,5 euro per uur te verhogen. Er werd ook 
voorgesteld om 100.000 sociale woningen te bouwen tegen 
2030, terwijl er nu al 130.000 gezinnen op de wachtlijsten staan. 
In het debat rond de fiscale ruimte voor de volgende regering, 
was Sinn Féin er als de kippen bij om het ‘verantwoordelijke’ 
karakter van de partij te benadrukken voor het kapitalistische 
establishment. Sinn Féin verklaarde dat het slechts 20% van de 
sinds 2009 doorgevoerde besparingen zou terugdraaien over de 
hele regeerperiode van de volgende regering. Er werd met geen 
woord gerept over progressieve belastingen of het belasten van 
de megawinsten van multinationals, ook niet over de 17 miljard 
euro onbetaalde belastingen die Apple de Ierse staat verschul-
digd is. Deze matiging in haar aanpak maakte dat Sinn Féin niet 
aantrekkelijk was voor de werkenden die naar links opschoven 
en zich scherper tegen het establishment keerden.

De AAA schoof een radicaal programma voor verandering naar 
voor en beargumenteerde tijdens de campagne de nood aan een 
nieuwe partij om de gediscrediteerde besparingspartij Labour te 
vervangen en om mee de basis te leggen voor een echte linkse 
regering. In ons eerste pamflet schreven we: “Labour is niet 
langer de partij van Connolly, Larkin of de arbeidersklasse. Geen 
enkele van de grote partijen vertegenwoordigt ons. Jammer 
genoeg lijkt Sinn Féin bereid om Fianna Fáil en Labour terug 
aan de macht te brengen. De AAA verdedigt de oprichting van 
een nieuwe politieke beweging voor de werkende mensen. Na de 
verkiezingen wil de AAA met alle oprechte linkse krachten spre-
ken om te zien of een echte linkse regering, die de samenleving 
beheert voor de menselijke noden en niet de winst, kan gevormd 
worden.”

aaa-pbp

Met een verdubbeling van de parlementaire vertegenwoordiging 
naar zes zetels en 3,9% van het nationale stemmenaantal deed 
het kartel Anti Austerity Alliance – People Before Profit het 
uitstekend. Jammer genoeg miste de AAA op een haar na nog 
een zetel in Limerick waar SP-lid Cian Prendiville 278 stemmen 
tekort kwam om Jan O’Sullivan van Labour te verslaan. Naast 
Ruth Coppinger en Paul Murphy die opnieuw verkozen raakten,  
behaalde de AAA ook haar eerste zetel buiten Dublin met SP-lid 
Mick Barry in Cork North Central. Een dergelijke doorbraak 
in de tweede grootste stad van het land is een belangrijke stap 
vooruit voor de AAA.

In de 13 kiesdistricten waar de AAA opkwam, haalden we 6% 
van de stemmen. We haalden ook respectabele resultaten in 
districten waar we slechts beperkte campagnes konden voeren 
met kandidaten die voor het eerst deelnamen. Diana O’Dwyer in 
Dublin Central en Fiona Ryan in Cork South Central behaalden 
respectief 721 (3%) en 937 (1,7%) eerste voorkeursstemmen.

In beide campagnes was het schrappen van het 8ste amendement 
(een amendement in de Ierse grondwet waarmee abortus in alle 
omstandigheden illegaal gemaakt wordt in Ierland) een centraal 
thema. De campagnes kwamen op voor het recht op vrije keuze 
voor vrouwen. Deze eisen stonden centraal op de verkiezings-
affiches. De stemmen voor beide kandidaten weerspiegelen 
de groeiende vraag naar het recht op abortus in Ierland. Een 
opiniepeiling van de Irish Times een week voor de verkiezingen 
gaf aan dat 64% voorstander is van het schrappen van het 8ste 
amendement. Een nog recentere peiling van Amnesty / Red C 
gaf aan dat 74% voorstander is van een referendum hierover.

Grote coalitie van Fianna Fáil en Fine Gael?

Fianna Fáil en Fine Gael staan onder druk om hun niet-bestaande 
verschillen op te bergen en een regering te vormen. Maar dat 
is niet naar de zin van een groot deel van het establishment dat 
bang is voor de groei van Sinn Féin en de linkerzijde die zou 
volgen op zulke ongeziene coalitie. Als de coalitie er zou komen 
en er wordt verder gegaan met hetzelfde besparingsbeleid dan 
zou er ongetwijfeld een reactie komen van de werkenden en 
de slachtoffers van dit beleid. Als er geen akkoord bereikt kan 
worden tussen Fianna Fáil en Fine Gael is het niet uitgesloten dat 
die eerste zal proberen om een coalitie te vormen met Sinn Féin 
en andere kleinere partijen of onafhankelijken.

boycot waterbelasting verder opbouwen!

Gelijk welke regering aan de macht komt, de kwestie van de 
waterbelasting zal op de agenda staan. Fianna Fáil beloofde om 
“Irish Water af te schaffen” (Irish Water is het openbaar nutsbe-
drijf dat recent werd opgezet om het waternet te beheren en de 
nieuwe waterbelasting te heffen) en staat nu onder druk om de 
waterbelasting op te schorten. Zelfs Fine Gael kan niet eenvou-
digweg doorgaan met dit gehate fiasco. De verkiezingsresultaten 
zijn een aanmoediging voor de niet-betalingscampagne. De be-
weging tegen de waterbelasting moet nu mobiliseren om te eisen 
dat de volgende regering de waterbelasting effectief schrapt. Het 
is mogelijk om nu een overwinning hierrond te boeken.

Alleen al het feit dat er gesproken werd over een mogelijke 
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afschaffing van de waterbelasting versterkt de boycot ervan. Er 
komen verslagen van mensen die hun domiciliëring opgezegd 
hebben. De Socialist Party en de AAA hebben hier van bij het 
begin voor gepleit. In tegenstelling tot Sinn Féin stelden we dat 
massale niet-betaling van cruciaal belang was om de waterbe-
lasting weg te krijgen. Er is nu een mooie kans om de niet-beta-
lingscampagne te versterken en de waterbelasting een vernieti-
gende klap toe te brengen, los van de intenties van Fianna Fáil 
of Fine Gael bij een regeerakkoord. Het zou meteen ook andere 
bewegingen versterken, onder meer tegen de besparingen, lage 
lonen, … De stakende tramchauffeurs van Dublin die volharden, 
geven aan wat het potentieel is voor nieuwe strijdbewegingen op 
de werkvloer. Steeds meer werkenden eisen ook hun deel van het 
herstel op.

Hoop op echte verandering

Veel mensen hopen op echte verandering. Dit kwam niet vol-
ledig tot uiting in de verkiezingsresultaten. Naast stemmen is het 
nodig dat mensen actief betrokken raken in politiek en politiek 
geladen kwesties. Dat gebeurde gedeeltelijk in de beweging rond 
de waterbelasting en de campagne rond het referendum voor 
het homohuwelijk in 2015. We hebben een nieuwe partij nodig 
om Labour te vervangen, een partij die uitdrukking geeft aan de 
aspiraties voor echte verandering en die werkende mensen kan 
betrekken in politieke activiteit. De volledige echte linkerzijde 
zou een plaats moeten kunnen vinden in die partij. De parlemen-
taire groep van AAA-PBP kan een doorslaggevende rol spelen 
voor de linkerzijde in het parlement door duidelijke posities te 
beargumenteren rond de onafhankelijkheid van de linkerzijde 
en rond het aanwenden van de rijkdom van de samenleving om 
een einde te maken aan alle besparingen. Door een kandidaat 
te nomineren voor premier heeft AAA-PBP gepoogd om de te 
benadrukken dat er een linkerzijde nodig is die onafhankelijk is 
van alle gevestigde partijen, inclusief Sinn Féin.

De groep kan de druk opvoeren om onrechtvaardige besparings-
belastingen af te schaffen, een openbaar programma voor de 
bouw van sociale woningen te lanceren en te herinvesteren in 
openbare diensten. Het kan ook een leidinggevende kracht zijn 
voor sociale vooruitgang en voor het schrappen van het 8ste 
amendement. De groep moet ook proberen om steun te winnen 
om de rijkdom en middelen in de samenleving onder democra-
tisch publiek bezit en controle te brengen.

De Socialist Party zal blijven werken binnen de AAA en de 
nieuwe parlementaire groep om zo te vechten voor een linkse 
regering. Onze verkozen leden, Ruth Coppinger, Paul Murphy 
en Mick Barry, zullen strijdbewegingen van de arbeidersklasse, 
jongeren en vrouwen in de Ierse samenleving steunen en hun 
eisen articuleren. Tegelijk zullen ze pleiten voor een socialistisch 
alternatief op het rotte kapitalistische establishment.

toespraak van ruth coppinger om richard boyd 
barrett  td als kandidaat-premier te nomineren

Anti-Austerity Alliance-People Before Profit wil graag een 
socialistische kandidaat nomineren voor de positie van premier. 
Terwijl de 100-jarige herdenking van de paasopstand, waar we 
veel over zullen horen in de komende weken, dichterbij komt, 
is het duidelijk dat we in een erg onrechtvaardige samenleving 
leven waarin immense rijkdom geconcentreerd is in de handen 

van een kleine minderheid terwijl de levensstandaard van de 
overgrote meerderheid in vrije val is. Er raast een gezondheids- 
en een huisvestingscrisis en er wordt een poging ondernomen om 
van water een verhandelbaar goed te maken, klaar om gepriva-
tiseerd te worden en verkocht te worden voor winst. Tot de dag 
van vandaag blijft de kerk vervlochten met de staat en worden 
vrouwen hun burgerrechten op abortus ontzegd. Het is duidelijk, 
zoals James Connolly honderd jaar geleden al zei, dat “de tijd 
gepasseerd is om het kapitalisme op te lappen, het moet ver-
dwijnen”. We hebben democratisch publiek bezit van en beheer 
van de rijkdom en middelen in de samenleving nodig als we de 
menselijke noden centraal willen en niet de winst. We hebben 
een scheiding nodig tussen kerk en staat.

Vandaag zullen wij niet stemmen voor de tweelingskandidaten 
van de twee partijen die een besparingsbeleid opleggen aan dit 
land, noch kunnen we een kandidaat steunen van een partij die 
beweert een vriend te zijn van de gewone mensen terwijl ze een 
besparingsbeleid voert in Noord-Ierland en gebaseerd is op maar 
één deel van de gemeenschap daar. Alle drie de voorgestelde 
kandidaten aanvaarden de kruimels van de ‘fiscale ruimte’ en 
kunnen dus niet de echte verandering leveren die nodig is voor 
de meerderheid van de samenleving. We hebben een onmiddellij-
ke afschaffing van de waterbelasting, die duidelijk is afgewezen 
door de meerderheid van het electoraat, nodig. Wij steunen de 
boycot en roepen op ze verder uit te breiden om zeker te zijn dat 
deze belasting begraven raakt terwijl de twee partijen twijfelen 
over al dan niet afschaffen. Noch kunnen we nog langer wachten 
op een openbaar huisvestingsprogramma en voor het omvormen 
van NAMA tot een agentschap voor betaalbaar wonen, stap-
pen die de vorige regering weigerde te nemen. We moeten een 
einde maken aan de 32 jaar durende hypocrisie van het 8ste 
amendement en vrouwen het recht geven om zelf te beslissen in 
alle gevallen en niet enkel in een klein aantal. Om onze open-
bare diensten te financieren moeten we een einde maken aan 
het gebruik van ons land als een belastingparadijs en controle 
verwerven over de rijkdom van de 1%. James Connolly wilde 
het systeem veranderen en wij zijn akkoord met hem. Zestien 
dagen voor de paasopstand schetste Connolly wie Ierland zou 
veranderen en in wiens belang. Hij schreef in de pagina’s van 
‘The Workers’ Republic’:

“Niet de geld-knijpende huisjesmelker; niet de zwetende, op 
winst beluste kapitalist; niet de strakke, glibberige advocaat; niet 
de zich prostituerende persman – ingehuurde leugenaars van de 
vijand. Niet dit zijn de Ieren waarvan de toekomst afhangt. Niet 
hen, maar de Ierse arbeidersklasse, is het enige zekere fundament 
waarop een vrije natie kan gebouwd worden.”

De kandidaat van de socialistische linkerzijde zal de positie van 
premier vandaag niet binnenhalen, maar door deel te nemen 
maken we onze intentie duidelijk aan dit parlement. We hebben 
de intentie een sterke, onafhankelijke stem voor de werkenden te 
zijn. We nodigen iedereen die echte verandering wil in dit land 
uit om politiek actief te worden en om bij ons aan te sluiten en 
te helpen bouwen aan een nieuwe massapartij van de werkende 
mensen om zo eindelijk de compleet gediscrediteerde Labour 
Party te vervangen, een partij van en voor werkende mensen en 
voor een samenleving onder beheer en bestuur van werkende 
mensen in het belang van de meerderheid. Daarom nomineer ik 
parlementslid Richard Boyd Barrett voor de positie van premier 
van het 32ste Parlement.
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vrouwen- en lGbt-rechten 
in revolutionair rusland

Er is wereldwijd een politisering 
van jongeren rond de onderdruk-
king van vrouwen en lgBT-men-
sen. Dit leidt tot nieuwe discussies 
over hoe we een einde kunnen 
maken aan discriminatie en on-
gelijkheid. Emma Quinn kijkt 
naar de ervaring van de russische 
revolutie en de radicale progres-
sieve maatregelen die door de 
Bolsjewieken werden doorgevoerd 
in wat gezien werd als de eerste 
stappen naar volledige bevrij-
ding van deze twee onderdrukte 
groepen.

Geen enkele gebeurtenis in de geschiedenis werd door het kapita-
listische establishment meer verdraaid dan de Russische revolu-
tie. De vele herzieningen van de geschiedenis van de revolutie 
maken dat de rol van vrouwen amper nog vermeld wordt en ook 
over de enorme verworvenheden van vrouwen na de revolutie 
wordt gezwegen.

Het omverwerpen van het kapitalisme en het grootgrondbezit 
door de Bolsjewieken en de Russische arbeidersklasse in 1917 
leidde tot radicale maatschappijverandering, een radicale veran-
dering die we voorheen of nadien niet zagen. De Bolsjewieken 
konden de macht grijpen omdat ze de stem van de onderdrukte 
massa’s, werkenden, armen en vrouwen waren. De enorme 
ongelijkheid en onderdrukking zijn vandaag scherper dan ooit, 
de rijkste 1% zijn rijker dan de andere 99% van de wereldbe-
volking. Tegen de achtergrond van deze groeiende ongelijkheid, 
gaat de onderdrukking van vrouwen en de LGBT-gemeenschap 
wereldwijd verder. Ook in de meeste ontwikkelde landen is dit 
het geval. Het leidt tot een politieke bewustwording van jonge-
ren. Tegen deze achtergrond is het nuttig om lessen te trekken uit 
het verleden, zeker de ervaringen van de Russische revolutie zijn 
daarbij van groot belang.

De Bolsjewieken benadrukten het belang van de volledige 
arbeidersklasse om de samenleving te veranderen. Maar tegelijk 
erkenden ze dat vrouwen een dubbele onderdrukking ondergaan 
onder het kapitalisme en het plattelandspatriarchaat. Voor de 
Bolsjewieken was de bevrijding van vrouwen cruciaal in de strijd 

voor een socialistische samenleving. Lenin benadrukte dit toen 
hij in 1920 stelde dat “de arbeidersklasse de volledige zege niet 
kan behalen zonder de volledige emancipatie van de vrouw te 
hebben bevochten.” (1) Vrouwen speelden een leidinggevende 
rol in de Bolsjewistische partij, zowel op nationaal als lokaal 
vlak. De impact van de revolutie veranderde het bewustzijn en 
het leven van werkende vrouwen.

anti-oorlogsagitatie en bolsjewistische vrouwen

In de aanloop naar de revolutie speelden vrouwen een belangrijk 
rol in de val van het tsaristische regime en de overwinning van 
de bolsjewieken. Meer dan gelijk welke andere kracht begre-
pen de Bolsjewieken het belang hiervan. Toen tienduizenden 
vrouwen in februari 1917 op straat kwamen, in gebeurtenissen 
die zouden leiden tot de februarirevolutie, was dit rond eisen 
voor rechtvaardigheid en vrede, alsook brood. Het protest begon 
op de internationale vrouwendag, een herdenking die Rusland 
pas vier jaar eerder bereikt had via de Bolsjewistische activiste 
Konkordia Samoilova (2). Bolsjewistische vrouwen speelden een 
belangrijke rol in de voorbereiding van de betoging. Ze vorm-
den vrouwenkringen die onder werkenden en soldatenvrouwen 
campagne voerden, zelfs indien de autoriteiten dit probeerden 
tegen te gaan. De Bolsjewieken, waaronder veel vrouwelijke 
leden, gingen gebukt onder zware repressie omwille van hun 
verzet tegen de Wereldoorlog. Velen werden gevangen genomen 
of moesten vluchten. Samen met de brutaliteit van de oorlog 
voor de werkende bevolking, werd beslist om de internationale 



vrouwendag te vieren met anti-oorlogsbetogingen. Op 23 febru-
ari 1917 betoogden werkenden in St Petersburg met de vrouwen 
vooraan. Ze riepen iedereen op om de betoging te vervoegen, 
ook de soldaten werden gevraagd om mee te doen.

internationale vrouwendag 1917

“Op de internationale vrouwendag, 23 februari 1917, werd een 
staking uitgeroepen in de meeste fabrieken en werkplaatsen. Er 
was een militante sfeer onder de vrouwen, niet alleen onder de 
werkende vrouwen maar onder alle vrouwen die aanschoven 
voor brood en brandstof. Ze hielden politieke meetings, ze do-
mineerden de straten, ze trokken naar het stadhuis met de eis van 
brood. Ze hielden trams tegen. ‘Kameraden, kom naar buiten’, 
riepen ze enthousiast. Ze trokken naar fabrieken en werkplaatsen 
en vroegen er iedereen om het werk neer te leggen. Vrouwendag 
werd een enorm succes en zorgde voor een revolutionaire sfeer”, 
schreven Anna en Mariia Ul’ianov op 5 maart 1917 in de Pravda. 
(3)

De Bolsjewieken erkenden het belang van de radicalisering van 
vrouwen in de zomer die op de februarirevolutie volgde. Er ont-
stond een stakingsgolf onder het was- en schoonmaakpersoneel, 
de dienstensector, huispersoneel, winkelbedienden en horeca-
personeel. De Bolsjewieken stonden vooraan in het organiseren 
van vrouwelijke arbeiders. Zeker de vrouwelijke Bolsjewieken 
ondernamen enorme inspanningen om werkenden en solda-
tenvrouwen te bereiken. Ze bouwden een basis uit onder deze 
pas politiek bewust geworden laag van vrouwen. Dit gebeurde 
ondanks de moeilijkheden van ingebakken seksisme, huishoude-
lijke verplichtingen en analfabetisme. Sofia Goncharskaia, een 
lid van de Bolsjewieken, leidde de vakbond van wasserijperso-
neel en speelde een centrale rol in de acties. (4) Revolutionaire 
vrouwen vormden studiegroepen onder stakers in een poging 
om de vrouwen te politiseren en te vormen. Doorheen de staking 
werden vrouwen naar de bredere arbeidersstrijd getrokken en 
werd hun klassenbewustzijn versterkt. Toen de Bolsjewieken aan 
de macht kwamen in oktober, waren er meer vrouwen die het 
Winterpaleis bestormden dan dat er waren om het te verdedigen. 
Nochtans wordt nu vaak het tegenovergestelde beweerd.

meest progressieve wetten in de geschiedenis

Op 17 december 1917, amper zeven weken na de vorming van 
de eerste arbeidersstaat ter wereld, werd het kerkelijke huwe-
lijk afgeschaft en werd een gemakkelijke vorm van echtschei-
ding mogelijk. Een maand later werd een nieuwe familiewet 
ingevoerd. Deze wet vertrok van de wettelijke gelijkheid van 
vrouwen en maakte een einde aan de mogelijkheid om kinderen 
als ‘buitenwettelijk’ te bestempelen. Het belang van deze maat-
regelen voor de Bolsjewieken wordt duidelijk uit de timing. Op 
hetzelfde ogenblik probeerde de nieuwe regering de wereldoor-
log te stoppen, een burgeroorlog te vermijden, de landbouwers-
bevolking te bevrijden en de industrie en de economie opnieuw 
op gang te krijgen.

Doorheen de jaren 1920 werd de familiewet verder aangepast op 
basis van publieke discussies en debatten. Van bij het begin kwa-
men de Russische socialisten op voor gelijkheid voor vrouwen, 
de Bolsjewieken wezen erop dat de vrouw vastgeketend was in 
het traditionele gezin. Voor de revolutie was het leven van vrou-
wen erg strikt vastgelegd: trouwen, monogaam blijven, kinderen 

op de wereld zetten en het “afstompende werk in de keuken en in 
het algemeen van de individuele huishouding.” (5) De levens-
kwaliteit van vrouwen was nooit een punt, hun geluk en plezier 
was niet relevant. De Bolsjewieken gingen daar meteen tegen 
in, ze streden ook tegen de rol van de Orthodoxe kerk en het 
patriarchaat.

Inessa Armand, de voorzitter van Shenotdel, het vrouwenbureau 
dat werd opgezet, verklaarde: “Zolang de oude vormen van het 
gezin, het huishouden en het opvoeden van kinderen niet afge-
schaft worden, zal het onmogelijk zijn om uitbuiting en huissla-
vernij te stoppen, het zou onmogelijk zijn om het socialisme op 
te bouwen.” (6)

traditionele gezin uitgedaagd

De revolutie deed een heldhaftige inspanning om het zoge-
naamde ‘gezinshart’ te bestrijden. Er werden plannen ingevoerd 
voor een systeem van sociale zorg met onder meer moederhui-
zen, kinderopvang, ziekenhuizen, scholen, sociale restaurants 
en wasplaatsen, … Het moest de vrouwen de mogelijkheid 
bieden om aan de verplichtingen van het huishoudelijk werk te 
ontsnappen. Er kwam betaald moederschapsverlof voor en na de 
geboorte voor vrouwelijke arbeiders en toegang tot zorgkamers 
op de werkplaatsen om borstvoeding mogelijk te maken, met 
pauzes om de drie uur voor elke moeder. Dit alles werd wettelijk 
vastgelegd.

Abortus werd gelegaliseerd in 1920 en werd door Trotski 
omschreven als een van “de meest belangrijke civiele, politieke 
en culturele rechten” van vrouwen (7). Abortus was gratis en be-
schikbaar via de overheid. Werkende vrouwen genoten voorrang.

In November 1918 was er de eerste al-Russische conferentie 
van werkende vrouwen. De bijeenkomst werd georganiseerd 
door Alexandra Kollontai en Inessa Armand. Er waren meer dan 
duizend aanwezigen. De organisatoren benadrukten opnieuw dat 
de emancipatie van vrouwen hand in hand samenging met de 
opbouw van socialisme. (8)

Kort nadat deze veranderingen doorgevoerd werden, begonnen 
de reactionaire krachten een burgeroorlog in een land dat reeds 
hard geleden had onder de Eerste Wereldoorlog. Kort na het 
begin van de burgeroorlog werd het vrouwenbureau, of Zhenot-
del, opgezet. Het doel was om vrouwen te bereiken, hen actief 
te krijgen en hen te vormen en informeren over hun nieuwe 
rechten. Het vrouwenbureau organiseerde klassen om te leren 
lezen en schrijven, voor politieke discussies en workshops over 
hoe faciliteiten zoals dagzorg op de werkplaatsen georganiseerd 
worden, … Afgevaardigden van vrouwen uit de fabrieken namen 
deel aan vormingen van het vrouwenbureau die soms drie tot zes 
maanden duurden. Nadien gingen ze terug naar hun werkplaats 
waar ze verslag uitbrachten aan hun collega’s.

Het vrouwenbureau was erg succesvol in het versterken van het 
bewustzijn onder brede lagen van de werkende vrouwen, onder 
meer rond thema’s als kinderopvang, gezondheid in huis en op 
het werk. Het vrouwenbureau verbreedde de horizon van duizen-
den vrouwen. Tegen 1922 bedroeg het aantal vrouwelijke leden 
van de Communistische Partij meer dan 30.000.

Ondanks de tekorten als gevolg van de oorlog, voorzag het Rode 
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Leger een speciale trein voor het vrouwenbureau en werd toe-
gang tot het spoornet verleend waardoor het land kon doorkruist 
worden om lokale afdelingen van het vrouwenbureau uit te bou-
wen. Duizenden vrouwen sloten er zich bij aan. De afdelingen 
hielden zowel kleine als grotere bijeenkomsten en discussiekrin-
gen die ingingen op thema’s die vrouwen specifiek raken.

Kristina Suvorova, een huisvrouw uit een kleine stad in het 
noorden van het land, omschreef de verhoudingen en het gevoel 
van betrokkenheid die er was in de wekelijkse vergaderingen 
tussen soldatenvrouwen als haarzelf en de lokale partijsecretaris 
van de Bolsjewieken. “We spraken over vrijheid en gelijkheid 
van vrouwen, over warme wastafels voor het spoelen van kledij, 
we droomden over lopend water in het apartement. Het lokale 
partijcomité behandelde ons met oprechte aandacht, er werd res-
pectvol naar ons geluisterd, delicaat gereageerd op fouten, beetje 
bij beetje werd ons wijsheid en rede bijgebracht. We voelden ons 
als een gelukkige familie.” (9)

seksuele vrijheid

Doorheen de postrevolutionaire periode zorgden de Bolsjewie-
ken ervoor dat er een breed debat over seksualiteit was. Dat 
was een groot verschil met het vorige regime. De Bolsjewieken 
deden dit op een ogenblik dat ze moesten vechten om stand te 
houden in afwachting van socialistische revoluties in andere 
landen. Maar ze deden het omdat het direct voortvloeide uit de 
filosofie van zelfemancipatie van de arbeidersklasse.

De veranderingen op vlak van gezin en familiestructuur zorgden 
ervoor dat velen op een compleet andere manier naar relaties 
gingen kijken. In 1921 was er een onderzoek door de Com-
munistische Jongeren naar de houding van mensen tegenover 
relaties. Daaruit bleek dat 21% van de mannen en 14% van de 
vrouwen het huwelijk ideaal vonden. 66% van de vrouwen was 
voorstander van langdurige relaties op basis van liefde en 10% 
was voorstander van relaties met verschillende partners. In 1918 
waren er 7.000 echtscheidingen tegenover slechts 6.000 huwelij-
ken in Moskou.

Alexandra Kollontai verdedigde de radicale veranderingen en 
legde uit: “Het oude gezin waarin de man alles was en de vrouw 
niets, het typische gezin waarin de vrouw geen eigen wil had, 
geen tijd of geld, dat verandert nu allemaal voor onze ogen.” (10)

De Bolsjewieken dachten dat relaties moesten gebaseerd zijn op 
vrije keuze en overeenstemming van persoonlijkheden, niet op 
financiële afhankelijkheid. Er werd geprobeerd om het patriar-
chale gezin te ondermijnen door publieke diensten aan te bieden 
die huishoudelijk werk vervingen en voor vrije tijd zorgden. Dit 
werd gezien als onderdeel in de opbouw van het socialisme.

Tussen 1917 en begin jaren 1920 waren er tal van discussies 
over seksualiteit en waren er overal in het land experimenten. Er 
verschenen honderden pamfletten, magazines en novelles over 
seksualiteit. De radicalisering van de samenleving stopte niet na 
de revolutie. De Pravda bracht heel wat artikels en brieven over 
seksualiteit. Jongeren waren in het bijzonder bezig met het ont-
dekken van hun seksualiteit. De jonge vrouw Berakova schreef 
in 1927 in de ‘Rode Student’: “Ik vind dat meisjes zoals wij, 
hoewel we nog geen volledige gelijkheid met mannen bereikt 
hebben, een visie en gevoel hebben. De tijd van de prinsesjes is 

voorbij. Onze meisjes weten wat ze willen van een man, zonder 
zich zorgen te moeten maken, slapen ze met mannen omwille 
van een gezonde aantrekkingskracht. Wij zijn geen objecten of 
simpele wezens die door mannen het hof moeten gemaakt wor-
den, meisjes weten zelf wie ze kiezen en met wie ze slapen.” (11)

Dit verscheen in een land waar tien jaar eeder abortus, echtschei-
dingen en homoseksualiteit nog wettelijk verboden waren.

Prostitutie werd bewust gedecriminaliseerd in 1922, maar pooi-
erschap werd verboden. Er waren ziekenhuizen die vrouwen met 
seksueel overdraagbare aandoeningen behandelden en meteen 
ook vorming gaven aan vrouwen. Trotski omschreef prostitutie 
als: “de enorme degradatie van vrouwen in het belang van man-
nen die het kunnen betalen.” (12)

De wetten over seksuele misdrijven onder de Bolsjewieken vie-
len op door hun gender neutraliteit en verwerping van moraliteit 
of morele benadering. De wet omschreef seksuele misdrijven als 
“inbreuken op de gezondheid, vrijheid en waardigheid” van het 
slachtoffer. Verkrachting werd door de wet omschreven als “sek-
suele betrekkingen zonder wederzijdse toestemming op basis van 
ofwel fysiek ofwel psychologisch geweld.” (13)

Tegen 1921 was de burgeroorlog voorbij. Er waren miljoenen 
slachtoffers gevallen, industrie was verwoest en er heerste 
honger en ziekte. De middelen van de staat kwamen niet overeen 
met de visie en bedoelingen van de revolutionairen. De econo-
mie stond aan de rand van de afgrond. Tegen 1921 moesten ver-
regaande maatregelen genomen worden, de regering voerde de 
Nieuwe Economische Politiek (NEP) in met een reeks martkme-
chanismen om de economie gaande te houden terwijl gehoopt 
werd op steun van de internationale arbeidersklasse via een re-
volutie in Duitsland, een grote kapitalistische economie met een 
massale arbeidersbeweging die revolutionaire oprispingen kende. 
De NEP was een poging om de productie in deze context over-
eind te houden, maar het leidde wel tot besparingen in diensten 
om de arbeidersstaat te behouden terwijl voor een internationale 
verspreiding van de revolutie werd opgekomen.

In deze context kon de staat financieel niet instaan voor de 
kinderzorg. Het kwam vaak voor dat mannen de moeders lieten 
zitten. De staat begon dan maar steun te geven aan vrouwen die 
alleen moesten instaan voor hun gezin. Er kwamen brochures en 
pamfletten zodat vrouwen hun rechten kenden. De rechtbanken 
trokken de kant van de vrouwen en stelden de belangen van het 
kind centraal, voor de financiële belangen van de man. Er was 
zelfs een rechterlijke uitspraak waarin drie mannen moesten 
bijdragen aan een moeder die een relatie had gehad met drie 
potentiële vaders van een kind.

lGbt-levens omgevormd

De Russische revolutie veranderde het leven van LGBT-mensen. 
Onder het tsarisme was homoseksualiteit verboden, ‘sodomie’ 
was illegaal, lesbische relaties werden net als vrouwelijke seksu-
aliteit in het algemeen genegeerd. Na de revolutie werd homo-
seksualiteit gedecriminaliseerd, alle anti-homoseksuele wetten 
verdwenen toen de nieuwe strafwet in 1922 tot stand kwam.

In zijn werk ‘Seks en seksualiteit in Rusland’ beschrijft Jason 
Yanowitz de impact van de revolutie op gays, lesbiennes en 
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transgenders. Overgeleverde biografieën tonen hoe veel homo’s 
en lesbiennes van de revolutie gebruik maakten om openlijk hun 
leven te leiden. Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht 
werd wettelijk mogelijk, maar door een gebrek aan onderzoek is 
het niet duidelijk hoe breedverspreid dit was. Maar er is bewijs 
van minstens één rechtszaak waarin werd bevestigd dat een hu-
welijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaal was. Er wa-
ren ook mensen die beslisten om te leven met een ander gender, 
tegen 1926 werd het legaal mogelijk om van gender te verande-
ren in de officiële administratie. Interseksuelen en transgenders 
kregen medische begeleiding in plaats van gedemoniseerd te 
worden. Er was staatssteun voor onderzoek naar deze thema’s en 
er werd toestemming gegeven voor geslachtoperaties indien de 
patiënt daarom verzocht. Openlijke homo’s en lesbiennes kon-
den dienst doen in de regering en in publieke posities. Georgy 
Chicherin bijvoorbeeld werd in 1918 aangesteld als commissaris 
voor Buitenlandse Zaken. Hij was openlijk homo en hield er een 
flamboyante stijl op na. Het is ondenkbaar dat zo iemand een 
zelfde rol zou gespeeld hebben in een kapitalistische staat.

In 1923 trok de commissaris van Gezondheidszorg met een dele-
gatie naar het instituut voor seksuele wetenschappen in Berlijn. 
Hij omschreef er de nieuwe regels rond homoseksualiteit als 
“doelbewust emancipatorisch, breed aanvaard in de samenleving 
waarbij niemand de nieuwe regels wil terugtrekken.” (14)

stalinistische contrarevolutie richt zich tegen 
verworvenheden

De jarenlange oorlog tegen de aanhangers van de tsaar en 
de imperialistische legers die de nieuwe arbeidersstaat liefst 
meteen de kop wilden indrukken en het ongewenste isolement 
van de revolutie na de nederlagen van de Duitse revolutie en 
andere opstanden in Europa, waren de voorwaarden waarop 
een bureaucratie onder Stalin aan de macht kon komen. Dit was 
een politieke contrarevolutie waarin Stalin en de bureaucratie 
autoritaire maatregelen gebruikten om het bewustzijn van de 
arbeidersklasse, het activisme en de democratie te ondermijnen. 
Ze gebruikten hun autoriteit ook om overwinningen voor de so-
cialistische beweging in het buitenland te vermijden. Alles stond 
in het teken van de privileges van de bureaucratie aan de top van 
de geplande economie.

Deze contrarevolutie zette de strijd voor socialisme op een 
zijspoor, het deed afbreuk van de zoektocht naar een samenle-
ving waarin democratie in elk onderdeel ingebakken zit. Tegelijk 
werd bewust ingegaan tegen de verworvenheden van vrouwen en 
LGBT-mensen. Progressieve wetten verdwenen. Homoseksuali-
teit werd opnieuw verboden. Het patriarchale gezin werd gepro-
moot als methode tot sociale controle. In het bekende arbeiders-
lied ‘Bread and Roses’ uit het begin van de 20ste eeuw wordt 
gezongen: “de opkomst van de vrouwen, betekent de opkomst 
van ons allemaal”. Dit vat samen waarom de bureaucratie de 
verworvenheden van vrouwen moest aanvallen om het bewust-
zijn terug achteruit te duwen en daarmee ook het activisme en de 
betrokkenheid in het algemeen.

blijvende bron van inspiratie

De opkomst van de bureaucratie en het verraad van de revolutie 
door Stalin, doen geen afbreuk aan het belang van de Bolsjewie-
ken en hun programma. Nooit voorheen speelden vrouwen zo’n 

grote rol in de politiek. Nooit voorheen was er een leiding of 
politieke kracht die zo bewust probeerde de steun van vrouwen 
en de LGBT-gemeenschap te verwerven en die hun levenskwali-
teit en geluk centraal stelde. Een aantal verworvenheden van de 
Russische revolutie bijna een eeuw geleden zijn tot op vandaag 
niet bekomen in tal van landen. Denk maar aan Ierland waar 
de nauwe banden tussen kerk en staat nog steeds leiden tot een 
grondwettelijk verbod op abortus. De oktoberrevolutie blijft een 
onmiskenbaar en inspirerend voorbeeld van de nauwe verbon-
denheid van de strijd tegen alle vormen van onderdrukking met 
arbeidersstrijd voor socialistische verandering. Het is ongelofe-
lijk dat bijvoorbeeld bepaalde rechten voor transgenders werden 
erkend terwijl de bewegingen voor vrouwenbevrijding of de 
homobeweging pas decennia later zouden ontstaan.

Het kapitalistische herstel in Rusland was rampzalig. Het neoli-
berale kapitalisme zorgde voor een tijdperk van snel aftakelende 
levensstandaarden. Samen met de vreselijke onderdrukking van 
de LGBTQ-gemeenschap in Rusland toont dit het door en door 
reactionaire karakter van het kapitalisme. Het kapitalisme in 
Rusland heeft niet geleid tot vooruitgang en democratie. Ver-
worvenheden die een eeuw geleden door marxisten bekomen 
werden, staan lijnrecht tegenover het conservatieve bewind van 
Poetin waardoor Rusland een van de gevaarlijkste landen ter 
wereld is voor LGBTQ-mensen.

De beweging die in de lente van 2015 in Ierland ontstond rond 
het homohuwelijk en de groeiende beweging in Noord-Ierland 
voor ditzelfde recht, is een uitdrukking van het feit dat arbei-
dersgemeenschappen sociale en economische gelijkheid willen 
en bereid zijn om tegen het establishment in te gaan. Vrouwen 
dragen een groot deel van de gevolgen van het harde besparings-
beleid. Vrouwen speelden een centrale rol in het referendum over 
het homohuwelijk maar ook in de strijd tegen de waterbelasting.

De Russische revolutie toont dat de werkende klasse de sterk-
ste kracht in de samenleving is. Een bewuste uitbouw van een 
beweging voor de 99% kan een einde stellen aan de enorme 
ongelijkheid voor vrouwen, voor de LGBTQ-gemeenschap en 
voor de armen. Zoals de Bolsjewieken moeten we beseffen dat 
het kapitalisme niet kan verslagen worden zonder de betrokken-
heid van de vrouwen en de arbeidersvrouwen in het bijzonder. 
Zij zullen mee vooraan staan in de strijd tegen de 1%.
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de echte opvattingen van James connolly
james connolly was een marxist, een revolutionaire socia-
list en een internationalist. We publiceren een vertaling van 
een artikel door Peter hadden naar aanleiding van de 90ste 
verjaardag van de terechtstelling van connolly in 1916. Dit 
artikel verscheen in Socialism Today in 2006. We hebben het 
vertaald om de lezers kennis te laten maken met connolly. 
Dossier door PETEr haDDEn. 

In 1910 besloot Connolly zijn brochure “Arbeid, nationaliteit en 
religie” in eenvoudige en duidelijke termen: “De dag is gekomen 
dat het kapitalistisch systeem moet inpakken, het moet weg.” 
Negentig jaar na zijn dood is het nuttig om het verhaal van het 
leven van James Connolly te beginnen met de standpunten waar 
hij voor opkwam, waar hij echt voor stond en vocht.

Dat is noodzakelijk omdat we bij de herdenkingen van de Paas-
opstand van 1916 vertegenwoordigers van de Ierse regering en 
leiders van de gevestigde partijen in het zuiden samen met de 
belangrijkste nationalistische leiders in het noorden zullen zien 
die Connolly zullen herdenken en opeisen alsof ze in zijn traditie 
staan.

Moest Connolly vandaag nog leven dan zou hij even vastberaden 
tegen deze figuren en het systeem waar ze voor staan heb-
ben gevochten als hij tegen hun equivalenten in Ierland en op 
internationaal vlak heeft gevochten in zijn eigen tijd. Hij zou niet 
verbaasd zijn dat mensen die vijandig staan tegenover alles waar 
hij voor opkwam nu zijn politieke erfenis proberen te claimen. 
Bij de honderdste verjaardag van de opstand van 1798 merkte 
Connolly op hoe het establishment van die tijd dit deed met de 
leider van de Verenigde Ieren (United Irishmen), Wolfe Tone. 
In de eerste editie van zijn krant Arbeidersrepubliek schreef hij: 
“Vrijheidsapostelen worden idolen eens ze dood zijn, tijdens hun 
leven worden ze vervolgd.”

Connolly is geboren in het district Cowgate in het Schotse Edin-
burgh in 1868 als jongste van drie zonen. Zijn vader was een 
voerman en het gezin kende extreme armoede. James moest gaan 
werken vanaf zijn tien of elf jaar. Hij werkte bij een drukker, in 
een bakkerij en in een tegelfabriek. Zijn opvoeding was rudi-
mentair en zijn vaardigheden om te schrijven had hij grotendeels 
zelf aangeleerd. Hij schreef niet alleen politieke en historische 
teksten maar probeerde ook om een boodschap te verspreiden via 
poëzie en drama. In zijn biografie over Connolly veronderstelde 
Desmond Greaves dat de jonge James moest lezen bij het licht 
van sintels (uitgedoofde steenkool). Dit beperkte zijn gezicht. Hij 
had ook O-benen als gevolg van de botaandoening rachitis, een 
resultaat van armoede en ondervoeding.

Hij was pas 14 toen de armoede hem ertoe aanzette om een pseu-
doniem aan te nemen en zich te laten inlijven in het Britse leger. 
Zijn legerdienst bracht hem naar Ierland waar hij bijna zeven jaar 
in het leger zat voor hij deserteerde en terugkeerde naar Schot-
land eind 1888 of begin 1889. Het was daar dat Connolly zijn 
socialistische activiteiten begon. Hij overleefde met tijdelijke 
jobs in Edinburgh en sloot zich aan bij de Socialist League, een 
afsplitsing van de Social Democratic Federation (SDF), een van 
de eerste socialistische groepen in Groot-Brittannië. Onder de 
leden van de Socialist League bevonden zich Eleanor Marx, de 

dochter van Karl Marx, en er was een belangrijke invloed van 
Friedrich Engels.

Alle groepen die in deze periode bestonden waren losse orga-
nisaties met een federale structuur. Er was een constant verloop 
van leden. Tegen dat hij Schotland verliet in 1896 (om secretaris 
van de Dublin Socialist Club te worden) had Connolly het fi-
nancieel erg moeilijk maar was hij wel secretaris van de Scottish 
Socialist Federation en van de Scottish Labour Party, de lokale 
naam van Kier Hardie’s Independent Labour Party (ILP).

Hij vormde de Dublin Socialist Club op een paar maanden tijd 
om tot de Irish Socialist Republican Party (ISRP). Die partij 
werd opgezet in een café in Thomas Street in Dublin door acht 
mensen in mei 1896. Connolly werd voltijds organisator van de 
partij met een weekloon van 1 pond. Vanaf dat ogenblik tot aan 
zijn executie 20 jaar later was hij een voltijds revolutionair die 
overleefde van het weinige geld dat er was en werkte voor kleine 
socialistische groepen zoals de ISRP en nadien de Socialist Party 
of Ireland. Hij bleek ook een uitstekende vakbondsorganisator 
te zijn. Connolly en zijn gezin leefden in armoede. Hij trok veel 
naar Schotland, Engeland en de VS om te gaan spreken en geld 
op te halen.

Connolly begreep de noodzaak van publicaties om zijn ideeën 
te verspreiden. Hij produceerde een aantal belangrijke brochu-
res en tal van kranten, onder meer Workers Republic dat eerst 
verscheen als blad van de ISRP en nadien ook The Harp, een 
krant die in de VS verscheen (Connolly leefde in de VS van 
1903 tot 1910). Tegen de stroom in met weinig middelen een 
krant uitbrengen op een beperkte schaal, was enkel mogelijk 



door de enorme inspanningen die Connolly er in stak. Hij was 
de belangrijkste auteur, de persoon die ervoor zorgde dat de 
publicatie ook uitkwam, dat de factuur van de drukker betaald 
was en vaak ook een drijvende kracht achter de verkoop van de 
krant. Hij vervulde zijn job als revolutionair door te doen wat 
moest gebeuren, hoe moeilijk die taak ook was. Connolly zorgde 
er persoonlijk voor dat zijn kranten een zo breed mogelijk arbei-
derspubliek bereikten. In de VS verkocht hij The Harp op straat 
en bij politieke meetings. In haar autobiografie schreef Elizabeth 
Gurley Flynn, één van de vroege pioniers van de Amerikaanse 
arbeidersbeweging, dat Connolly overal probeerde om zijn krant 
te verkopen: “Het was een pathetisch gezicht om hem bezig te 
zien, slecht gekleed en intussen aan het proberen om zijn krantje 
te verkopen.”

Het was via de artikels in deze kranten en in bladen van andere 
organisaties dat Connolly zijn ideeën ontwikkelde en consistent 
bleef verdedigen doorheen zijn hele leven. Hij nam de opvat-
tingen van Marx en Engels over, in het bijzonder hun standpunt 
over het feit dat de klassenstrijd de motor van de geschiedenis is, 
en hij paste deze toe in Ierland.

Zijn eerste brochures, een reeks essays die in 1897 werden 
uitgebracht, omvatten de conclusies die Connolly zou blijven 
verdedigen en verder ontwikkelen doorheen zijn hele leven: de 
Ierse arbeidersklasse was “het enige stevige fundament waarop 
een vrije natie kan worden opgebouwd”. Deze conclusie werd 
verder uitgewerkt en in een meer afgewerkte vorm verwerkt in 
zijn belangrijkste werk, de brochure “Arbeid in de Ierse geschie-
denis” uit 1910. Dat blijft Connolly’s belangrijkste bijdrage.

De centrale conclusie van “Arbeid in de Ierse geschiedenis” is 
dat de Ierse bezittende klasse en de middenklasse “duizenden 
economische banden hebben in de vorm van investeringen 
die hen binden aan het Engelse kapitalisme”. Hieruit volgt dat 
“enkel de Ierse arbeidersklasse overblijft als de onverzettelijke 
erfgenaam van de strijd voor vrijheid in Ierland.” Deze conclusie 
stemt overeen met de opvattingen die Trotski destijds naar voor 
bracht en die bekend staan als de theorie van de permanente 
revolutie.

Trotski legde uit dat de nationale burgerij (kapitalistische klasse) 
in de minder ontwikkelde landen en in de koloniale wereld pas 
laat op het toneel van de geschiedenis was verschenen. Ze waren 
te verzwakt als klasse om zichzelf aan het hoofd van bewegin-
gen te plaatsen waarmee de laatste vestingen van het feodalisme 
konden worden neergehaald of waarmee onafhankelijke natiesta-
ten konden worden opgezet zoals de burgerij dit in de gevestigde 
kapitalistische machten had gedaan (ook al was dit vaak op een 
onvolledig wijze). Deze taken kwamen hierdoor toe aan de arbei-
dersklasse die door de macht te grijpen de onvervolledigde taken 
van de vorige historische periode zou opnemen. Tegelijk zou de 
arbeidersklasse ononderbroken verder gaan en de taken van de 
socialistische revolutie uitvoeren.

Connolly trok deze conclusies nooit met een zelfde precisie als 
Trotski. Hij had ook nooit de gelegenheid om Trotski’s materiaal 
te lezen. Net zoals in heel wat van zijn werken is er af en toe 
enige dubbelzinnigheid in zijn standpunten over de nationale 
kwestie. Die onduidelijkheid werd versterkt door zijn acties op 
het einde van zijn leven. Hij legde zeker toen verklaringen af die 
kunnen geïnterpreteerd worden alsof hij dacht dat onafhankelijk 

de strijd voor socialisme zou versterken. Zo stelde hij in 1916 
dat onafhankelijk “de eerste voorwaarde” was voor “een vrije 
ontwikkeling van de nationale machten die onze klasse nodig 
heeft.” Dergelijke vage formuleringen werden door bepaalde 
linksen gebruikt om het idee te ondersteunen dat nationale onaf-
hankelijkheid in zekere zin een eerste “stadium” zou zijn op de 
weg naar socialisme en aldus een rechtvaardiging voor allianties 
met nationalisten om dit eerste stadium te bereiken.

Dat was nooit echt de mening van Connolly. Zijn meest consi-
stente materiaal gaat er zelfs regelrecht tegen in. In “Arbeid in 
de Ierse geschiedenis” en in heel wat materiaal over de nationale 
kwestie staat hij op het standpunt van Trotski: de arbeidersklasse 
moet onafhankelijkheid afdwingen en door dat te doen ook soci-
alisme vestigen. Deze scherpe analyse maakte van Connolly een 
ideologische reus van zijn tijd.

Op heel wat vlakken stond Connolly politiek kop en schouder 
boven anderen in de Britse en Ierse arbeidersbeweging. Hij er-
kende dat “iedere politieke partij een partij van een klasse” is die 
probeert om “de meest gunstige voorwaarden voor het bewind 
van haar klasse mogelijk te maken en te behouden.” De arbei-
dersklasse heeft haar eigen politieke instrument nodig en dat 
instrument moet onafhankelijk blijven tegenover andere partijen.

Het is wel duidelijk wat Connolly vandaag zou gedacht hebben 
van vakbondsleiders die zich louter op samenwerking van de 
sociale partners baseren of van diegenen zoals de Ierse Labour 
partij en Sinn Fein die de deur van rechtse establishment-partijen 
plat lopen in de hoop om coalitieregeringen te vormen en ook 
wat hij zou gedacht hebben van die linksen die hun socialistische 
opvattingen stilletjes laten vallen om deel te nemen aan brede 
“fronten” met individuen en groepen die openlijk vijandig staan 
tegenover het socialisme.

De socialistische organisaties in Connolly’s tijd waren voorna-
melijk propaganda-organisaties zonder een massale politieke 
basis of invloed. Connolly wou dat veranderen en de centrale 
vraag was hoe een massa-organisatie kon worden opgebouwd 
zonder afbreuk te doen aan de socialistische inhoud. Er waren 
intensieve discussies over dergelijke vragen in alle socialisti-
sche groepen waarin Connolly betrokken was. Er waren soms 
erg scherpe uitwisselingen van ideeën als uitdrukking van de ver-
schillende politieke tendensen die opkwamen. Zo had Connolly 
een politieke ervaring met de Schotse vleugel van het SDF, een 
propagandistische sekte onder leiding van Henry Hyndman. De 
rol van die laatste omschreef Connolly als “over revolutie preken 
en compromissen toepassen, zonder één van beide grondig te 
doen.”

Toen Connolly Ierland verliet en naar de VS trok in 1903 sloot 
hij zich aan bij de Socialist Labor Party (SLP) onder leiding van 
Daniel De Leon. Het kwam al snel tot een confrontatie met De 
Leon rond een aantal theoretische kwesties en vooral over de 
dictatoriale wijze waarop De Leon de SLP controleerde. Het ant-
woord van De Leon was niet altijd politiek, zo beschuldigde hij 
Connolly ervan een “Jezuïet” en een “politiespion” te zijn. Het 
was een bittere ervaring en Connolly zou het eens geweest zijn 
met Engels die begin jaren 1890 schreef dat het SDF en de SLP 
het marxisme “op een doctrinaire en dogmatische wijze zagen, 
als iets dat van buiten wordt geleerd… Voor hen is het een credo 
en geen gids tot actie.”
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Connolly verliet de SLP in 1908 en stelde dat deze partij in de 
handen van De Leon geen toekomst had, tenzij als “kerk”. Hij 
sloot zich aan bij de Socialist Party, een grotere organisatie maar 
met een meer reformistische kijk. Hij wou deel uitmaken van “de 
revolutionaire minderheid binnen deze partij.” Hiermee maakte 
hij duidelijk dat hij niet gekenmerkt werd door politiek sekta-
risme. Hij kende het belang van duidelijke ideeën, maar begreep 
ook dat het noodzakelijk was om die ideeën in de arbeidersbewe-
ging bekend te maken en te bepleiten en zich bijgevolg niet op te 
sluiten in een pure politieke sekte.

Op het Ierse vakbondscongres in 1912 in Clonmel was het Con-
nolly die met succes een motie naar voor bracht waarin werd 
gepleit voor onafhankelijke arbeiderskandidaten. Dit betekende 
het begin van de Ierse Labour partij. Hij zag geen tegenstelling 
tussen dit en zijn betrokkenheid bij de uitbouw van zijn eigen 
Socialist Party of Ireland. Connolly begreep instinctief de dub-
bele taak van socialisten om deel te nemen en een rol te spelen 
bij iedere ontwikkeling die de brede massa van arbeiders tot 
politieke activiteit aanzet en tegelijk de uitbouw van een meer 
bewuste socialistische organisatie.

Dat betekent niet dat hij een duidelijk beeld had van de nood aan 
een revolutionaire partij die kon optreden als instrument van de 
arbeidersklasse in het doorvoeren van de socialistische revolu-
tie. Op dat ogenblik had enkel Lenin in Rusland begrepen dat 

een succesvolle revolutie pas mogelijk werd indien een bewuste 
leiding zich dusdanig had georganiseerd dat het politiek niet zou 
buigen onder de druk van de gebeurtenissen.
Syndicale strijd

Connolly was net als de meeste marxisten van zijn tijd niet 
duidelijk over welk instrument de arbeidersklasse nodig had om 
het kapitalisme omver te werpen of hoe dat zou gebeuren. Een 
tijdlang verdedigde hij een puur syndicalistisch standpunt en 
stelde hij dat de belangrijkste rol zou worden gespeeld door de 
industriële vakbonden. Maar ook in deze periode zag hij een rol 
voor politiek en partijen. Hij was zijn hele leven consistent in de 
verdediging van het standpunt dat de arbeidersklasse zich zowel 
politiek als syndicaal moet organiseren.

Hij begreep het cruciale belang van ideeën. Maar hij zou zich 
nooit beperken tot de rol van een stoffige professor stijl De Leon. 
Hij begreep dat theorie slechts een voorbereiding op actie is en 
dat de test van de praktijk in de levende beweging van het groot-
ste belang is. In het laatste decennium van zijn leven werden zijn 
ideeën en methoden in de praktijk omgezet in een reeks belang-
rijke strijden en bewegingen.

Zijn capaciteiten als een arbeidersleider werden in Ierland in 
1911 getest toen hij in Belfast organisator werd van de Irish 
Transport and General Workers Union (ITGWU) van James Lar-
kin. Hij kwam terug vanuit de VS met een aantal jaren ervaring 
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als organisator bij de Industrial Workers of the World. Daar-
bij nam hij deel aan bloedige gevechten van de Amerikaanse 
arbeiders tegen hun brute patroons die werden gesteund door de 
politie en stakingsbrekers.

Connolly nam een functie op in de ITGWU op een ogenblik dat 
een explosieve reeks stakingen plaats vond in Groot-Brittannië 
en Ierland. In 1909 waren er drie miljoen dagen die verloren gin-
gen aan stakingen. Drie jaar later was dat 41 miljoen. In Ierland 
waren er harde confrontaties aangezien de bazen probeerden om 
de opkomst van de arbeidersbeweging te stoppen. In 1911 stond 
Connolly aan het hoofd van een strijd van de dokwerkers van 
Belfast. Dat werd al snel gevolgd door arbeidsters uit de molens: 
meer dan 1.000 vrouwen die in molens werkten legden het werk 
neer tegen de tirannie van hun bazen.

Eind 1911 trok Connolly naar Wexford waar leden van de ITG-
WU onder vuur lagen nadat het patronaat een lock-out deed in 
een poging om een staking te breken. In dit conflict vormden de 
arbeiders een verdedigingsorganisatie, een “arbeiderspolitie”, om 
zich te beschermen tegen de politie. Dat was een voorloper van 
het Irish Citizens’ Army dat voor dezelfde redenen werd opgezet 
tijdens de lock-out in Dublin in 1913.

Dublin 1913 vormde het hoogtepunt van deze periode van klas-
senstrijd tussen arbeid en kapitaal. In augustus 1913 ging de 
patroonsfederatie over tot een lock-out van vakbondsleden van 
de ITGWU. Die werden voor de keuze gesteld: uit de vakbond 
stappen of hun job verliezen. Dit was een poging om de Ierse 
arbeidersbeweging te breken vooraleer een eigen Iers parlement 
zou worden opgezet.

De strijd sleepte aan tot eind januari 1914 toen de arbeiders uit-
gehongerd terug aan het werk gingen. Op het hoogtepunt van de 
beweging was bijna de volledige arbeidersklasse van Dublin be-
trokken bij de acties. De onbetwiste arbeidersleiders waren Lar-
kin en Connolly. Zij stonden niet enkel tegenover de patroons en 
de kapitalistische staatskrachten, maar ook tegenover de kerken 
en de rechts-nationalistische krachten. Vanop de preekstoelen 
werd ingegaan tegen het socialisme en tegen vakbondsactivisme. 
Het rechtse Ancient Order of Hibernians (Connolly noemde hen 
“Ancient Order of Hooligans”) was betrokken bij pogingen om 
meetings en bijeenkomsten van Connolly fysiek te breken. De 
drukkerij van de Irish Worker werd vernield door deze hooligans.

Maar het waren uiteindelijk vooral de valse vrienden en niet zo-
zeer de openlijke vijanden die verantwoordelijk waren voor het 
isolement van de arbeiders van Dublin die weinig andere keuze 
hadden dan terug aan de slag gaan. Connolly en Larkin hadden 
opgeroepen tot een solidariteitsstaking in Groot-Brittannië en 
tot het blokkeren van toeleveringsboten die werden ingezet om 
de staking te breken door goederen te leveren in Dublin. Deze 
kwestie werd besproken op een bijzondere vergadering van de 
Britse vakbondsfederatie TUC in december, maar de leiders van 
de belangrijkste vakbonden waren tegen solidariteitsacties. De 
motie werd verworpen met 2.280.000 stemmen tegen 203.000 
(er werd in blokken gestemd in naam van de leden).

Het feit dat de arbeiders terug aan de slag gingen op de voor-
waarden gesteld door het patronaat, was een overwinning voor 
de bazen. Maar dan wel een overwinning die gepaard ging met 
het vestigen van een traditie van militante strijd en solidariteit. 

De vakbond was zwaar gewond geraakt, maar niet gebroken.
De nationale kwestie

Dit was één van de drie grote nederlagen die de arbeidersbewe-
ging op slechts enkele jaren tijd leed. Ongetwijfeld was Connolly 
was verward door deze nederlagen en het zou bepalend zijn voor 
de richting die hij de laatste drie jaar van zijn leven zou uitgaan.

Connolly keerde terug naar Belfast tegen de achtergrond van de 
politieke crisis van 1912-14 waarbij Londen wel een beperkte 
vorm van zelfbestuur (Home Rule) wou toekennen, maar daarbij 
op zware tegenkantingen botste bij de Unionisten en een belang-
rijk deel van de Britse heersende klasse. De Ulster Volunteer 
Force werd in 1913 opgezet en de unionistische leiding besloot 
om een voorlopige regering in Ulster te vormen indien er effec-
tief een vorm van Home Rule zou komen. De roffel van burger-
oorlog weerklonk steeds luider tot een compromis werd bereikt 
met de “tijdelijke” uitsluiting van de districten van Ulster die 
niet onder de Home Rule wilden ressorteren. De nationalistische 
leider John Redmond stemde in met dat voorstel.

Connolly stelde dat deze uitsluiting niet tijdelijk zou zijn en 
stelde terecht dat deze ontwikkeling een nederlaag was voor de 
arbeidersklasse. Hij voorspelde dat een opdeling van Ierland zou 
leiden tot een “versterking van de reactie in zowel het Noorden 
als het Zuiden, een nederlaag voor de Ierse arbeidersbeweging 
en het lamleggen van alle progressieve bewegingen.” In Belfast 
probeerde Connolly de arbeiders zowel syndicaal als politiek 
te verenigen. Maar hij slaagde er niet in om de eenheid die bij 
stakingen en strijd werd bereikt om te zetten in een blijvende or-
ganisatorische vorm. De ITGWU organiseerde vooral katholieke 
arbeiders en ook de meeste politieke groepen waarmee Connolly 
werkte bestonden vooral uit katholieke arbeiders.

Connolly stond voor arbeiderseenheid op klassenbasis en pro-
beerde dit te bereiken, maar deze nobele doelstelling op zich 
volstond niet om de sectaire sfeer te doorbreken. Hij ging nooit 
op een diepgaande wijze na wat de redenen waren waarom grote 
delen van de protestantse arbeidersklasse bereid waren om zich 
achter de hoge heren en dames van het Unionisme te scha-
ren. Als hij dat beter had geanalyseerd, had hij gemerkt dat de 
protestantse arbeiders oprecht bang waren van de gevolgen van 
een Home Rule parlement en dan zou hij begrepen hebben dat 
socialisten ideeën naar voor moesten brengen om op die angsten 
te antwoorden.

De regio rond Belfast was op dat ogenblik het belangrijkste 
industriële centrum van Ierland. De zware industrie die er ont-
wikkelde, maakte deel uit van de industriële driehoek die werd 
gevormd met Liverpool en Glasgow. Protestantse arbeiders had-
den sterke banden met de arbeiders in deze steden. Zij vreesden 
dat een Home Rule vooral de belangen van de kleinere bedrijven 
in het zuiden zou dienen en onder meer protectionistische maat-
regelen zou nemen, waardoor de banden met de Britse arbeiders-
beweging zouden worden doorbroken en de jobs in de industrie 
van Belfast bedreigd zouden geraken omdat deze industrie zou 
afgesloten worden van de exportmarkt.

De analyse van Connolly over de nationale kwestie in Ierland 
was fundamenteel correct, maar bij de toepassing van deze 
analyse in de vorm van een programma was hij wat eenzijdig en 
slaagde hij er niet in om de protestantse massa’s gerust te stellen. 
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Samen met Larkin was hij voorstander van aparte Ierse vak-
bonden en politieke organisaties. Dat was noodzakelijk om de 
katholieke arbeiders van bij de nationalisten weg te halen. Maar 
in het noorden leidde het tot een gevaarlijke situatie waarbij de 
protestanten bij de Britse organisaties bleven en de arbeiders 
hierdoor verdeeld geraakten langs religieuze lijnen. Het was 
minstens noodzakelijk om op te komen voor speciale banden tus-
sen de arbeidersorganisaties in Ierland en Groot-Brittannië en het 
verdedigen van deze banden die bestonden onder delegees.

Ook met betrekking tot de kwestie van onafhankelijkheid was 
Connolly eenzijdig. Hij had gelijk om op te komen voor een 
Ierse Socialistische Republiek, maar deed dit eenzijdig. Toen 
Marx het had over de strijd voor Ierse onafhankelijkheid, en 
dan had hij het over onafhankelijkheid op kapitalistische basis, 
dan voegde hij er aan toe dat er na deze onafhankelijkheid een 
“federatie” zou kunnen worden gevormd. Connolly nam dat idee 
nergens op.

Om de arbeidersbeweging vooraan te zetten in de strijd voor on-
afhankelijkheid, met het oog op een socialistische republiek, was 
het beter geweest indien Connolly had gepleit om de banden met 
de Britse arbeidersklasse te behouden en indien hij had gewezen 
op het uiteindelijke doel van een vrijwillige socialistische federa-
tie van Ierland en Groot-Brittannië.
Wereldoorlog en Paasopstand

De derde grote nederlaag voor de arbeidersbeweging kwam er 
in de vorm van het uitbreken van de Wereldoorlog in augustus 
1914. Voor de oorlog hadden machtige partijen van de Tweede 
Internationale en de Duitse sociaal-democratische partij in het 
bijzonder opgeroepen tegen de oorlog en werd een algemene sta-
king beloofd om de oorlogsinspanningen onmiddellijk te stoppen 
indien het tot vijandigheden kwam.

Toen er effectief werd gevochten, bleef er van dit verzet wei-
nig over. Slechts enkele moedige individuele leiders en enkele 
partijen zoals de Russische Bolsjewieken hielden stand in het 
anti-oorlogsverzet. Voor Connolly was dit een nieuwe nederlaag 
en hij reageerde in zijn kenmerkende stijl: “Wat blijft er over 
van al onze resoluties, al onze protestacties en verbroederingen, 
van al onze dreigementen voor algemene stakingen, van onze 
zorgvuldig opgebouwd internationalisme, al onze hoop voor de 
toekomst? Was dit dan allemaal niets waard?”

Het uitbreken van de oorlog ging gepaard met een golf van 
nationalisme. De klassentegenstellingen kwamen samen met 
stakingen en andere uitdrukkingen van klassenstrijd tijdelijk op 
de achtergrond te staan. De Ierse nationalistische leider John 
Redmond werd een vrijwilliger voor het Britse leger. Tiendui-
zenden Ieren sloten zich aan bij het leger.

Uit Connolly’s teksten van na 1914 blijkt dat deze ontgooche-
lingen en dit verraad een grote impact had op hem. Zijn artikels 
over de oorlog waren niet zo duidelijk en precies als zijn vroe-
gere artikels. Hij hield vast aan zijn socialistische en internatio-
nalistische uitgangspunten, maar zijn ideeën werden beïnvloed 
door zijn frustratie over de passiviteit van de arbeidersklasse 
tegen de achtergrond van de slachtpartij in Europa: “Zelfs een 
niet succesvolle poging tot sociale gewapende revolutie na het 
platleggen van het economisch leven en het militarisme, zou 
minder rampzalig voor de socialistische zaak zijn dan het feit 

dat socialisten zich laten gebruiken in een afslachting van hun 
broeders. Een continentale opstand van de arbeidersklasse zou de 
oorlog stoppen.”

De grote Engelse betrokkenheid bij de oorlog maakte dat Con-
nolly dacht dat de eerste slag kon worden geslagen in Ierland. 
Naarmate de oorlog bleef duren en de eindeloze horror van de 
loopgraven bekend werk, was Connolly steeds meer overtuigd 
dat er dringend iets moest gebeuren.

In zijn ongeduld was hij bereid om afstand te doen van een 
aantal ideeën en methoden die hij zo zorgvuldig had ontwikkeld 
tijdens zijn leven van revolutionaire strijd. In “Labour and Irish 
History” stelt hij terecht dat revoluties niet het resultaat van ons 
denken zijn, maar van “rijpe materiële voorwaarden”. In een eer-
der artikel gaf hij kritiek op de Young Irelanders en de Fenians 
omdat ze het slagveld wilden betreden vooraleer de voorwaarden 
tot revolutie rijp waren. “De Young Irelanders deden geen enkele 
redelijke inspanning om steun te krijgen voor een revolutie 
waardoor een mislukking onvermijdelijk was.” Nu benadrukte 
Connolly het tegenovergestelde. Hij bekritiseerde diegenen in de 
Young Ireland beweging die over revolutie spraken, maar op het 
beslissende ogenblik “excuses zochten en murmelden over het 
gevaar van een voortijdige opstand.”

De arbeidersklasse bleef relatief passief waardoor Connolly zich 
eerder richtte naar de radicale nationalistische krachten van de 
Irish Republican Brotherhood (IRB) en de 13.000 Irish Volun-
teers die met Redmond hadden gebroken omwille van diens 
steun aan de oorlog. Connolly hoopte dat een opstand in Ierland, 
zelfs indien het op nationalistische en niet zozeer op socialisti-
sche basis tot stand zou komen, het vuur aan de Europese lont 
zou steken waarmee een einde zou worden gemaakt aan kapita-
lisme en oorlog.

Om druk te zetten op de IRB en de Volunteers was Connolly 
bereid om politieke toegevingen te doen die hij op geen enkel 
ander ogenblik in zijn leven zou hebben gedaan. Het was correct 
om met de nationalisten samen te werken in het verzet tegen de 
oorlog. Maar zelfs indien rond specifieke thema’s werd samen-
gewerkt, moest nog altijd een organisatorische en politieke onaf-
hankelijkheid worden behouden. Connolly had dat anders altijd 
gedaan. Hij gaf zijn socialistische ideeën niet op, maar door deze 
standpunten soms niet naar voor te brengen werd het mogelijk 
om hem op een zelfde lijn te plaatsen met de nationalisten. Hij 
liet boven de Liberty Hall, het hoofdkwartier van de ITGWU, de 
groene vlag van de onafhankelijkheid wapperen en niet de rode 
vlag van het socialisme.

De voorwaarden voor een succesvolle opstand waren niet 
aanwezig in 1916. De opstand was prematuur en gedoemd om 
te mislukken. Connollu besefte dit. Toen hij op de ochtend van 
de opstand zijn medestander William O’Brien tegen kwam op 
de trappen van Liberty Hall, antwoordde hij op de vraag van 
O’Brien naar de kansen op succes met “geen enkele”.

Voor Connolly was het doel om militair verzet te plegen waarbij 
de gevolgen hopelijk elders in Europa gevolgen zouden hebben 
en de arbeiders aanzetten tot opstanden in andere landen. Hij had 
zijn positie aan het hoofd van de ITGWU niet echt gebruikt om 
de arbeidersklasse voor te bereiden op een opstand. Dat maakt 
duidelijk dat hij maar al te goed wist dat er geen brede steun 
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hiervoor aanwezig was. Hij riep niet op tot een algemene staking 
om de troepen lam te leggen. Tijdens de opstand zelf deed hij 
geen enkele poging om de Britse troepen op te roepen om op 
basis van klassensolidariteit het gevecht te weigeren.

Los van de vraag of het correct was of niet om met de opstand 
door te gaan, was de wijze waarop Connolly eraan deelnam ook 
verkeerd. In zijn wanhoop om zeker te zijn dat de opstand zou 
plaatsvinden, stemde hij ermee in om deel te nemen op de poli-
tieke voorwaarden van de Volunteers in de plaats van zijn eigen 
politieke standpunten.

Hij zette zijn naam achter de Proclamatie van de Ierse Republiek 
die door Pádraic Pearse werd voorgelezen vanop de trappen van 
de GPO (centrale postkantoor). Deze verklaring was van een 
duidelijke nationalistische snit, het was geen socialistische ver-
klaring. Er zaten effectief stukken in waarop Connolly hoogst-
waarschijnlijk had aangedrongen zoals het “recht van de Ierse 
bevolking om Ierland te bezitten”. Connolly had zich voorheen 
steeds verzet tegen een oproep aan de “volledige bevolking” met 
inbegrip van grootgrondbezitters en winsthongerige kapitalisten. 
Hij baseerde zich steeds op de belangen van de arbeidersklasse.

In de aanloop naar en tijdens de opstand bracht hij geen afzon-
derlijke verklaring naar voor met daarin socialistische doelstel-
lingen. Dat zou nochtans geen zinloze stap geweest zijn, zelfs in 
het geval van een nederlaag. Door een eigen verklaring naar voor 
te brengen met een oproep tot een socialistisch Ierland zou hij 
de basis hebben gelegd voor toekomstige socialistische bewe-
gingen. Hij zou ermee vermeden hebben dat politieke krachten 
en individuen die lijnrecht ingaan tegenover alles waar hij voor 
stond, zijn erfenis en naam misbruiken.

Diegenen die deelnamen aan de heroïsche gevechten hielden een 
week stand. De moed van Connolly toen hij onder vuur werd 
genomen, leverde hem het respect op van de mannen en vrou-
wen van het Citizen Army, de Volunteers en zelfs van een aantal 
Britse soldaten.

Na de opstand kwamen de represailles. De belangrijkste leiders 
kwamen voor de krijgsraad en werden ter dood veroordeeld. 
Connolly was zwaar gewond en niet in staat om de krijgsraad 
bij te wonen. Generaal Maxwell besloot hierop om de krijgsraad 
in het militaire ziekenhuis bijeen te brengen. Connolly werd ter 
dood veroordeeld en in een ambulance overgebracht naar de 
Mountjoy gevangenis waar hij werd doodgeschoten. Dit was 
de wraak van de Britse heersende klasse, daarin ondersteund 
door haar Ierse tegenhangers, voor de opstand maar ook voor de 
levenslange strijd van Connolly tegen hen.

De echte tragedie van 1916 bleek amper een jaar later. In oktober 
1917 leidden de Bolsjewieken de Russische arbeidersklasse naar 
de macht. De schokgolven van de revolutie verspreidden zich 
over heel Europa en daarbuiten. Ook Ierland kende naschokken 
als gevolg van deze revolutie en er kwam een situatie die voor de 
arbeidersklasse gunstiger dan op gelijk welk ogenblik in Connol-
ly’s leven was om de macht te grijpen.

Maar Connolly was dood en hierdoor was de Ierse arbeiders-
klasse ontdaan van haar meest vooraanstaande leider. Connolly 
had het belang van de opbouw van een gedisciplineerde revo-

lutionaire partij niet begrepen en er was bijgevolg geen kracht 
aanwezig om dat werk te verrichten. De beweging eindigde niet 
met revolutie, maar in een opdeling van het land en nederlaag.

Wij brengen een eerbetoon aan Connolly, maar niet zoals de 
hypocriete figuren van het establishment. Wij willen leren van 
zowel de verwezenlijkingen als de fouten zodat de ervaring van 
Connolly ons zal versterken in de strijd om vandaag eindelijk 
een einde te maken aan het kapitalisme.
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1946: de matrozenopstand van bombay
De rol van massabewegingen van 
werkenden, soldaten en boeren in 
de strijd voor de indische onaf-
hankelijkheid wordt doorgaans 
geminimaliseerd of zelfs helemaal 
weggeschreven in de ‘officiële’ 
geschiedschrijving. nochtans waren 
zij van essentieel belang om de 
Britse koloniale greep te doorbre-
ken. Een van de belangrijkste mas-
sabewegingen was de opstand van 
Bombay in 1946. naar aanleiding 
van de 70ste verjaardag hiervan 
publiceren we een dossier door Sa-
jiTh aTTEPuram.

Belangrijke strijdbewegingen tegen 
onderdrukking worden vaak weg-
gestopt door burgerlijke historici. De 
opstand van 1946 door de Indische 
matrozen, beter bekend als de op-
stand van Bombay, is een opmerkelijk 
voorbeeld van zo’n strijd. De toen-
malige Britse koning onderdrukte de 
opstand met de steun van de gepriviligieerde lagen in India zelf. 
Die lagen zijn nu een volwaardig eigen establishment geworden, 
de grote bedrijven hebben het voor het zeggen. En dus wordt die 
inspirerende strijd verder onder de mat geveegd. Tegelijk moet 
opgemerkt worden dat het gebrek aan een duidelijke leiding 
ervoor zorgde dat de historische revolte geen revolutionaire weg 
opging om op basis van de arbeidersklasse de politieke macht te 
veroveren en de ketenen van de onderdrukking te breken.

De opstand in Bombay, tegenwoordig Mumbai, was een keerpunt 
in de periode voor de onafhankelijkheid van India. Het was een 
cruciale ontwikkeling in de strijd voor nationale bevrijding. Het 
droeg bij aan het concept van de moderne Indische staat. Opstan-
den en muiterijen van de gewapende krachten zijn een nachtmer-
rie voor de heersende klasse, de muiterij in Bombay was verre 
van de eerste dergelijke opstand op het subcontinent. In 1857 
gingen de sepoys, de infanteriesoldaten, in opstand tegen de 
Oost-Indische Compagnie. Die compagnie was opgezet als een 
gezamenlijke organistie voor handel in de regio, maar het werd 
een bijzonder groot bedrijf dat het beheer van grote delen van het 
subcontinent overnam.

Een direct gevolg van de heerschappij van de ‘compagnie Raj’ 
was een brutale en scherpe superonderdrukking van de massa’s. 
Er waren grote hongersnoden, ontevreden massa’s, boerenop-
standen, conflicten met de weinig krachtige heersers van de 
prinselijke staten, toegenomen militarisering, koloniale expedi-
ties, misbruik van de gewone soldaten als kannonnenvoer en tal 
van andere factoren. Dit alles leidde tot de eerste grote opstand 
in India. Het toonde overigens een grote eenheid tussen hindoes 
en moslims en het werd gezien als de ‘eerste onafhankelijkheids-
oorlog’. De Oost-Indische Compagnie had het over de ‘sepoy 
muiterij’.

De imperialistische heersers gebruikten termen als ‘muiterij’, 

‘coup’, ‘rellen’, … om het verzet af te doen als een spontane 
gebeurtenis waarbij vooral de onderliggende klassentegenstellin-
gen werden genegeerd. Toen Karl Marx over deze antikoloniale 
strijd in 1857 berichtte in de New York Daily Tribune erkende hij 
opmerkelijk genoeg wel dat het om een ‘nationale opstand’ ging. 
Na de opstand werd de administratie van koloniaal India direct 
opgenomen door de Britse kroon. Tegen de achtergrond van een 
groeiend antikoloniaal verzet was er een groei van een nationaal 
bewustzijn, wat de eenheid tussen hindoes en moslims versterkte. 
De Raj institutionaliseerde hierop het beleid van verdelen om te 
heersen. Het was een poging om het verzet te verzwakken en te 
breken, ook al bleef dit opflakkeren.

Ondertussen probeerden de grootgrondbezitters en de zwakke 
Indische kapitalistische klasse om hun politieke belangen veilig 
te stellen. Ze controleerden de leiding van het Indische Natio-
naal Congres,  dat in 1885 was opgezet en vooraan stond in de 
bevrijdingsstrijd. Het INC organiseerde miljoenen mensen op de 
vruchtbare voedingsbodem van tekorten en noden. De strijd voor 
nationale bevrijding enthousiasmeerde de wanhopige massa’s en 
zette hen aan tot strijd tegen hun vreselijke omstandigheden. Dit 
werd op cynische wijze gebruikt door de opkomende nationale 
burgerij wiens belangen onlosmakelijk verbonden waren met die 
van de grootgrondbezitters en tot op zekere hoogte zelfs met die 
van de koloniale heersers zelf.

strijd tegen koloniaal bewind

De noodzaak om de strijd voor nationale bevrijding, tegen groot-
grondbezit en tegen kapitalisme met elkaar te verbinden rond 
een socialistisch programma, was lange tijd een belangrijk punt 
van socialisten en revolutionairen. Vladimir Lenin, samen met 
Leon Trotski een van de leiders van de Russische revolutie van 
1917, voerde een aanhoudende campagne tegen alle vormen van 
opportunisme in de Tweede Internationale, ook rond de kolo-
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niale kwestie. Hij benadrukte het belang van een strijd voor de 
bevrijding van onderdrukte naties. De theorie van de permanente 
revolutie, in 1906 door Trotski naar voor gebracht, benadrukte 
het onvermogen van de kapitalisten in onderontwikkelde landen 
om het imperialisme omver te werpen of om de democratische 
revolutie te leiden en het feodalisme te beëindigen.

In ‘Een open brief aan de arbeiders van India’ (1939) schreef 
Trotski dat dit kwam omdat “een onafhankelijke Indische repu-
bliek onlosmakelijk verbonden is met de agrarische revolutie, 
met de nationalisatie van de banken en de trusts, met een reeks 
andere economische maatregelen gericht op het verhogen van de 
levensstandaard in het land en om de werkende massa’s meester 
te maken van hun eigen lot. Enkel de arbeidersklasse in alliantie 
met de boeren kan deze taken uitvoeren.”

Ondanks de heldhaftige opofferingen van de basis in het leiden 
van strijdbewegingen van boeren en werkenden, vergat de lei-
ding van de Communistische Partij van India (CPI) de revolu-
tionaire rol van de Indische werkende klasse centraal te stellen. 
Dit gebeurde onder invloed van de stalinistische Comintern, de 
Derde Internationale. Onder Stalin werd de Comintern omge-
vormd van een internationale voor de internationale socialisti-
sche revolutie tot een instrument van het buitenlandse beleid van 
de Russische bureaucratie.

De Tweede Wereldoorlog toonde het politieke bankroet van de 
gedegenereerde Comintern nog meer. Het stalinistische Rusland 
maakte een bocht en sloot een alliantie met Groot-Brittannië, de 
VS en Frankrijk in de oorlog tegen nazi Duitsland. Het dwong de 
CPI tot het afzwakken van de strijd tegen het Britse imperialis-
me. Na de oorlog gaf de CPI de leiding in de onafhankelijkheids-
strijd in de praktijk door aan het Indische Nationaal Congres en 
de partijen van de Moslim Liga. Het INC, in het bijzonder de 
leiding rond Ghandi, beperkten massabewegingen en zorgden 
ervoor dat deze zeker geen bedreiging vormden voor het groot-
grondbezit en het kapitalisme.

De Ghandiaanse filosofie verving klassenstrijd door pacifisme. 
Er werd gepleit voor een wapenstilstand met de Indische kapita-
listen en de rol van de arbeidersbeweging werd geminimaliseerd. 
De utopische visie van Ghandi ging niet in tegen de uitbuiting en 
onderdrukking op klassenbasis. De Ghandiaanse methoden wa-
ren een obstakel voor de revolutionaire strijd van de arbeiders-
klasse. De diepgewortelde religieuze en sociale tradities, zoals 
het kastenstelsel, leverden ondertussen ook politieke organisaties 
op. De organisaties en partijen van zowel het hindoe als het 
moslim establishment consolideerden hun posities. De vreselijke 
gevolgen hiervan werden duidelijk tijdens de opdeling van India.

De grote politieke onrust van de Quit India Movement, opgericht 
door Ghandi in 1942, zorgde ervoor dat de Britse heersende klas-
se de officiers van het Indian National Army (INA), een verzets-
beweging van de militante nationalist Nethaji Subhas Chandra 
Bose, ging vervolgen. Onder leiding van Chrandra Bose bestond 
de tactiek van het INA erin om het Britse imperialisme te bestrij-
den door steun te vragen – en te krijgen van nazi Duitsland en 
Japan. Dit gebeurde met het argument ‘de vijand van mijn vijand 
is mijn vriend.’ Het was natuurlijk een fatale fout voor gelijk 
welke arbeidersorganisatie of beweging van onderdrukte mensen 
om zich te verbinden met het fascistische Duitsland of het im-
perialistische Japan. Na hun nederlaag werden meer dan 11.000 

soldaten van het INA gevangen genomen omdat ze gestreden 
hadden tegen de Britten. De massa’s erkenden wel de moed van 
Bose en zijn INA. De rechtzaken tegen de leiders van het INA 
veranderden het bewustzijn van honderden en duizenden Indiërs.

centraal stakerscomité

Zelfs na de Tweede Wereldoorlog bleven vele duizenden Britse 
troepen actief in de koloniale gebieden in een poging om het 
koloniale Britse rijk in stand te houden. Het ongenoegen onder 
deze troepen nam toe, vooral door het erg trage ritme van de 
demobilisatie en dit op een ogenblik van toegenomen radicalise-
ring onder de soldaten. In januari 1946 was er een muiterij in het 
Royal Air Force (RAF) waarbij meer dan 50.000 manschappen 
in meer dan 60 basissen van het RAF in India en Zuid-Azië in 
actie kwamen. Dit toonde de omvang van het ongenoegen.

De extreme brutaliteit van de oorlog zorgde ervoor dat soldaten 
de gevestigde orde in vraag stelden. Indische troepen waren 
betrokken bij de bloedbaden in de strijd om het Britse rijk te 
verdedigen. Ze werden geconfronteerd met de ergste en meest 
gevaarlijke situatie, zeker op de marineschepen. Tussen maart 
1942 en april 1946 waren er meer dan 15 muiterijen in het de 
Royal Indian Navy alleen.

De onmiddellijke kwesties waren doorgaans de vreselijke om-
standigheden, waaronder de slechte kwaliteit van het eten, maar 
de redenen achter de revoltes zaten erg diep, zeker na decennia 
van stelselmatige onderdrukking waar de Indische soldaten het 
slachtoffer van waren. De revolte van de zeemacht in februari 
1946 omvatte meer dan 20.000 matrozen op 78 (van de 88) ma-
rineschepen en soldaten op 20 landbasissen. Het deed het Britse 
rijk – ‘waar de zon nooit onderging’ – op zijn grondvesten da-
veren. Vlees vol maden en brutale officiers waren de aanleiding 
van de muiterij op het marineschip Potemkin, een aanzet tot de 
eerste Russische revolutie van 1905. Nu was het platte curry en 
racistisch misbruik door arrogante Britse officiers die aanleiding 
gaven tot een muiterij.

Op 1! Februari 1946 gingen 1100 personeelsleden op het sig-
nalisatieschip HMIS Talwar in staking. Er werd een centraal 
stakerscomité verkozen met MS Khan als voorzitter en de tele-
grafist Madan Singh als vicevoorzitter. Er werd meteen gecom-
municeerd met de rest van de marine commando en het comité 
bracht het volledige beheer onder de controle van de democratie 
van onderuit.

Het stakerscomité besliste om de term ‘Royal’ te schrappen en 
had het nu over de Indian National Navy. Er werd een lijst met 
eisen opgesteld met onder meer de vrijlating van alle politieke 
gevangenen, de terugtrekking van Indische troepen uit Indonesië 
en Egypte, voor onmiddellijke verbeteringen van hun voorwaar-
den en voor een gelijke status met de Britse officiers. Het charter 
werd door het comité goedgekeurd en kon op enthousiaste steun 
van alle matrozen rekenen.

In een interview met de krant Tribune (Chandigarh), stelde Ma-
dan Singh achteraf: “We deden dit met behulp van de communi-
catiesystemen die onder onze controle stonden. We konden bijna 
alle 70 de schepen en 20 vestigingen op het land aan onze kant 
krijgen. We hadden de controle over de civiele telefonie over-
genomen, net als het kabelnetwerk en het transmissiecentrum in 



1946 Bombay 

marXisme vandaaG l april 2016 l 35 

Kirkee, dat bemand was door de zeemacht. Dit was het com-
municatiekanaal tussen de Indische regering en de Britten. Voor 
20 en 21 februari riepen we op tot een algemene staking, wat een 
enorme reactie kreeg. Het werd gezien als een uitdaging van de 
autoriteit van de regering.”

muiterij verspreidt zich

De slogan van de onafhankelijkheid werd naar voor geschoven 
en de Indische tricolore vlag verscheen op de schepen en op de 
basissen. De revolte inspireerde ook de rest van het land, over de 
religieuze scheidingslijn tussen hindoes en moslims heen. Vanuit 
hun kazernes trokken de matrozen Mumbai rond in trucks. Ze 
kregen ook steun van hun collega’s in Karachi, Cochin en Vizag. 
Trotskisten en andere radicale activisten organiseerden zich sa-
men met de studenten om de steun voor de muiterij te versterken 
in de grote fabrieken van Mumbai.

De lokale politiediensten kwamen samen met andere stakers op 
straat om hun solidariteit te betuigen. Dit gebeurde ook door 
1000 personeelsleden van de Royal Indian Air Force. Toen het 
bevel kwam om de muiters onder controle te krijgen en aan te 
vallen, weigerden de Gurkhas het bevel uit te voeren. De Britse 
staat rekende steeds op de steun van Gurkhas, strijders uit Nepal. 
De weigering om de bevelen uit te voeren, weerspiegelde het feit 
dat ook de gewapende troepen van de staat bestonden uit mensen 
uit de arbeidersklasse en de onderdrukte massa’s.

De kranten brachten alarmerende titels en waarschuwden de La-
bour-regering van Clement Attlee in Londen. De spoken van de 
oktoberrevolutie in Rusland in 1917 en de revolutie van 1919 in 
Duitsland werden door de journalisten naar voor gebracht om het 
politieke belang van de opstand in Mumbai te duiden. De rege-
ring van Attlee voerde onder massale druk maatregelen door op 
het vlak van sociale zekerheid waardoor het leven van miljoenen 
mensen verbeterde. Maar het bleef een regering van het Britse 
kapitalistische rijk, waarbij de belangen van de arbeidersbewe-
ging en de strijd tegen het kolonialisme werden verraden.

Wanhopig zocht de machine van het Britse imperialisme hulp 
van de lokale politieke elites van het Indian National Congress 
en de Muslim League in de hoop de revolte onder controle 
te krijgen. Attlee gaf bevel dat de revolte moest stoppen. De 
opstandelingen kregen een ultimatum om zich over te geven. 
Admiraal JH Godfrey (naar verluidt de inspiratiebron voor het 
karakter M van Ian Fleming in zijn James Bond boeken) gaf 
het bevel: “onderwerpen of kapotgemaakt worden.” Er volgden 
gewapende aanvallen op de matrozen.

verraad en blijvend belang

Doorheen de hele opstand toonden de muiters over hun verschil-
lende achtergronden en niveaus van politiek bewustzijn heen 
een enorme eenheid. Ze toonden hun politieke kleuren door op 
de landbasissen de vlaggen te hijsen van zowel Congress, de 
Moslimliga als de CPI. Deze vlaggen kwamen in de plaats van 
de imperialistische Britse vlaggen. Jammer genoeg botsten de 
matrozen op het politieke opportunisme vna hun leiders die zoals 
steeds bereid waren om tientallen levens op te offeren in een 
verraad.

De populaire leiders van Congres en de Moslimliga waren zich 

bewust van hun rol als erfgenamen van het staatsapparaat zodra 
de Britten de onafhankelijkheid moesten erkennen. Ze deden er 
ook in 1946 al alles aan om de massa’s weg te houden van de 
matrozenopstand. De CPI steunde de opstand en riep zelfs op 
tot een algemene staking, maar de stalinistische leiding slaagde 
er niet in om richting te geven aan deze belangrijke fase in de 
nationale bevrijdingsstrijd.

Het verraad door de belangrijkste politieke partijen en de zo-
genaamde ‘nationale leiders’ zorgde ervoor dat de dreiging van 
een openlijke confrontatie met de Britse marine groter werd. Het 
ontbreken van een revolutionaire leiding om de strijd vooruit te 
helpen, versterkte het isolement van de opstand. Het centraal sta-
kerscomité aanvaardde het voorstel tot overgave, nadat de leden 
van het comité dit eerst weigerden op 24 februari 1946. Er wer-
den zwarte vlaggen gehesen om de overgave bekend te maken.

Het nieuws van de matrozenopstand en de daaropvolgende ar-
restaties en processen ging het hele land rond, ook onder de strak 
gecontroleerde basis van de legereenheden. Het leidde tot een 
muiterij onder soldaten in het opleidingscentrum van Jabalpur in 
het centrum van India. Er waren zowat 1700 soldaten betrokken 
in deze opstand die twee weken duurde en uiteindelijk brutaal 
onderdrukte werd. Maar de Britse heersende klasse kwam uit-
eindelijk toch tot de conclusie dat het niet mogelijk was om het 
openlijke imperialistische bewind verder te zetten op het subcon-
tinent. Er werd een regeringsmissie naar India gestuurd om het 
proces van onafhankelijkheid te organiseren.

De matrozenopstand van 1946 heeft de beweging voor natio-
nale bevrijding versterkt. Het zorgde voor solidariteit onder de 
massa’s waarbij communautaire en kastenverschillen overstegen 
werden. De heersende klassen zouden op tragische wijze gaan 
voor een opdeling van het subcontinent tussen India en Pakistan, 
waarbij meer dan een miljoen mensen om het leven kwamen 
in een van de grootste en bloedigste volksverhuizingen uit de 
geschiedenis.

Honderden opstandige matrozen werden afgedankt, opgepakt 
en hun eenheden werden ontmanteld. Het verhaal van hun 
uitzonderlijke strijd werd onderdrukt. Zowel de Indische als de 
Pakistaanse regeringen weigerden hen nadien terug op te nemen 
in de nationale legers. Decennia na de onafhankelijkheid leven 
miljoenen mensen in India nog steeds onder het juk van onder-
drukking en loonslavernij onder vreselijke omstandigheden. 
Vandaag zijn het de grote bedrijven en hun managers die de 
nieuwe heersers zijn.

Of het nu de Britse Raj of de huidige Raj van de grote bedrij-
ven zijn, het leven van de gewone mensen is een levende hel. 
De steeds grotere sociale ongelijkheid, de tekorten, het extreme 
geweld tegen vrouwen, de zelfmoordgolven onder boeren en 
andere vormen van ellende bevestigen de noodzaak van radicale 
verandering in een onderontwikkeld land als India. Met 500 
miljoen arbeiders is het echter mogelijk om het Indische kapita-
listische establishment te bestrijden. De opstand in Bombay zal 
van belang blijven als een voorbeeld voor de strijd die nog moet 
komen. De heldhaftige strijd en de opoffering van die strijders 
van onze klasse zal niet vergeefs geweest zijn. Zij zullen een 
prominente plaats innemen, niet in de levenloze pagina’s volge-
pend door burgerlijke historici maar in de strijdbare tradities van 
de arbeidersklasse.
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50 jaar geleden begon de staking bij Fn-
Herstal: “Gelijk loon voor gelijk werk”

Exact 50 jaar geleden begon de staking van vrouwelijke 
arbeiders in Fn-herstal, in de buurt van luik. Ze staakten 
van 16 februari tot 8 mei onder de slogan: “gelijk loon voor 
gelijk werk.” het was de eerste grote mobilisatie voor loon-
gelijkheid in Europa. De slogan was 50 jaar geleden belang-
rijk, maar blijft ook vandaag actueel. Vrouwen verdienen 
nog steeds gemiddeld minder dan mannen, discriminatie 
blijft schering en inslag, zowel op het werk als daarbuiten. 
De beste manier om de heldhaftige staking van de arbeiders 
van Fn-herstal te herdenken, is door de strijd voor volledige 
gelijkheid vandaag verder te zetten als onderdeel van de 
strijd tegen het kapitalisme. hieronder een dossier door jean 
Peltier dat we tien jaar geleden publiceerden bij de 40ste 
verjaardag van deze staking.

Op 16 februari 1966 brak een staking uit die historisch zou 
worden: die van 3000 arbeidsters van de wapenfabriek FN-Her-
stal. Deze staking werd een historische staking omwille van twee 
redenen:

1. Stakingen van vrouwen zijn zeldzaam. Die van FN was de 
belangrijkste uit onze geschiedenis: ze duurde 12 weken, werd 
massaal opgevolgd van het begin tot het einde en vond haar con-
crete uitdrukking in de slogan “gelijk loon voor gelijk werk”, een 
eis die opgenomen kon worden door alle werkende vrouwen. De 
staking leidde ook tot een overwinning (zelfs indien dat slechts 
een gedeeltelijke overwinning was.)

2. De staking kwam op een scharniermoment: vijf jaar na de 
grote staking in de winter van 1960-’61 tegen de Eenheidswet 
(1 miljoen arbeiders op het hoogtepunt van de staking) en twee 
jaar voor mei ’68, dat een heropleving van de feministische 

beweging teweegbracht onder de jeugd. De staking van FN werd 
dus gekenmerkt door de strijdbaarheid van ’60-’61 en diende als 
referentiepunt voor alle vrouwen die hun rechten wilden verdedi-
gen en uitbreiden in de jaren die erop volgden.

de eis “gelijk loon voor gelijk werk” en de arbei-
dersbeweging

Tijdens de eerste fase van ontwikkeling van het industrieel kapi-
talisme in België (1800-1870) werden vrouwen en kinderen mas-
saal geïntegreerd in de productie, met name in de niet-geschoolde 
jobs. Ze leden onder een superuitbuiting en hadden geen rechten. 
Tegen 1860 vertegenwoordigden vrouwen 35% van de niet-
geschoolde en zeer laagbetaalde handarbeid: het loon van een 
arbeidster was gemiddeld de helft van een volwassen mannelijke 
handarbeider. In 1900, nadat de burgerij beslist had de arbeiders-
familie “herop te bouwen”, vertegenwoordigden vrouwen nog 
26% van de handarbeiders.

Gedurende de 19e eeuw had de meerderheid van mannen – uit de 
burgerij, maar ook bij de arbeiders – een diepgaand sexistische 
visie, getekend door religie : vrouwen werden verondersteld min-
derwaardig te zijn aan mannen, hun zwakheid werd gezien als 
natuurlijk, hun plaats was thuis en hun taak lag in de verzorging 
van de familie en de kinderen.

De oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (BWP, voorlo-
per van SP.A/PS) vertegenwoordigde een grote stap voorwaarts: 
het Charter van Quaregnon bevestigt dat “de arbeiderspartij de 
vertegenwoordiger is van niet enkel de arbeidersklasse, maar van 
alle onderdrukten zonder onderscheid van nationaliteit, religie, 



1966: staking FN-Herstal  

marXisme vandaaG l april 2016 l 37 

ras of sekse”. De BWP vecht dus voor burgerlijke gelijkheid en 
stemrecht voor iedereen. Desondanks blijft de dominante positie 
in de partij dat de natuurlijke plaats van vrouwen aan de haard 
om zich bezig te houden met het huishouden en de kinderen. 
Maar omdat we nog ver van deze ideale situatie (!) zijn en 
vrouwen moeten werken, is het rechtvaardig dat ze voor gelijk 
werk ook een gelijk loon ontvangen. Het centrale streefdoel blijft 
daarbij dat het loon van mannen voldoende is opdat vrouwen niet 
moeten werken en het zich kunnen veroorloven thuis te blijven.

Na de eerste wereldoorlog ontwikkelt het werk van vrouwen zich 
in de vorm van bediendenwerk in de fabrieken en de admini-
stratie. De sociale agitatie neemt toe, de arbeiders bekomen 
de 8-urendag en loonsverhogingen. Vrouwen nemen deel aan 
de stakingsbewegingen en de eerste vrouwenstakingen vinden 
plaats, met name die van de metaalpolijststers in Luik en Herstal 
in 1920, van de verkoopsters uit de grootwarenhuizen eveneens 
in 1920 en, in 1922, die van de textielarbeidsters in Verviers (die 
vijf maanden zou duren!).

De vakbondsbeweging (die volledig gedomineerd werd door 
mannen) eist « gelijk loon voor gelijk werk », maar doet slechts 
weinig inspanningen om die eis reëel te bekomen. Het patronaat 
aanvaardt uiteindelijk – in theorie – deze stelling, maar gaat 
die tevens tegen in de praktijk door kleine verschillen tussen de 
werkposten van mannen en vrouwen op te leggen die maken dat 
er bijna nooit sprake is van “gelijk” werk… en dus ook niet van 
gelijk loon!

Na de tweede wereldoorlog schrijven nieuwe internationale 
instellingen zoals de VN en de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) het idee “gelijk loon voor gelijk werk” in hun principes. 
In 1957 herneemt ook het Verdrag van Rome, dat de Eenheids-
markt (voorloper van de EU) creëert tussen zes landen waaron-
der België, dat principe in artikel 119. Voor een goed begrip: dat 
principe wordt nergens ten uitvoer gebracht, maar de toepas-
sing van artikel 119 wordt later de centrale eis van de stakende 
arbeidsters van FN.

Voor het Belgisch patronaat is de eis van gelijkheid van loon tus-
sen mannen en vrouwen « een onmogelijke luxe ». De argumen-
ten om dit te rechtvaardigen, waren dezelfde als die men vandaag 
kan horen: de internationale concurrentie is te sterk, het opzetten 
van de gezamenlijke markt maakt dat “zottigheden” onmogelijk 
zijn. Voor het patronaat blijft het vrouwenloon een bijpassing en 
werkende vrouwen zijn te onstabiel en te vaak afwezig (ziektes, 
zwangerschappen, kinderzorg) om hen op dezelfde manier te 
beschouwen als mannen.

Vrouwen spelen een actieve rol in alle grote stakingsbewegingen 
in België – in 1936, in 1950 rond de Koningskwestie en in ’60-
’61 – maar ze blijven marginaal in de vakbondsbeweging (zowel 
bij het ABVV als bij het ACV) en in de BWP.

Fn-Herstal

FN is sinds 1886 een parel van de Luikse industrie. Ze heeft een 
gevarieerde productie: vooral wapens, maar ook motorfietsen 
en zelfs gedurende enige tijd auto’s. In 1966 stelt ze 13.000 
arbeiders tewerk. Het is een bloeiend bedrijf dat zich dus kan 
permitteren om hoge lonen te betalen. 3.900 vrouwen werken in 
FN, zo’n 30% van het personeel. Onder hen 350 bedienden en 

3.500 arbeidsters.

In FN bevinden de arbeidsters zich op alle vlakken onderaan de 
ladder :

– Ze worden aangeworven als gespecialiseerde handarbeiders 
(de laagste graad): ze doen het grove werk op de stukken, waarna 
die doorgegeven worden aan de geschoolde arbeiders (mannen) 
die de afwerking verzekeren.

– Ze hebben geen voorbereidende studies gedaan en leren het 
beroep dus in het bedrijf.

– Hun werk vindt plaats in de meest afgrijselijke condities, die 
zeer goed worden duidelijk gemaakt in de VRT-reportage (olie, 
lawaai, gebrek aan hygiëne, ontbreken van beschermende kle-
dij,…).

– Ze worden “machinevrouwen” genoemd (ze zijn het verleng-
stuk van de machine die het werkritme oplegt).

– Het kader is volledig mannelijk, van de grote baas, over de 
ingenieurs en ploegbazen, tot degene die de machines regelt.

– Ze hebben geen enkel vooruitzicht op promotie: FN organi-
seert vormingen die officieel open zijn voor iedereen, maar in 
feite enkel gevolgd kunnen worden door die arbeiders die in 
school technische lessen mechanica hebben gevolgd (wat op dat 
moment geen enkele vrouw had gedaan).

– De loonongelijkheid is schrijnend: de minst gekwalificeerde 
arbeider die FN binnenkomt, begint onmiddellijk in loonklasse 
4 en kan geregeld stappen omhoog zetten. Vrouwen beginnen 
daarentegen in de loonklasses 1 tot 3 en hebben geen enkele 
hoop hogerop te raken gezien ze niet kunnen deelnemen aan de 
interne vormingen.

– Tenslotte blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in het 
vakbondsleven in het bedrijf: waar ze 30% van de handarbeiders 
uitmaken, zijn slechts 6,5% van de ABVV-delegees vrouwen en 
9% bij het ACV.

chronologie van de vrouwenstaking bij Fn

8 november ‘65: begin van de discussies op nationaal niveau 
voor een nieuwe arbeidsovereenkomst die de loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen in de metaalsector moet verminde-
ren. Het patronaat rekt de onderhandelingen. In FN weigert de 
directie iedere onderhandeling in het bedrijf zolang een nationaal 
akkoord niet getekend is.

Januari ‘66: in het bedrijf vinden talrijke vakbondsvergaderin-
gen plaats rond het thema « gelijk loon voor gelijk werk ». Het 
ongenoegen groeit.

9 februari: spontane werkonderbreking van vrouwen. Na een ver-
gadering waar de syndicale delegaties beloven om druk te zetten 
op de bedrijfsdirectie aanvaarden ze het werk te hernemen.

16 februari: na een vakbondsvergadering waar de delegees aan-
kondigen dat de directie niet van wijken wil weten, vertrekken 
de vrouwen spontaan in staking tegen het advies van de delegees 
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in. De mannelijke handarbeiders (de laagst betaalde) 
verdienen 32 fr. per uur en vrouwen 25 fr.; ze eisen met 
hun staking een loonsverhoging van 5 fr/uur. De vrouwen 
die aanwezig waren op de vergadering doen een ronde in 
het bedrijf om de beweging te lanceren. 3000 vrouwen 
gaan in staking.

17 februari: eerste algemene vergadering van de staking. 
3000 vrouwen vertrekken in betoging van het bedrijf 
naar de vergaderplaats. De vakbondsverantwoordelijken 
vragen de opschorting van de staking, maar de vrouwen 
weigeren. Op dat moment zijn al 1000 arbeiders werk-
loos.

18 februari: een nationaal akkoord wordt getekend, het 
voorziet in slechts 1fr/u. loonsverhoging.

19 februari: de FN-directie weigert verder te gaan dan het 
nationaal akkoord.

21 februari: tweede algemene vergadering. De vakbondsleidin-
gen beginnen de beweging in handen te nemen. Ze erkennen de 
staking en stellen de aanwezigheid aan de kaak van “ongewenste 
elementen die niets te zien hebben met FN”, sprekend over de 
militanten van buitenuit het bedrijf van de Kommunistische Par-
tij van België (PCB, de officiële KP, pro-sovjet), van de Waalse 
Kommunistische Partij (PCW, een afsplitsing van de KP, pro-
Mao) en van de Waalse Arbeiderspartij (PWT, linkse afsplitsing 
van de BSP, de nieuwe naam van de na de tweede wereldoorlog 
heropgerichte BWP, waarin de trotskisten militeren). De arbeid-
sters van ACEC in Herstal en Schreder in Ans beginnen een 
solidariteitsstaking. Na de algemene vergadering zetten de meest 
strijdbare arbeidsters die het meeste wantrouwen hebben tegen-
over het syndicale apparaat een Actiecomité op om de staking uit 
te breiden en tot solidariteit op te roepen.

28 februari: derde algemene vergadering. De vakbondsleidingen 
versterken hun controle over de staking. Ze laten de creatie van 
een Stakinscomité van 24 vrouwen (18 ABVV en 6 ACV) stem-
men, niet zozeer om de staking te leiden (het zijn de vakbonds-
verantwoordelijken en de nationale vakbondsinstanties die het 
merendeel van de contacten met de FN-directie verzekeren), 
maar veeleer om de meer linkse invloed zoals van het Actieco-
mité te elimineren. 3000 arbeiders zijn werkloos geworden. De 
eerste solidariteitsstortingen voor de staking komen toe.

Begin maart: een solidariteitspetitie van de mannen voor de 
vrouwen in staking circuleert. De meerderheid van de arbeiders 
in het bedrijf – nog aan het werk of werkloos – tekenen deze 
petitie. De vakbonden en de vrouwenbewegingen (gelieerd aan 
de BSP, de KP en het ACW) populariseren de staking. De sociaal 
bemiddelaar doet een voorstel voor een loonsverhoging van 3 
fr/u. in verschillende stappen.

3 maart: vierde algemene vergadering. 2500 arbeidsters verwer-
pen het voorstel van de bemiddelaar en stemmen de voortzetting 
van de staking. Het Stakingscomité wordt gevraagd de financi-
ele solidariteit van buitenuit te beheren en wordt op de hoogte 
gehouden van de voortgang van de onderhandelingen door de 
vakbonden. Het aantal leden ervan wordt opgedreven tot 29 en 
neemt ook leden op van het Actiecomité dat haar invloed meer 
en meer ziet verminderen.

9 maart: vijfde algemene vergadering. De directie geeft niet toe, 
de staking wordt verdergezet. Op de tribune volgen solidariteits-
interventies van de vrouwenbewegingen en bedrijfsdelegaties 
elkaar op. De eerste solidariteitsberichten uit het buitenland 
worden voorgelezen.

Maart: de financiële moeilijkheden nemen toe, maar de soli-
dariteit wordt steeds beter georganiseerd. Handelaren bieden 
producten aan, delegaties en vakbondscentrales organiseren col-
lectes zo’n beetje overal in het land, linkse dagbladen lanceren 
steunintekeningen, donaties komen toe van vakbonden uit andere 
Europese landen. Het Stakingscomité komt iedere dag samen om 
de uitreiking van het geld te organiseren, evenals leefpaketten 
voor de stakende arbeidsters en de werklozen in moeilijkheden. 
De arbeidsters van ACEC-Herstal vertrekken ook in staking. In 
een andere fabriek in de regio waar de arbeidsters in staking zijn 
gegaan, staat de directie een substantiële loonsverhoging aan de 
vrouwen toe.

21 maart: zesde algemene vergadering. De FN-directie weigert 
nog steeds te onderhandelen over loonsverhogingen die hoger 
zijn dan het nationaal akkoord. De staking wordt verdergezet. 
Het aantal arbeiders dat werkloos is bedraagt nu al 4.000 en 
hele onderdelen vna het bedrijf liggen stil. Op de vergadering 
ontvangt een vertegenwoordigster van de Franse vakbond CGT 
een staande ovatie en 2500 arbeidsters zingen de Marseillaise. 
Het TV-journaal van de RTB spreekt voor de eerste maal over de 
staking (dat na vijf weken!).

24 maart: een delegatie van de Actiecomités van de vrouwen van 
FN en van ACEC-Herstal begeven zich naar ACEC-Charleroi op 
de arbeidsters op te roepen in staking te gaan (de vergaderingen 
van de arbeidsters van ACEC-Charleroi vragen reeds weken een 
staking aan, maar worden geblokkeerd door de vakbonsverant-
woordelijken); honderden arbeidsters van ACEC gaan in werk-
onderbreking en vertrekken naar de vakbondsvestigingen om de 
verantwoordelijken op hun nummer te zetten.

28 maart: zevende algemene vergadering. De Luikse vakbonds-
leiders stellen op de tribune de pogingen van de directie aan de 
kaak om de staking te breken door leugenachtige informatie in 
de pers… en veroordelen publiekelijk de acties van de Actieco-
mités in Charleroi. Om de spanningen te doen zakken, kondigen 
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de vakbonden een betoging in Herstal aan voor 7 april. De sta-
king gaat door bij ACEC-Herstal en Schreder in Ans. In Charle-
roi leggen de vakbondsverantwoordelijken een nieuw uitstel op 
vooraleer in staking kan worden gegaan.

Eind maart: intense activiteit in de parlementaire debatten en in 
de wandelgangen van het parlement rond de staking van FN en 
de eisen voor loongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar 
niets gaat vooruit.

7 april: na 51 dagen staking vindt een betoging plaats in Herstal 
met aanwezigheid van de Luikse vakbondsleiders en enkele link-
se parlementairen. De gevallen van uiterste miserie vermenigvul-
digen zich (in veel gevallen werkten verschillende gezinsleden in 
FN) terwijl de solidariteit blijft aanzwengelen.

12 april: ondanks de tegenstand van het vakbondsapparaat gaan 
de arbeidsters van ACEC-Charleroi in staking. Een Actiecomité 
van arbeidsters van ACEC-Charleroi wordt opgezet op het initia-
tief van de PCW.

15 april : achtste algemene vergadering. De onderhandelingen 
met de directie worden hernomen, maar niets gaat vooruit. De 
staking wordt dan ook opnieuw voortgezet.

19 en 23 april: de staking bij ACEC loopt ten einde, eerst in 
Charleroi en dan in Herstal. De vrouwen verkrijgen er een loons-
verhoging van 2 fr. en beloftes om de classificaties te herzien.

25 april: 5000 mensen betogen in Luik met de slogan “gelijk 
loon voor gelijk werk”. de vrouwen van FN maken het grootste 
deel van de betoging uit, maar er zijn ook bedrijfsdelegaties 
van het hele land aanwezig, evenals delegaties uit Nederland en 
Frankrijk.

Eind april: negende algemene vergadering. De patronale voor-
stellen worden verworpen als onvoldoende. Bijna 5000 arbeiders 
zijn nu in technische werkloosheid.

4 mei: vakbonden en directie bekomen een akkoord : 2 fr/u 
loonsverhoging bij het hernemen van het werk en 0,75 fr. op 1 
januari 1967.

5 mei: tiende algemene vergadering. De vakbondsbureaucratie 
werpt haar gewicht in de balans om het akkoord te laten aan-
vaarden in een haastig bijeengeroepen algemene vergadering, 
waarop veel minder mensen aanwezig waren dan gewoonlijk. 
Het akkoord wordt uiteindelijk aanvaard via een geheime stem-
ming waarbij 1320 voor-stemmen en 205 tegenstemmen worden 
geteld. Veel vrouwen aanvaarden het akkoord omdat het water 
hen aan de lippen staat: ze zijn financieel uitgeput, maar vinden 
het akkoord onbevredigend.

Na de staking: zelfs als de herintreding pijnlijk is en veel arbeid-
sters teleurgesteld zijn, staat de strijdbaarheid van de vrouwen 
toe om later nieuwe loonsverhogingen af te dwingen van de 
FN-directie, loonverhogingen die hoger zijn voor de vrouwen 
dan voor de mannen. Een nieuwe staking van drie weken in ’74 
leidt ertoe dan vrouwen toegelaten worden tot een 60-tal functies 
die voordien voor hen afgesloten waren. Ze bekomen eveneens 
een pak verbeteringen van hygiënische aard en betere arbeidsom-
standigheden.

kenmerken en lessen uit de vrouwenstaking bij Fn

1. Van in het begin was de beweging massaal en verenigd. De 
staking was zodanig vanzelfsprekend voor iedereen dat het niet 
nodig was een piket te zetten om de staking te doen respecteren 
– en dat gedurende 12 weken!

2. In de eerste fase was de beweging spontaan en radicaal. De 
vakbondsapparaten werden overrompeld en geplaatst tegenover 
het voldongen feit van de staking. De extreemlinkse militanten 
en militantes (PCB, PCW, PWT) speelden een belangrijke rol in 
het losbreken van de staking en in het aanzetten tot solidariteit. 
Vanaf de eerste dag bracht een Actiecomité de meest radicale 
militantes samen om te vermijden dat de vakbonden deze door 
hen ongewenste staking zouden begraven.

3. Overrompeld door het uitbreken van de staking heeft de vak-
bondsbureaucratie een grote tactische intelligentie getoond. Ze 
erkenden de staking na enkele dagen (ze konden overigens niet 
anders) en zetten alles in het werk om de staking te recuperen via 
de creatie van een officieel Stakingscomité om de invloed van 
het Actiecomité te verminderen.

4. De mannen stonden stevig aan de kant van de vrouwen van in 
het begin van de staking (de steunpetitie voor de vrouwen werd 
massaal ondertekend en geen enkele man speelde de rol van sta-
kingbreker door het aanvaarden van het werk van de vrouwen in 
het bedrijf). En ze zijn solidair gebleven, zelfs toen de helft van 
hen terechtkwam in de technische werkloosheid. Het seksisme 
was niet verdwenen, maar trok zich sterk terug tegenover de 
moed en de vastberadenheid van de vrouwelijke stakers.

5. De solidariteit vanwege de arbeidersklasse was enorm: col-
lectes door vakbondsdelegaties op diverse bedrijven, donaties 
van vakbondscentrales, collectes door de linkse partijen (delen 
van de BSP, PCB, PCW, PWT) en de vrouwenbewegingen die 
verbonden waren met de vakbonden en de linkse partijen,… 
De solidariteit kwam zelfs van de lokale handelaars en de vrije 
beroepen in Herstal en de brede regio, een bewijs dat de arbei-
dersklasse de volkse lagen van de bevolking achter zich kan 
scharen indien ze op een besliste manier vecht. Tenslotte was er 
ook een belangrijke buitenlandse solidariteit (vanuit Frankrijk, 
Nederland, Duitsland, Italië) vanwege dezelfde soort bewegin-
gen (vakbonden, linkse partijen en vrouwenbewegingen) als in 
België.

6. Onder druk van de strijdbaarheid van de vrouwen en ondanks 
hun zwakke vertegenwoordiging in de vakbonden (in FN en 
elders) werd de staking op een gedeeltelijk democratische manier 
georganiseerd. De belangrijkste positieve punten waren: de 
wekelijks algemene vergaderingen waar het voortzetten van de 
staking steeds opnieuw werd bediscussieerd en gestemd en waar 
solidariteitstussenkomsten van bedrijfsdelegaties, vakbondscen-
trales, vrouwenbewegingen plaatsvonden; de verkiezing van een 
Stakingscomité,… Maar die organisatie botste op de limieten die 
werden aangebracht door de reële conttrole die werd uitgeoe-
fend door de vakbondsbureaucratie: de algemene vergaderingen 
werden geleid door de vakbondsvrijgestelden (van het bedrijf 
en van het gewest), de nationale onderhandelingen en die met 
de FN-directie bleven het privilege van de vakbondsleiders, het 
Stakingscomité leidde de staking niet, maar werd vooral belast 
met het beheer van alle sociale problemen (een essentiële, maar 



tevens beperkte taak),…

7. De uitbreiding van de beweging werd niet vergemakkelijkt 
door de vakbondsapparaten. Het beste middel om druk te zetten 
op regering en patronaat zou het uitbreiden van de beweging zijn 
geweest met een stakingsoproep in andere bedrijven met een 
grote tewerkstelling van vrouwen. De Luikse vakbondsbureau-
cratieën volgden niet deze oriëntatie. Erger nog, de metaalbond 
van het ABVV in Charleroi (volgzaam tegenover de BSP) heeft 
er alles aan gedaan om de staking in ACEC-Charleroi tegen te 
gaan (en haar te breken eens ze begonnen was). De arbeidsters 
van FN bevonden zich dus zeer alleen in een conflict dat onge-
twijfeld geen 12 weken had moeten duren indien de vakbonden 
waren overgegaan naar een snelle uitbreiding van de staking.

8. De twee betogingen kwamen zeer laat: die in Herstal na 7 
weken staking en die in Luik na 10 weken! Bovendien hebben 
de vakbonden de betoging in Herstal pas georganiseerd toen de 
meest strijdbare vrouwen reeds probeerden om zelf de beweging 
uit te breiden (door het sturen van delegaties naar Charleroi) 
en omdat het nodig was om de energie van de arbeidsters af te 
leiden naar iets dat minder gevaarlijk was voor de bureaucratie. 
Daarbovenop hebben de vakbonden niet geprobeerd om mas-
saal voor die twee betogingen te mobiliseren (5000 mensen in 
Luik voor een solidariteitsbetoging voor een staking die reeds 10 
weken duurt – dat is zeer weinig).

9. De vrouwenbewegingen hebben een positieve rol gespeeld 
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door het uitbreiden van de solidariteit en door het voeren van een 
zeer welkome ideologische campagne tegen reactionaire ideeën 
als “de plaats van de vrouw is aan de haard, niet in de fabriek” of 
“het loon van vrouwen is slechts een bijpassing bij dat van man-
nen”, ideeën die in die periode leefden bij de mannen (en zelfs 
bij een deel van de vrouwen!). Maar de vrouwenbewegingen, die 
nauw verbonden waren met de BSP en de vakbonden, hebben 
de leiding van de vakbondsburocratieën niet in vraag gesteld of 
willen stellen.

10. De “kleine” partijen van radicaal links (enkele honderden 
leden van PCW en PWT, meer leden en zeker meer arbeiders dan 
vandaag bij PvdA en LSP) hebben een actieve en positieve rol 
gespeeld om de solidariteit te ontwikkelen, maar ook om het au-
tonome initiatief van de vrouwen te stimuleren. Het stalinistische 
sectarisme van de PCW heeft haar echter in de actie geïsoleerd.

11. De strijdbaarheid van de FN-vrouwen was uitzonderlijk en de 
solidariteit van een grote laag van de arbeidersklasse toonde dat 
zij zich herkenden in die vrouwen en bereid waren hen te onder-
steunen. Wat ontbrak voor een klinkende overwinning in plaats 
van een gedeeltelijke overwinning was, zoals vaak, het bestaan 
van een strijdbare syndicale stroming die voldoende stevig was 
georganiseerd en het bestaan van een revolutionaire partij die 
was ingeplant in de bedrijven, die kon helpen om het reformisme 
in de vorm van de stevige controle van de syndicale bureaucratie 
en de PS tegen te gaan

Op 9 april is er Socialisme 2016, een dag 
van politieke discussie en debat georgani-
seerd door LSP. Socialisme 2016 is geen 
academische zitting, het is een uitwisseling 
tussen militanten, activisten en al wie wil 
opkomen voor een wereld zonder onge-
lijkheid, oorlog en onveiligheid. Maak er 
kennis met LSP of ga er in discussie rond 
enkele centrale thema’s uit de actualiteit. 

Praktisch
– Adres: Fortstraat 35, St Gillis Brussel
– Inkom in voorverkoop: 7 euro – 5 euro 
sociaal tarief (studenten, uitkeringstrek-
kers) -> Stort op BE69 0012 2603 9378 
van LSP met vermelding ‘Socialisme 2016’
– Inkom aan de deur: 10 euro – 7 euro 
– Enkel avondmeeting: 4 euro – 3 euro
– drank, snacks, sandwiches en maaltijd 
aan democratische prijzen / gratis babysit
– info en inschrijvingen: info@socialisme.
be / 02 345 61 81 


