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Beste lezer,
De Griekse verkiezingen brachten Syriza aan de macht, de eerste linkse regering die uitdrukkelijk
belooft om het besparingsbeleid te stoppen. Dit leidt tot enthousiasme maar ook vragen over de
complicaties die onvermijdelijk opduiken. Tegelijk kenden we in eigen land een belangrijke algemene staking die de regering deed wankelen, maar waarna het opmerkelijk stil bleef. Die tweede
ronde van verzet die nodig is om de regering te doen vallen, blijft evenwel een mogelijkheid, de
marge om tot onderhandelde akkoorden te komen is immers beperkt.
Deze twee elementen - een linkse regering in Griekenland en het verzet tegen de regering-Michel
- staan vooraan in deze editie. Maar we brengen ook enkele updates en dossiers. Een uitgebreide
discussietekst over de rol van de kunstsector, een verduidelijking van de eis van nationalisering, de
inleiding op ‘De Verraden Revolutie’ van Trotski die deze maand voor het eerst in het Nederlands
verschijnt en een dossier over kastenonderdrukking.
De volgende editie van Marxisme Vandaag verschijnt begin april.
De redactie
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Regering-Michel en besparingsbeleid stoppen

Tweede ronde van verzet nodig.
Strijden om te winnen!

De nationale betoging van 6 november en de stakingsdagen van december 2014 waren historisch. De algemene staking
van 15 december was de grootste stakingsdag sinds decennia, misschien zelfs de grootste uit de Belgische geschiedenis.
Honderdduizenden werkenden staakten mee, velen voor de eerste keer. Tienduizenden hielpen mee met het organiseren
van acties en stakingspiketten. Overal was een grote actiebereidheid merkbaar. De centrale vraag die velen zich echter
stelden is: wat nu? Is een tweede actieplan nodig, en zo ja, hoe moet zo’n plan er dan uitzien? Artikel door TIM (Brussel).

De regering-Michel I morrelt langs alle kanten, systematisch
komen nieuwe akkefietjes en conflicten tussen excellenties van
de verschillende partijen in de media. Het massale karakter van
de acties weerklinkt tot in de Wetstraat. Vooral CD&V zit in een
oncomfortabele positie tussen haar engagementen in de regering
enerzijds en het steeds luidere protest langs haar ACW-zijde anderzijds. N-VA deed zich voor de verkiezingen liberaler voor dan
Open Vld waarop die laatste de partij van De Wever er nu toe
dwingt om de liberale besparingskelk tot op de bodem te ledigen.
Nog nooit werd zo systematisch en zo openlijk de mogelijke val
van een Belgische regering breed bediscussieerd.
De vakbondsleiders legden de bal in het kamp van de regering. De maneuvreerruimte is echter klein. Bovendien was het
verzet in het najaar niet beperkt tot de vraag om de besparingen
“eerlijker” te verdelen. We weten allemaal dat de grote bedrijven
telkens nieuwe achterpoortjes vinden om aan hun inspanningen
voor de gemeenschap te ontlopen terwijl pakweg BTW-verhogingen voor ons wel concreet zijn. De fiscale geschenken aan
de grote bedrijven blijven eveneens overeind, wat de inkomsten
van de overheid en de sociale zekerheid verder onder druk zet.
Er werd evenmin actie gevoerd voor een onderhandelde looninlevering met een beperkte loonstijging die niet volstaat om de
indexsprong te compenseren.
Rond fundamentele twistpunten als de indexsprong, de verhoging

van de pensioenleeftijd, de afbraak van de openbare diensten,
en het ontbreken van een échte vermogensbelasting kan niet
gediscussieerd worden. Het stemmen van de programmawet en
de begroting vlak voor de kerstvakantie heeft dat punt nog eens
verduidelijkt. “Alea iacta est”, stelde Julius Caesar toen hij de
Rubicon overstak en zo elke mogelijkheid voor een compromis
in zijn conflict met de Romeinse Senaat onmogelijk maakte. Dat
is ook de kernstelling van de regering Michel I, toegeven op de
meest fundamentele eisen van de beweging van november en
december is onmogelijk. Verder dreigen er bij de begrotingscontrole in maart al nieuwe pijnlijke maatregelen te komen. Waar is
de ruimte voor sociaal overleg dat iets oplevert?
Bij het sociaal overleg wil Marc Leemans (ACV) naar eigen
zeggen de regering “als het moet wat opjagen.” En als dat niet
volstaat volgen nieuwe acties. Indien dit betekent dat de acties
afgeblazen worden, zonder dat de actievoerders bij de beslissing
hierover betrokken werden, zal het bijzonder moeilijk worden om
ze terug op gang te trekken. Dan riskeert de rechtse regering haar
slag thuis te halen en zal het niet bij de huidige besparingen stoppen. Ook als te lang gewacht wordt met de aankondiging van een
tweede actieplan dreigt het momentum verloren te gaan. Denken
de vakbondsleiders dat er een aan- en uitknop of een pauzeknop
op ons ongenoegen zit? Het is aan de militanten en leden die van
de algemene staking zo’n succes gemaakt hebben om te beslissen
of het resultaat volstaat of een nieuw actieplan nodig is.
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Wij denken dat wat vandaag op tafel ligt ruim onvoldoende is en
een tweede actieplan nodig is. We strijden niet voor een beperkte
afzwakking van de aanval op onze levensstandaard, maar voor
een breuk met het asociale beleid van deze regering. De inzet van
zo’n actieplan? Het besparingsbeleid wegstaken is onlosmakelijk
verbonden met het wegstaken van deze regering.
Eerder gaven we reeds ons voorstel voor zo’n tweede actieplan
dat groter en harder moet zijn. Met een nieuwe militantenconcentratie, een nationale betoging, regionale actiedagen en tenslotte
een 48-urenstaking kunnen we de regering wegstaken. Het
enthousiasme dat bij velen leeft, kunnen we gebruiken om naar
buiten te treden en nog breder te mobiliseren: markten bezoeken,
vakbondsstands organiseren aan supermarkten, … zodat we de
beweging verder opbouwen. We kunnen hiermee ook diegenen
bereiken die nog niet overtuigd zijn of die nog twijfelen over

zelf meedoen aan acties. Om deze mensen te overtuigen, is het
belangrijk dat we het actieplan en de eisen van de beweging
democratisch opstellen. Open militantenvergaderingen in alle
regio’s en sectoren moeten beslissen over hoe en waar er actie
wordt gevoerd, en wat de minimumeisen zijn.
Terwijl wij een besparingslawine over ons krijgen, zijn er steeds
nieuwe fiscale achterpoortjes voor de superrijken. Dat de 85
rijksten ter wereld evenveel bezitten als de armste helft van de
wereldbevolking geeft aan hoe groot de ongelijkheid is. We leven
in een maatschappij waar meer rijkdommen zijn dan ooit tevoren,
maar waar die rijkdom ook nog nooit zo ongelijk verdeeld was.
Besparen op de meerderheid van de bevolking is een politieke
keuze, geen wetmatigheid. Om dit te keren, zal in de eerste plaats
een nieuw actieplan nodig zijn met de ambitie om de regering en
het besparingsbeleid weg te krijgen

‘De Verraden Revolutie’ van Trotski voor het eerst in
het Nederlands beschikbaar
De Verraden Revolutie van Leon Trotski vormde
de eerste grondige marxistische analyse van het
stalinisme. Het boek werd in 1936 geschreven,
toen Trotski reeds jarenlang in ballingschap op
de vlucht was voor het stalinisme. Toch is dit
boek geen persoonlijke afrekening, het is een
analyse van de objectieve omstandigheden die
een opmars van een reactionaire bureaucratie in
de Sovjet-Unie, de eerste arbeidersstaat uit de
geschiedenis, mogelijk maakten.
Reeds in 1936 voorzag Trotski het gevaar van
een kapitalistisch herstel indien er onder invloed
van revolutionaire gebeurtenissen in de rest van
de wereld geen politieke revolutie in de Sovjet-Unie kwam die de bureaucratie aan de kant
schoof om plaats te maken voor echte arbeidersdemocratie.
Tot vandaag wordt de stalinistische karikatuur van
het marxisme regelmatig als argument tegen socialisten gebruikt. De Verraden Revolutie blijft een
krachtig antwoord op dit argument. Dit is de allereerste uitgave van dit boek in het Nederlands.
Het kost 12 euro + 3 euro verzendingskosten.
Het is midden februari beschikbaar. Bestel het nu
al door 15 euro over te schrijven op BE 48 0013
9075 9627 van ‘Socialist Press’ met vermelding
‘De Verraden Revolutie’.
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Massale algemene staking deed regering wankelen

Op naar een tweede actieplan om
Michel I en het besparingsbeleid
weg te krijgen!

De algemene staking van 15 december was fenomenaal. Onze acties illustreren de kracht van de arbeidersbeweging. We
deden de regering wankelen, maar ze zal nog een extra duw moeten krijgen om effectief te vallen. De staking toonde het
potentieel om meteen een einde te maken aan heel het besparingsbeleid. De solidariteit en ook de passieve steun voor onze
acties neemt verder toe. Dit actief mobiliseren in een tweede actieplan dat groter en harder is, vormt nu de uitdaging.

Twee democratieën
De propaganda tegen de staking draaide zelden op zo’n volle
toeren als in de aanloop naar 15 december. Natuurlijk trok dit een
aantal mensen mee, maar het getuigde toch vooral van zwakte
en wanhoop. Nadat het niet lukte om grote delen van de bevolking van het besparingsbeleid te overtuigen, werd maar gepoogd
om hen van het protest ertegen weg te houden. En ook dat lukte
slechts heel af en toe.
Het gebeurt niet veel, maar we moeten Bart De Wever eens gelijk
geven. Op en rond 15 december waren er twee democratieën in
dit land. Niet op basis van de verschilpunten die De Wever en
zijn N-VA naar voor schuiven tussen Vlamingen en Franstaligen. Neen, er was een democratie van het establishment waar
de ongeduldige Thatcheriaanse elementen momenteel het hoge
woord voeren. En er was ook de democratie van onderuit, van de
honderdduizenden stakers en de tienduizenden die piket stonden.
De gevestigde media stapten ongegeneerd mee in de logica van
het establishment. Verwonderlijk is dat niet, wiens brood men eet
diens woord men spreekt. Alleen valt dit op ogenblikken van polarisatie meer op. We werden plat gebombardeerd met pleidooien
om niet ‘nog eens’ te staken, verslagen van het internetprotest
van de kinderen van de liberale regeringspartners (met initiatieven van zowel Jong-Vld als het KVHV van zoon Jambon) en de
over de grenzen van het wettelijke balanceerde patronale worst
en champagne voor werkwilligen. De premies en extraatjes voor
wie niet staakte geven aan dat er ruimte is voor loonsverhogingen
en dit voor alle werknemers.

Op 15 december bleef de door minister Jambon aangekondigde
repressie uit. Aan de piketten waren de reacties van passerende
agenten doorgaans heel positief. Ook van het internetprotest was
er in de reële wereld weinig te merken, zoon Jambon ging in
Antwerpen tevergeefs op zoek naar werkwilligen en een klein
groepje N-VA’ers ging in Gent aan het station provoceren. Dergelijke provocaties bezorgen vooral de eigen partijleiding problemen. Probeer maar eens tot enige vorm van compromis te komen
als niet alleen de jonge provocateurs maar ook kopstukken als
Siegfried Bracke meteen hun geduld verliezen. Zelfs Karel Van
Eetvelt, toch een beroepsprovocateur, gaf aan dat hij niet zelf
meeging met de ‘massagebus’ van Unizo omdat zijn aanwezigheid te provocatief zou zijn.
Het wanhopig karakter van de propagandacampagne bleek uit
het succes van de staking. Er was amper openbaar vervoer en
veel grote bedrijven lagen plat. Er was geen luchtverkeer en ook
niet over het water. Op de weg was het bijzonder rustig, enkel
aan enkele grote shoppingcentra was het druk en ook dat kwam
niet omdat velen besloten om daar te gaan telewerken. Honderdduizenden mensen legden het werk neer. Vele tienduizenden
anderen namen een twijfelende houding in, ze gingen evenmin
aan het werk maar namen een dag verlof. Niet om de ‘overlast’
en ‘hinder’ te ontlopen, maar wel om hun solidariteit te betuigen
zonder daar een financiële prijs voor te betalen. De staking was
niet louter het werk van het FGTB, zoals De Wever suggereerde
in een wel erg doorzichtige poging om een communautair onderscheid binnen te brengen, maar wel van leden en militanten van
alle vakbonden in alle delen van het land.
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Op de vele piketten kwam vaak terug dat deze beweging nog
verder kan groeien. De populariteit van de regering is al sterk
afgenomen, voor de staking was er al de peiling die aangaf dat
slechts 20% positief staat tegenover deze regering en een ander
onderzoek dat aangaf dat 85% voorstander is van een vermogensbelasting, een voorstel dat in heel Europa opgang kent en
in Nederland met de ‘Dagobert Duck taks’ het woord van het
jaar opleverde (niet dat de coalitie van liberale VVD en sociaaldemocratische PvdA er ook maar aan denkt om zoiets door te
voeren). Een nieuwe peiling geeft aan dat amper 5% effectief tot
67 jaar wil werken. Een nieuw actieplan kan de positie van de
regering stilaan onhoudbaar maken. Nadat ze langs Franstalige
kant slechts op een minderheid kon rekenen, kalft ook de steun
langs Vlaamse kant af. Zoals een kat die in het nauw gedreven is,
maken de meest ongeduldige elementen uit voornamelijk N-VA
momenteel rare sprongen om hun gelijk van de virtuele daken te
schreeuwen.

Spanningen in de regering
Onder de stakers was er een opmerkelijke eensgezindheid. Van
spanningen tussen Nederlandstalige, Franstalige, rode, groene en
blauwe vakbondsleden was er op 15 december niets te merken.
Er zijn pogingen geweest om de vakbonden tegen elkaar uit te
spelen en er wordt gevreesd dat er in de aanloop naar een tweede
actieplan verdeeldheid aan de top zal zijn. Maar de druk van de
basis is alvast groot om dat tegen te gaan en samen verder te
gaan in een tweede actieplan.
Aan de overkant, bij het patronaat en de rechtse regeringspartijen, is er wel verdeeldheid. Premier Michel wordt als een zwakke
figuur omschreven en er wordt gespeculeerd over de val of toch
minstens een herschikking van de regering. CD&V-kopstuk Kris
Peeters gaf openlijk kritiek op Bart De Wever die hij verweet als
een schoonmoeder van-op de zijlijn olie op het vuur te gooien.
Aan de provocaties van Siegfried Bracke maakte Kris Peeters
zelfs geen woorden vuil. Voor de N-VA’ers die oprecht een poging doen om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen, zal dat
hard aankomen. Na de OESO stelt nu ook het IMF vragen bij het
harde besparingsbeleid. Het argument dat dit het enige mogelijke
beleid is, wordt steeds meer onderuit gehaald.
Na de algemene staking ligt de bal in het kamp van de regering.
Is er bereidheid om toegevingen te doen? Of blijven Open Vld
en N-VA steken in een neoliberaal besparingsopbod? Wellicht
zullen de vakbondsleidingen de regering enkele weken de tijd
geven alvorens ze een nieuw tweede actieplan opstellen. Te lang
daarmee wachten is gevaarlijk. Maar meteen verder staken ‘tot
de finish’ is evenmin een optie waarmee we het opbouwende
karakter van de beweging zouden verderzetten. Een uitputtingsslag zou de meest radicale elementen alleen laten vechten, terwijl
de kracht van het actieplan tot nu toe mee bestond uit het feit dat
iedere nieuwe stap groter en breder was dan de vorige.
De meest vooruitziende elementen van de burgerij beseffen het
gevaar van een verdere opbouw van het syndicale verzet. Hoe
groter deze beweging wordt, hoe moeilijker het nadien wordt
om zelfs op een trager ritme de besparingen en aanvallen op
onze levensstandaard door te zetten. Het klimaat van Lux-Leaks
en andere rode lopers voor superrijken maakt het er bovendien
niet gemakkelijker op. Dit leidt onvermijdelijk tot spanningen


en een afweging onder de burgerij die enerzijds voldoende tijd
wil om de N-VA te verbranden, maar anderzijds niet teveel tijd
wil geven aan het verzet om te vermijden dat de kracht ervan te
groot wordt.
Het is mogelijk om de regering weg te staken. Maar het is evenzeer duidelijk dat een terugkeer van de tripartite geen alternatief
vormt. Hetzelfde beleid op een trager ritme doorvoeren zou een
afknapper zijn voor een beweging van deze omvang. De geringe
populariteit van de Franstalige en Brusselse regeringen bevestigen dit. We moeten de besparingen op alle niveaus bestrijden en
ons verzet niet beperken tot het federale niveau.

Tweede actieplan
LSP stelde op 15 december een tweede actieplan voor dat groter
en harder moet zijn dan het vorige en uitmonden in een 48urenstaking. Ons pamflet omschreef een voorstel tot actieplan:
“Een grote meeting van het gemeenschappelijk vakbondsfront
begin januari met 10 tot 20.000 deelnemers, waar het tweede
actieplan besproken en ter stemming voorgelegd wordt. Gevolgd
door personeelsvergaderingen in alle werkplaatsen. Zowel op
de meeting als tijdens personeelsvergaderingen kunnen pamfletten meegegeven worden voor een massale betoging ergens eind
januari ten laatste. We kunnen die massaal verdelen, ook op
marktplaatsen, en elke militant een pak affiches meegeven om
ook bij verenigingen en kleine zelfstandigen aan te plakken. Het
moet de bedoeling zijn meer dan 200.000 betogers op de been
te brengen, best met meerdere vertrekpunten, want vorige keer
kon het Noordstation de toevloed niet aan. Dat kan in februari
gevolgd worden door drie regionale stakingen, die deze keer ook
de kleinere bedrijven viseren en waarbij de eis voor syndicale
vertegenwoordiging vanaf 20 werknemers een belangrijke plaats
inneemt. Sectorale stakingen vinden we geen goed idee: het kan
leiden tot verdeeldheid en staat haaks op het blokkeren van industriezones. Dit alles moet uitmonden in een nationale 48-urenstaking die als de regering dan nog niet gevallen is, kan overvloeien
in één van onbeperkte duur.”
Aan de piketten was er een brede steun voor het idee van een
tweede actieplan naar het model van het eerste. Er werden nu
vragen gesteld bij de timing, waarbij het ritme erg hoog lag.
Zeker de laatste provinciale actiedag van 8 december kwam kort
voor de algemene staking van 15 december, wat de slagkracht
op 8 december parten speelde. Het idee van stakingen per sector
– dat in vakbondskringen circuleerde – kwam op 15 december
niet naar voor. En er was ook een roep voor een duidelijk en eenvoudig actieplan. Het potentieel voor een groter tweede actieplan
is zeker aanwezig, het succes van 15 december heeft de druk op
de vakbondsleiding hiervoor bevestigd.
Meer nog dan tijdens de regionale stakingsdagen was er op
15 december sprake van solidariteit van lagen die niet tot de
traditionele vakbondsbasis behoren. De jongeren sloten zich bij
het protest aan. Dat gebeurde al op 6 november, maar het werd
bevestigd op 15 december. Ook de socio-culturele sector was van
de partij, onder meer via het platform Hart boven Hard dat grote
solidariteitsacties organiseerde op 15 december. Zelfs een aantal
kleine ondernemers sloot zich bij de beweging aan. De steun
voor het protest is doorheen het actieplan breder geworden. Ook
in de bedrijven zelf groeit de steun. Militanten die bang waren of
ze hun collega’s wel zouden meekrijgen, waren aangenaam ver-
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rast door de stakingsbereidheid. In kleinere bedrijven werden de
eerste stakingservaringen opgedaan. Het organiseren en versterken van de brede solidariteit is een uitdaging die mee bepalend
zal zijn voor het succes van het tweede actieplan.
Een Antwerpse militant bij Lidl, verantwoordelijk voor een piket
bij de winkel op 100 meter van het huis van De Wever, stelde in
een interview op socialisme.be: “Bij Lidl beginnen veel mensen
nu pas echt over de regeringsplannen te spreken en begint de
kritiek daarop te komen. Voor velen betekent dit nog niet meteen
dat ze gaan staken, maar er is wel verandering. We hebben tijd en
een campagne nodig om dit in mobilisatie om te zetten.”
Verder opbouwen is inderdaad belangrijk. Om de voorbije acties
te evalueren en nieuwe voor te bereiden, zijn personeelsvergaderingen essentieel. Waar er dergelijke bijeenkomsten gehouden
zijn, stond de staking een pak sterker. Het is een uitstekende methode om argumenten te beantwoorden en twijfelaars te overtuigen. Een nieuwe concentratie gevolgd door een nieuwe betoging
bieden ruimte om verder op te bouwen.
In het tweede actieplan blijft ook het stakingswapen nodig. Het
is daarmee dat we het establishment raken waar ze het voelen,
in de portemonnee. Op stakingsdagen, op een ogenblik dat er
geen lonen betaald worden voor de stakers, wordt niet meer
geklaagd over de loonkost. Dan zouden we economische schade
aanrichten en de ‘economie kapot staken’. Inderdaad, voor de
werkgevers zijn wij geen kostenpost maar zorgen wij voor de
winst. Zonder onze arbeidskracht kunnen ze niets. Als het eerste
actieplan geen resultaat oplevert, moeten we niet alleen onze
beweging verbreden en groter maken. We moeten ook hardere
acties voeren. Als een 24-urenstaking niet volstaat, laat ons dan
opbouwen naar een 48-urenstaking!

Welk alternatief?
Iedere zwakte langs onze kant wordt maximaal uitgespeeld. De
afwezigheid van een voldoende sterke politieke vertegenwoordiging die het opneemt voor eisen als een vermogensbelasting,
stopzetting van fiscale cadeaus, aanpak van fraude, werk voor
jongeren, bescherming van onze levensstandaard, … is effectief
een probleem. De afgelopen decennia, zeker sinds de val de
stalinistische karikatuur van socialisme in het Oostblok, is de
idee van politieke organisatie van de arbeidersbeweging in het
defensief geraakt. Het zorgde ervoor dat massabewegingen, denk
maar aan de anti-oorlogsbeweging, geen resultaat opleverden.
Met twee zetels voor PTB-GO komen onze eisen wel aan bod,
maar dit weegt onvoldoende door. 85% van de bevolking is
gewonnen voor een vermogensbelasting, maar PTB-GO kan dat
in de peilingen slechts in beperkte mate vertalen en PVDA+ zelfs
helemaal niet. Een echte brede strijdpartij zou dat beter kunnen.
Velen hebben trouwens PVDA+ of PTB-GO gestemd vanuit de
veronderstelling dat de partij verder die weg zou inslaan, maar
het lijkt er helaas eerder op dat de PVDA de pauzeknop van
de verbreding en de diversiteit heeft ingedrukt. Wij blijven de
oproep van het ABVV-gewest Charleroi en Zuid-Henegouwen
voor een krachtenbundeling links van de sociaaldemocratie en
de groenen steunen. Dat het congres van de Algemene Centrale
in een goedgekeurd amendement in dezelfde richting gaat, geeft
aan dat dit debat aan belang wint.


In Ierland stellen de drie verkozenen van de Socialist Party dat
de massale beweging tegen de waterbelasting een eigen politiek
verlengstuk moet uitbouwen met kandidaten van de beweging in
alle districten. De Ierse regering wankelt nog meer dan de Belgische en vervroegde verkiezingen zijn er mogelijk. Wellicht kan
de Socialist Party bij dergelijke verkiezingen groeien tot vijf of
zes zetels. Maar de uitdaging van de beweging tegen de waterbelasting is groter. Door vanuit die beweging eigen kandidaten naar
voor te schuiven en het programma verder uit te werken – met
ook verzet tegen het gebrek aan betaalbare huisvesting, werk, …
– is het mogelijk om een grotere impact te hebben.
Een nieuwe politieke vertegenwoordiging zal niet zomaar tot
stand komen en niet uit de lucht komen vallen. Maar we moeten
evenmin werkloos toekijken en wachten. De vakbonden hebben
gezamenlijk 3,5 miljoen leden, organiseren de werkenden op de
werkplaats en in de samenleving. De bijeenkomsten, acties en
discussies binnen deze organisaties vormen de vruchtbare bodem
waar een nieuwe politieke beweging uit kan groeien. Personeelsvergaderingen om de stakingsacties te evalueren en volgende
stappen voor te bereiden, kunnen ook een ideaal forum vormen
om onze eisen, ons alternatief, uit te werken en te verfijnen.
Sectoriële discussies tussen militanten en intersectorale militantenbijeenkomsten kunnen zorgen voor een coherent programma
dat rekening houdt met alle invalshoeken voor een maatschappelijk alternatief.
LSP wil daar een actieve rol in blijven spelen. Het gehoor voor
onze voorstellen en alternatieven neemt toe. Aan de piketten op
15 december kregen honderden leden en sympathisanten goede
reacties op onze voorstellen. De nood aan een socialistisch alternatief dat breekt met het kapitalisme vindt vandaag een bredere
ingang. We willen onze krachten maximaal opbouwen om deze
strijd ook de komende jaren versterkt te voeren. Tegenover een
kapitalisme dat leidt tot groeiende ongelijkheid, crisis en ellende,
is dat geen overbodige luxe maar een noodzaak. Doe mee, sluit
aan bij LSP!
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Griekenland na de verkiezingen.
Geen samenwerking tussen linkse partijen,
Syriza in coalitie met Onafhankelijke Grieken

Na de Griekse verkiezingen
en de regeringsvorming spraken we met Andros Payiatsos
van Xekinima, de Griekse
zusterorganisatie van LSP.
Een interview door Niall
M u lholland va n he t
CWI.
Wat is het belang van dit verkiezingsresultaat?
“Het verkiezingsresultaat is van historisch belang. Het wijst op
de ineenstorting van de oude krachten die het politieke toneel
decennialang domineerden. Er is ook de opmars van de nieuwe
linkse kracht Syriza, in 2010 goed voor 4 tot 5% en nu de grootste partij met 36,5% en dit op basis van een links programma.
“Deze linkse vooruitgang was er ondanks de massale angstcampagne van de heersende klasse in Griekenland die dreigde dat een
overwinning van Syriza tot de ineenstorting van het land en een
exit uit de euro zou leiden. Dit had geen effect, of toch slechts
beperkt. De massa’s stemden nog steeds voor Syriza, zeker in
de arbeidersbuurten in de grote steden waar Syriza dicht bij een
absolute meerderheid kwam.
“De oude sociaaldemocratische partij Pasok is herleid tot amper
5%. Dat is ongeveer een derde van het resultaat dat in 1974 bij
de eerste verkiezingsdeelname werd behaald. Pasok moet de neofascisten van Gouden Dageraad laten voorgaan. Bovendien was
er nog een afsplitsing met Papandreou, de voormalige premier
van Pasok, die een nieuwe partij in het leven riep in een poging
om niet verder in de neergang van Pasok meegesleurd te worden.
Deze nieuwe partij, de Beweging voor Democratisch Socialisme,
haalde 2,5% en bleef dus onder de kiesdrempel van 3%.
“Griekenland kende sinds het begin van de economische crisis
een krimp van 27% van het BBP. Dat is economisch gezien meer
dan onder de bezetting door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Er is een massale armoede, officiële schattingen stellen
dat 6,3 van de 11 miljoen mensen op of onder de armoedegrens
van amper 450 euro per maand leven. De werkloosheidsgraad
bedraagt 26-27%, onder jongeren is dat 55%. Zowat 100.000 jongeren hebben het land verlaten. Er zijn elementen van een sociale
ineenstorting en massale verarming van de samenleving. Het is

onder deze omstandigheden dat een regering van Syriza oplossingen moet vinden.”
Syriza kondigde meteen aan dat het een coalitie zou vormen
met de Onafhankelijke Grieken. Waarom kwam er geen coalitie met de communistische partij KKE?
“Syriza vroeg de KKE om een regering van linkse partijen te
vormen. KKE weigerde dit, de partij heeft een sectaire opstelling
van isolement waarbij de verschillen op ideologisch en politiek
vlak worden ingeroepen om te verklaren dat samenwerking niet
mogelijk is. Dat is een algemene opstelling van de partij en niet
enkel nu met betrekking tot Syriza en de regering.
“De KKE stelde dat ze zelfs geen vertrouwen zou geven aan een
minderheidsregering van Syriza. De KKE beweert erg trots te
zijn omdat ze met 1% vooruitging in vergelijking met juni 2012,
dat is een stijging met ongeveer 50.000 stemmen. Het is een
belachelijk argument. Nu haalt de partij 5,5% tegenover 4,5% in
2012. Maar in 1981 was de KKE nog goed voor 11%. We kennen de meest rampzalige crisis in de Griekse samenleving sinds
decennia en de KKE klopt zich op de borst omdat ze 5,5% haalt.
Dat is een schande!
“Het liet de leiding van Syriza toe om een coalitie te vormen met
de Onafhankelijke Grieken. Een deel van de leiding van Syriza,
het rechtsere deel, was altijd al voorstander van een coalitie met
de Onafhankelijke Grieken ook al werd dit niet openlijk gezegd.
Ze wilden deze coalitie als alibi om geen socialistisch beleid
te moeten voeren zoals dit door de basis en door de werkende
bevolking wordt geëist.
“De Onafhankelijke Grieken ontstonden in 2012 als een populistische afsplitsing van de conservatieve Nieuwe Democratie. Dat
was toen Samaras (de vorige premier) een bocht van 180 graden
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maakte en zijn eerdere verzet tegen het memorandum overboord
gooide om een nieuw akkoord met de trojka te sluiten en een
hard besparingsbeleid te voeren. De Onafhankelijke Grieken
zijn rechts. Ze hebben geen banden met de arbeidersklasse of de
linkerzijde. Ze zijn voorstander van de markt en van het kapitalistische systeem. Ze zijn niet voor een exit uit de EU of de
eurozone, maar wel tegen het memorandum en het besparingsbeleid. De partij staat voor een mild nationalisme dat ze zelf
omschrijven als patriottisme. Ze gaan op zich niet in tegen de EU
en de eurozone, maar ze zijn daar wel toe bereid indien het tot
een confrontatie met de trojka komt.
“Deze kracht zal geen duurzame partner zijn voor Syriza. Het
maakt dat de nieuwe regering van bij het begin instabiel zal zijn
omdat ze zich baseert op krachten uit tegenovergestelde kampen.”
Internationaal was er heel wat enthousiasme voor de overwinning van Syriza. Is dat in Griekenland ook het geval?
“De opmars van Syriza wordt internationaal op enthousiasme
onthaald en lijkt een dynamiek te geven aan de linkerzijde en
sociale bewegingen om in het offensief te gaan. Het potentieel
daarvoor is ook effectief aanwezig.
“In Griekenland ligt dit wat anders. De beste manier om de huidige situatie te omschrijven, is dat veel werkenden en jongeren
een zucht van verluchting slaken zonder dat er grote feesten
zijn. Syriza heeft teveel water in de wijn gedaan, wordt gezegd.
Zeker in de recente periode was dit het geval. Het programma
werd afgezwakt en wordt stilaan erg vaag.
“Veel werkenden denken dat het niet zo erg kan zijn als voorheen. Er was een algemeen gevoel dat de barbaarse aanvallen
van de regering en de trojka moesten stoppen en dus werd massaal op Syriza gestemd. Er is echter ook twijfel over wat er nu
zal komen. Dit bleek onder meer uit het feit dat er op het feest
op de verkiezingsavond maar ongeveer 5.000 mensen op straat
kwamen in Athene, dat is minder dan de helft van het ledenaantal
van Syriza in de hoofdstad. Er is een afwachtende houding over
wat de overwinning van Syriza zal betekenen, maar tegelijk is er
vreugde omdat PASOK en Nieuwe Democratie werden afgestraft.”
Gouden Dageraad slaagde erin om stand te houden ondanks
de vervolging door de overheid en de gevangenneming van
een aantal partijleiders. Wat is het gevaar van een nieuwe
opbouw van Gouden Dageraad in de komende periode?
“Waakzaamheid is geboden. De grote linkse partijen onderschatten doorgaans het gevaar van de neofascisten. Gouden Dageraad
heeft aangetoond dat het een redelijk grote vaste kern van kiezers
heeft van enkele honderdduizenden. En dat voor een openlijke
neonazipartij waarvan geweten is dat leden tot moorden overgaan. Ondanks die elementen haalde de partij een gelijkaardig
resultaat als in 2012. Het betekent dat het gevaar van neofascisme opnieuw op de voorgrond zal treden, zeker indien de regering
de gewekte hoop niet inlost. Links moet daarop voorbereid zijn.”
In de verkiezingscampagne had Xekinima geen kandidaten.
Het was niet mogelijk om tot een akkoord met Syriza te komen, maar toch voerde Xekinima campagne. Hoe verliep dit?


“We hadden een erg goede campagne, zeker als je weet dat er
maar 11 campagnedagen waren. De verkiezingen werden erg
plots aangekondigd door de uittredende regering en Syriza had
net als de andere partijen meer dan twee weken nodig om over
de kandidatenlijsten te beslissen. De leiding van Syriza was niet
akkoord met de kandidaten die wij voorstelden voor lokale lijsten van Syriza, omdat ze wist dat we verkozenen zouden halen
en de leiding wilde niet dat deze verkozenen een linkse oppositie
zouden vormen binnen en buiten Syriza.
“Maar Xekinima voerde wel campagne, ondanks de weigering
van Syriza om onze kandidaten op de lijsten te plaatsen. De
leden van Xekinima begrepen goed dat een overwinning van Syriza belangrijk was voor de samenleving en de arbeidersklasse.
We verdeelden elke dag zowat 9.000 pamfletten en verkochten
bijna 250 kranten per dag. Het bracht ons in contact met heel wat
mensen. Nu zullen we open afdelingsvergaderingen houden in
verschillende buurten. Tijdens de verkiezingscampagne was het
moeilijk om dergelijke meetings te houden.”
Wat zal er nu gebeuren met de onderhandelingen tussen de
nieuwe Griekse regering en de trojka en de Duitse regering
in het bijzonder? Er wordt gesteld dat Merkel wel eens een
harde positie zou innemen en dat dit ondanks de bedoelingen van Tsipras kan leiden tot een Grieks bankroet. Maar
anderzijds wordt ook gesteld dat de druk om de eurozone
intact te houden de trojka en Merkel ertoe kan aanzetten om
de Griekse schulden opnieuw te onderhandelen en de schuld
niet kwijt te schelden maar te betaling ervan te spreiden.
“Dit is een cruciale kwestie. Het is duidelijk dat beide kampen
willen onderhandelen en tot een compromis komen. De leiding
van Syriza wil zeker een compromis. Merkel lijkt bereid te zijn
tot een vorm van compromis. Anders zou het immers tot een
kettingreactie kunnen leiden waarbij de eurozone in een diepe
crisis terecht komt. Maar het is nog maar de vraag of ze tot een
compromis kunnen komen.
“Ik veronderstel dat Merkel op bepaalde zaken bereid is om toe
te geven. Zo is er wellicht bereidheid om de betaling van de
schulden over een langere periode te spreiden, waardoor de druk
op de begroting de komende jaren wat verlicht zou worden.
“Maar anderzijds zal Syriza moeten toegeven op de beloften
die ze aan de Griekse werkende bevolking heeft gedaan. Die
beloften omvatten onder meer een verhoging van het minimumloon tot het niveau van voor de crisis, sociale uitkeringen voor de
armste lagen die nu niet in staat zijn om te overleven met onder
meer voedsel en elektriciteit voor wie er geen toegang tot heeft.
Er werd aangekondigd dat de arbeidsverhoudingen opnieuw
zouden gewijzigd worden na de volledige deregulering. Syriza
wil een einde maken aan de slavenverhoudingen die steeds vaker
voorkomen in de private sector, waar het niet uitzonderlijk is om
tot 12 uur per dag te werken en dit gedurende zeven dagen per
week zonder dat er overloon wordt betaald. Ook moet een einde
gemaakt worden aan de goudmijnen in Halkidiki in het noorden
van Griekenland, wat onder meer belangrijk is voor het milieu.
Syriza moet het ontslagen personeel van de overheidszender
ERT opnieuw aanwerven. En zo zijn er nog heel wat elementen.
“Syriza moet minstens een poging doen om deze zaken te realiseren, het gaat immers om basiseisen van de kiezers en de basis
van de partij. Indien Syriza dit niet realiseert van bij het begin

marxisme vandaag #6

februari 2015

van de regeerperiode, dan zal het tot een crisis binnen Syriza
leiden. Syriza zal gedwongen worden om deze maatregelen uit te
voeren.
“Maar terwijl deze eisen absoluut noodzakelijk zijn als antwoord
op de humanitaire crisis in Griekenland, gaan ze regelrecht in
tegen het beleid van de trojka de afgelopen vier jaar. De vraag
is dan ook hoe de Duitse heersende klasse een compromis kan
sluiten met de Griekse regering. Het valt te betwijfelen of zo’n
akkoord er komt. Het is dan ook niet zeker wat de krachtsverhoudingen zullen zijn na de onderhandelingen tussen Griekenland en de trojka, de kwestie van het bankroet zal terug op de
agenda komen.
“Wij zeggen dat indien Griekenland failliet gaat en buiten de
eurozone belandt, de linkse regering onmiddellijk moet overgaan tot een controle op het kapitaal en het krediet en tot een
overheidsmonopolie op buitenlandse handel als onderdeel van
een breder programma met de nationalisatie van de banken en de
sleutelsectoren van de economie, arbeiderscontrole en -beheer,
een geplande economie, … als antwoord op de crisis, om de
levensvoorwaarden van de werkende bevolking te vrijwaren en
om tot fundamentele socialistische verandering te komen.”
Welke rol zal Xekinima in de komende periode spelen?
“De leiding van Syriza zal de Onafhankelijke Grieken als alibi
gebruiken om niet over te gaan tot de nodige linkse en socialistische maatregelen. We moeten blijven eisen dat een beleid in het
belang van de werkende bevolking wordt gevoerd. Als dit tot een
regeringscrisis en vervroegde verkiezingen leidt, dan is dat maar
zo.
“De belangrijkste rol die wij kunnen spelen, samen met andere
linkse krachten binnen en buiten het ‘Initiatief van de 1000’, is


om op te komen voor een socialistisch alternatief en dit samen te
doen met linkse krachten binnen en buiten Syriza. Er zijn sterke
bewegingen van onderuit nodig. Een belangrijk effect van deze
regering op de samenleving is dat het wat ademruimte biedt aan
de werkende bevolking en de sociale bewegingen waardoor er
een offensief kan volgen. Dit betekent dat de werkenden zullen
mobiliseren om terug te eisen wat ze de afgelopen jaren verloren.
“In deze situatie kan een regering van Syriza naar links geduwd
worden en kan ze overgaan tot maatregelen die verder gaan dan
wat de leiding van de partij vandaag voor ogen heeft.
“Voor ons komt het erop aan om de onafhankelijke acties van de
arbeidersbeweging van onderuit te ondersteunen en te versterken. Dit zal het karakter van de strijd in de komende periode
bepalen. De enige uitweg uit de crisis is de toepassing van een
socialistisch beleid en een socialistisch programma. Gelijk welke
regering die dit niet doet, zal in crisis eindigen.
“We roepen Syriza bijvoorbeeld op om de schulden te verwerpen, een leefbaar minimumloon en minimumpensioen in te
voeren, te investeren in gezondheidszorg en onderwijs, … Een
socialistisch programma houdt ook in dat de grote bedrijven in
publieke handen worden genomen en dit onder democratische
arbeiderscontrole en -beheer zodat de belangen van de meerderheid van de bevolking centraal zouden staan.
“Het wereldwijde enthousiasme na de overwinning van Syriza
wijst erop dat de Griekse arbeidersklasse over miljoenen bondgenoten beschikt in Europa en de international arbeidersklasse. Een
socialistisch programma van een linkse regering zou een enorm
gehoor vinden doorheen Europa en zou een inspiratie zijn. Het
zou de kwestie van een socialistische confederatie in Europa op
vrije en gelijkwaardige basis stellen.”
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Griekenland voor de verkiezingen.
De verkiezingen zijn enkel het voorgerecht, de beweging
uitbouwen zal cruciaal worden!

Tijdens het Griekse verkiezingsweekend was LSP-woordvoerder Bart
Vandersteene in Athene. Hij
bracht op zaterdag 24 januari volgend
verslag uit.
De verkiezingscampagne in Griekenland zit erop. Sinds vrijdagavond middernacht mag er geen campagne meer worden
gevoerd op straat. Op café, in de huiskamers en op televisie gaat
het politieke debat volop verder. Morgen zullen de ogen van
de hele wereld op Athene gericht zijn. De uitkomst van deze
verkiezingen kunnen potentieel een nieuwe periode inluiden op
het Europese continent. Voor het eerst sinds de start van de crisis
kan er een partij aan de macht komen die uitdrukking geeft aan
de verzuchtingen van de gewone bevolking, een partij waar de
elite op dit moment nog geen volledige controle over uitoefent,
ook al probeert ze hard. En dat maakt hen nerveus, niet enkel in
Griekenland. De inspiratie die deze overwinning kan bieden voor
werkenden en jongeren over de hele wereld zorgt voor koppijn
bij de globale kapitalistische elite.
Op de slotmeeting van Syriza donderdagavond waren er minstens 25.000 aanwezigen om te luisteren naar de toespraken van
Alexander Tsipras (Syriza) en Pablo Iglesias (Podemos). Met een
knipoog naar Leonard Cohen werd de meeting afgesloten: ‘First
we take Athens and then we take Madrid’. Voor het einde van het
jaar komen er parlementsverkiezingen in Spanje waar de nieuwe
links partij Podemos in de peilingen voorop ligt. Een overwinning voor Syriza zal een enorme duw in de rug betekenen voor
het vertrouwen in Spanje, het zou aangeven dat terugvechten
tegen de besparingspolitiek succesvol kan zijn.
De menselijke tragedie van de crisis in Griekenland is moeilijk in
woorden of cijfers uit te drukken. Het land werd in het neoliberale model gekatapulteerd en zou dankzij de EU de kloof met
West-Europa dichten. Op voorwaarde dat de recepten van die
EU, het IMF en andere instellingen zouden worden gevolgd. De
vennootschapsbelasting moest worden gehalveerd om investerin-

gen aan te trekken. Openbare diensten werden geprivatiseerd om
ze “efficiënter” te maken en het bracht tegelijk geld op voor de
overheid. Banken, binnenlandse en buitenlandse, kregen vrij spel
en overtuigden de Griekse bevolking om riskante leningen aan te
gaan, gebaseerd op de fantasieverhalen over een welvarende toekomst dankzij het neoliberale model van de EU. Ook de sociaaldemocratische PASOK, tot enkele jaren geleden bestempeld als
de ‘meest linkse’ in Europa, stapte mee in het verhaal en gooide
haar kritiek op de vrijemarkteconomie volledig overboord.
Vandaag zitten 33% van de Grieken zonder gezondheidszorg,
zijn er scholen zonder lesmateriaal, ziekenhuizen zonder medicatie, daalden de pensioenen met gemiddeld 45%, leeft 32% onder
de armoedegrens en zijn 1,3 miljoen Grieken werkloos. Volgens
schattingen heeft de rijkste 0,1% de afgelopen jaren al 600 miljard dollar of bijna het dubbele van de staatsschuld geparkeerd
op Zwitserse en andere bankrekeningen, want zij gingen dankzij
hun politieke vrienden vrijuit. Meer nog, ze konden zelfs in de
crisisjaren verder gaan met het opstapelen van rijkdom.
Genoeg is genoeg. De meerderheid van de Grieken heeft de buik
vol van de ellende, maar ook van de mooipraters van de klassieke partijen. De ooit machtige PASOK haalde in 2009 nog 45%
van de stemmen. Het is niet zeker of ze morgen 5% haalt. Dit lot
wacht ook andere klassieke partijen in Europa die hun origine en
beloftes om de werkende klasse te vertegenwoordigen zo overduidelijk verraden.

Gesofisticeerde anti-Syriza campagne
Op zondag 25 januari blijven de kiesbureaus open tot 19u lokale
tijd, waarna de eerste exitpolls volgen. De belangrijkste trend
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zal dan reeds duidelijk zijn. Wint Syriza afgemeten de verkiezingen? Is een absolute meerderheid voor Syriza mogelijk?
Maar belangrijke details zullen pas ‘s nachts of maandagochtend
duidelijk worden. Welke partijen halen de kiesdrempel van 3%
bijvoorbeeld, wat een belangrijke rol zal spelen in de exacte
zetelverdeling. In de meeste peilingen haalt Syriza het ruim van
Nea Demokratia, de partij van de huidige premier Samaras.
Het zou op details kunnen aankomen en ook dan kan het spel
vuil gespeeld worden. Maar liefst 300.000 Grieken, hoofdzakelijk jongeren, verlieten de afgelopen vijf jaar het land om hun
leven ergens anders op te bouwen. Zij hebben geen stemrecht,
tenzij ze dit weekend naar Griekenland komen, nogal een dure
onderneming om je recht om te stemmen uit te oefenen. De regering zou een 10.000-tal vluchten hebben geboekt voor beleidsgetrouwe Grieken uit de economische en politieke Europese centra
van Londen, Brussel en Frankfurt.
Ongeveer 100.000 jongeren die recent de leeftijd van 18 jaar
hebben bereikt, kunnen niet gaan stemmen omdat de overheid er
niet in slaagde hen te registeren. Dit is geen toeval, de regeringspartijen weten goed dat een meerderheid van de jongeren, zowel
diegenen in Griekenland als diegenen die het land verlieten,
voor Syriza zou stemmen uit protest tegen de politieke elite die
de toekomst van de jongeren ontneemt. Ook in de telbureaus zal
morgen een strijd worden gevoerd. De regeringspartijen proberen alle kunstgrepen uit de kast te halen om Syriza-stemmen
ongeldig te laten verklaren, ze zetten zoveel mogelijk van hun
sympathisanten in als tellers.
In de campagne werden moeite noch leugens gespaard om een
te grote Syriza-overwinning te vermijden. De kerk, de grote
media (in handen van de economische elite), bekende Grieken,
iedereen werd opgetrommeld om op hun manier angst te zaaien
voor Syriza. Maar de angstcampagne pakt minder en minder. De
autoriteit van instellingen die zich verbinden met de besparingspolitiek is fundamenteel aangetast.
De campagne tegen Syriza wordt niet enkel van buiten de partij
gevoerd. Ook van binnenuit is er een poging om de radicale
kantjes van de partij weg te krijgen. Heel wat PASOK-tenoren
verlieten het zinkende schip en liepen over naar Syriza. Sommigen deden dit uit eerlijke verontwaardiging met de koers van
hun voormalige partij, anderen met een agenda om hun politieke
carrière verder te zetten en tegelijkertijd Syriza naar het politieke
centrum te duwen. Na de verkiezingen zal deze kwestie zich
concreter stellen dan voorheen. Zal Syriza een partij zijn die als
instrument kan dienen om de belangen van de 99% door te drukken of wordt ze meer en meer naar voor de Griekse en Europese
elite veilige wateren gedreven?

Wiens schuld?
De centrale vraag in de onderhandelingen met de EU en het IMF
is of de Griekse staatsschuld volledig moet worden terugbetaald
of niet. Van die staatsschuld, die nu ongeveer 320 miljard euro
bedraagt, is 227 miljard afkomstig van het reddingsprogramma
van de trojka. Slechts 5 tot 10% van dat bedrag is naar de reële
begroting van de afgeslankte Griekse staat gegaan. De rest werd
gebruikt voor de redding van de banken en het betalen van intrest op de schulden die de overheid heeft gemaakt om de banken
te redden. Meer dan terecht weigeren veel Grieken dit als hun
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schuld te beschouwen, zeker wanneer verhaal na verhaal opduikt
hoe de echte verantwoordelijken gingen lopen met het geld en
zorgeloos verder gaan met hun plunderingen.
Tijdens de eerste jaren van de crisis werd er massaal betoogd,
werd er tientallen keren gestaakt. Helaas was het enige resultaat
een lichte vertraging in het tempo van de verschrikkelijke besparingsprogramma’s. De afgelopen jaren organiseerde de bevolking
zich meer en meer in spontane solidariteitsinitiatieven die het
falen van de overheid probeerden te compenseren. Er ontstonden
medische centra waar dokters, verpleegkundigen en veel gewone
Grieken gratis werken met materiaal en medicijnen die werden
gedoneerd door de Griekse bevolking en door internationale
solidariteitscampagnes. Een derde van de Griekse bevolking
heeft geen ziekteverzekering, voor hen is dit de enige toegang
tot medische dienstverlening. In totaal bestaan er in Griekenland
zo’n 400 centra waar voedsel wordt bedeeld, wordt gekookt of
waar medische zorgen worden aangeboden.
Een Syriza-regering zou een belangrijke ruimte kunnen creëren
voor deze initiatieven en voor de georganiseerde arbeidersbeweging om een nieuwe adem en perspectief te vinden in hun strijd.
Een overwinning van Syriza kan de krachtsverhoudingen voor
het eerst sinds jaren in het voordeel van de beweging wijzigen.
Maar zowel in Griekenland als in de rest van Europa zal de strijd
moeten worden verder gezet.
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ECB draait geldkraan open.
Wanhopige poging om economie in beweging te krijgen
Het is een wanhoopspoging om de
Europese economie na zes jaar stagnatie weer in beweging te krijgen. De
Europese Centrale Bank zet vandaag
(22/1) een gigantische geldpers aan. In
de praktijk loopt dat zo: de bank schept
geld door nullen in te voeren in de eigen
computersystemen. Dat is dan geld dat
wordt gebruikt om slechte leningen van
zombiebanken en staatsschulden van
eigenlijk failliete landen op te kopen.
Het idee is dat consumenten meer gaan
lenen als dat goedkoper wordt. In de
praktijk blijft dat geld bij de banken
en overheden steken. Maar wat zijn de
verdere gevolgen voor de arbeiders? Inflatie zal lonen en pensioenen uithollen.
Een analyse door PIETER BRANS,
Socialistisch Alternatief (Amsterdam)

Het doel van het scheppen van geld is het veroorzaken van
inflatie, prijsstijgingen. In Europa is er nu sprake van deflatie,
prijsdalingen van 0,2% in december 2014 om precies te zijn.
De dalende prijs voor olie is daar een onderdeel van. Zoals de
ervaring in een land als Japan heeft laten zien is deflatie slecht
voor de groei van de economie. Economen zeggen dat mensen en
bedrijven aankopen gaan uitstellen in de verwachting dat ze in de
toekomst minder zullen kosten. Koste wat het kost, er moet nu
inflatie komen, anders groeit de economie nooit meer, is het idee.

De werkgevers zullen niet aarzelen om hun veel sterkere positie
maximaal uit te buiten.

Iedereen begrijpt dat prijsstijgingen de koopkracht van de lonen
en de pensioenen uitholt. Dat is gevolg numero één van het aanzetten van de geldpers. Naast alle verslechteringen van de afgelopen jaren in de vorm van dalende lonen, pensioenen en stijgende
werkloosheid door de crisis van de afgelopen zes jaar (!) komt
daar nu deze nieuwe golf van geldontwaarding bovenop.

De nieuwe aanval van de Europese Centrale Bank op de levensstandaard van de werkenden en gepensioneerden komt niet
alleen: de ECB vindt dat de politiek ook meer in beweging moet
komen met nog meer bezuinigingen en “hervormingen” (nog
meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, verder verhogen van de
pensioenleeftijd, sociale uitkeringen verder verlagen enz.). Politici doen hun best maar hebben begrijpelijk aarzelingen om het
stuk- en dagloon weer in te voeren, de pensioenleeftijd naar 75
op te krikken en iedereen standaard naar een kartonnen doos en
de voedselbank door te verwijzen. Maar in feite zijn de ECB en
de politici het erover eens dat massale armoede en onzekerheid
de enige oplossing is voor de economische crisis…

Zelfs burgerlijke economen geloven niet in de zin van deze
maatregel. Er zijn economen die menen dat het beter zou zijn als
de Europese Centrale Bank iedereen zo’n 3000 Euro zou betalen,
want dan geven de armeren het geld in ieder geval uit. Nu lekt
het waarschijnlijk via de stijgende winsten en aandelenkoersen
naar de toch al rijke rijken. En die geven het niet uit. Die barsten
al van de kaviaar, champagne, Maserati’s en Lamborghini’s.
Wat doen Europeanen die de prijzen zien stijgen en hun lonen en
pensioenen zien achterblijven? Zij gaan buffers aanleggen voor
de beroerde toekomst: meer sparen en minder consumeren. Dat
gaat de economie niet verder helpen, want dat is nu precies het
probleem. Andere manieren om de prijsstijgingen te compenseren zijn er immers niet. De vakbonden zijn door de globalisering,
flexibilisering van de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de leden
verzwakt. Zij hebben geen sterke onderhandelingspositie meer.
De lonen stijgen in Nederland al dertig jaar niet meer automatisch mee met de inflatie, zoals bevochten in de jaren zeventig.

In Nederland eist de winkelketen V&D nu al een loonoffer van
zo’n 100 Euro per maand van zijn werknemers. Het mag niet van
de cao (de werkgever kan het loon niet eenzijdig verlagen), het
is wettelijk verboden, de bonden mogen er niet eens over praten:
als we deze werkgever zo brutaal laten optreden dan lopen ze
binnenkort allemaal met loonsverlagingen over ons heen.

Ze durven het niet zo luid en duidelijk te vertellen. Maar ze handelen er wel naar.
In de afgelopen jaren hebben de vakbonden in Europa weinig
succes geboekt in de strijd tegen de verarming en de bezuinigingen. De crisis van 2008 kwam helaas na een langzame terugtocht
van de vakbeweging (en de arbeidersbeweging in het algemeen)
die al begon in de jaren tachtig. De val van de Sovjet-Unie
betekende een versnelling van dat proces. Het kapitalisme hoefde
niet langer bang te zijn dat de arbeiders zouden omkijken naar
een “concurrerend” systeem. De opkomst van China betekende
een enorme toestroom van goedkope en geschoolde arbeid. Het
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groeiende belang van de financiële wereld (banken en verzekeringsmaatschappijen) in het kapitalisme van de jaren negentig en
het begin van de nieuwe eeuw, waar de vakbonden geen invloed
hadden, deed de rest.
Toen de grootste crisis van het kapitalisme sinds de jaren dertig
in 2008 uitbrak, waren de arbeidersbeweging en de vakbeweging
er niet klaar voor. Nu de crisis in Europa een nieuwe fase ingaat,
is dat helaas opnieuw het geval. Aan de top van de vakbeweging, zeker in Nederland, heerste een bureaucratisch gebrek
aan activiteit. Aan de basis overheerste het gevoel van “op een
houtje bijten en wachten tot het weer overgaat”. Dat de algemene
stakingen in Zuid-Europa niet tot resultaten leidden, heeft daar
zeker aan bijgedragen. Deze bewegingen bleven zwak omdat er
geen duidelijk alternatief voor het kapitalisme naar voren werd
gebracht.
Internationaal is de situatie nu anders. In de VS is er de campagne voor de invoering van een minimumloon van $15 per uur.
In Ierland is er massaal verzet tegen de invoering van watertarieven. In België is in december 2014 een algemene staking
tegen de bezuinigingen uitgebroken. In Griekenland wint de
linkse partij Syriza, die de EU bezuinigingen afwijst, mogelijk
de verkiezingen van aanstaande zondag. Her en der begint de
arbeidersbeweging in verzet te komen.
Ook in Nederland is de situatie nu anders. Het relatieve gemak
waarmee de verhoging van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen werden geaccepteerd had veel te maken met de situatie in de
vakbeweging. Die reorganiseerde om de vakbeweging als geheel
wat meer dienstbaar te maken aan de sociaaldemocratische PvdA
die met de liberale VVD een coalitie vormde. Nu de langslepende reorganisatie is voltooid, merkt de top van de vakbeweging
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steeds meer dat loyaliteit aan de PvdA niets oplevert. De bezuinigingen en de verslechteringen zijn er niet door verzacht. Met
de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart en landelijke
verkiezingen in 2016 in het vooruitzicht steeds meer een zinkend
schip is geworden.
Van de PvdA valt in de strijd tegen de verslechteringen voor
de vakbeweging geen enkele rugdekking meer te verwachten.
In de strijd tegen de gevolgen van de komende inflatie voor de
lonen en pensioenen heeft de vakbeweging van de PvdA ook
niets meer te verwachten. Het kabinet steunt immers dat beleid.
De president van de Nederlandse bank zit in het bestuur…die
geeft overigens in de pers toe dat hij ook niet weet wat er moet
gebeuren…
De vakbondsfederatie FNV is in Nederland de enige massa-organisatie die staat voor de belangen van de werknemers. De tijd
van de langdurige conflicten over de reorganisatie is voorbij. Het
tij begint internationaal te keren. De eengemaakte organisatie
van de vakbeweging biedt alle kans om in actie te komen voor
het behoud van lonen en banen. De eerste kans om daar aan deel
te nemen is de FNV-manifestatie op 31 januari bij Utrecht CS.
Een kaderlid stelde: “We moeten laten zien dat we weer een
grote, sterke vakbeweging zijn, niet alleen met een miljoen leden
op papier, maar ook met een miljoen leden die hun nek durven
uit te steken”. Nu meer nodig dan ooit. Zie de info op de site van
de FNV. Meld je aan!
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Van waar komt Pegida en hoe ertegen strijden?

Van waar komen de Pegida-betogingen tegen migranten?
Een artikel door Wolfram Klein, Sozialistische
Alternative, gepubliceerd op 14 januari.
De afgelopen weken waren er groeiende betogingen voor en
tegen Pegida (Patriottische Europeanen tegen de islamisering van
het avondland). Het protest begon afgelopen oktober in de oostDuitse stad Dresden, in Saksen. Pegida kreeg snel momentum en
de wekelijkse ‘maandagbetoging’ in Dresden groeide van enkele
honderden (op 20 oktober) tot duizenden vlak voor nieuwjaar.
Er waren gelijkaardige, maar veel kleinere, betogingen in andere
Duitse steden. Nu is er een veel grotere golf van tegenbetogingen
met tot 35.000 aanwezigen.
Op 12 januari waren de betogingen nog groter. De Duitse media
had het over 30.000 aanwezigen op de betogingen van Pegida in
verschillende steden. Op de tegenbetogingen waren er meer dan
100.000 aanwezigen. De grootste actie van Pegida was in Dresden met 25.000. In Leipzig, een andere grote stad in Saksen op
115 kilometer van Dresden, waren er 4.800 betogers voor Pegida
en 30.000 ertegen.

“Maandagbetogingen”
De Pegida-betogingen begonnen met een mobilisatie voor
‘maandagbetogingen’ die voornamelijk via sociale media werd
gevoerd. Het was een poging om een traditie te kopiëren van de
revolutie die in de herfst van 1989 in het toenmalige stalinistische Oost-Duitsland begon. De ‘maandagbetogingen’ begonnen
toen in Leipzig, eveneens in Saksen, en werden een massabeweging doorheen Oost-Duitsland. Deze beweging speelde een grote
rol in het neerbrengen van het stalinistische regime. De beweging
begon als een politieke revolutie voor democratische rechten en
tegen de stalinistische elite, maar eindigde met het herstel van het
kapitalisme. De Duitse heersende klasse greep de kans om het
land in 1990 te herenigen op basis van hun systeem.
Sindsdien waren er verschillende pogingen om de traditie van

maandagbetogingen te herstellen. In 1991 waren er massale
maandagbetogingen tegen het jobverlies in Oost-Duitsland toen
de voorheen geplande economie werd geprivatiseerd. In 2004
waren er massale betogingen in Oost-Duitsland (en veel kleinere
betogingen in West-Duitsland) tegen de besparingen op de sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden (de beruchte ‘Hartz’-wetten). In de lente van 2014 waren er kleine “vredesbetogingen op
maandag” die in heel wat gevallen een verzet tegen de agressieve
positie van het Westerse imperialisme in Oekraïne combineerden
met verwarde en reactionaire ideeën (zoals samenzweringstheorieën of steun aan Poetin).
De nieuwe maandagbetogingen in Dresden beweren deze traditie
op te nemen. De slogans van 1989 worden opnieuw boven gehaald (vooral ‘Wij zijn het volk’), maar er werd een totaal nieuwe
en reactionaire inhoud aan gegeven.
Lutz Bachmann, de centrale organisator van Pegida, heeft een
lang strafblad (diefstal, drugs, …). In 1998 vluchtte hij naar
Zuid-Afrika om een gevangenisstraf te ontlopen, maar hij werd
daar het land uitgezet en naar Duitsland uitgewezen. Nu wakkert
hij haat aan tegen zogenaamd criminele buitenlanders.
Hij beweert dat hij tot de acties overging door zijn verzet tegen
een betoging van Koerdische mensen in oktober 2014 uit solidariteit met de strijd tegen ISIS in de stad Kobane. Deze zogenaamde beweging tegen de islamisering was aanvankelijk dus gemotiveerd door haat tegenover diegenen die net de meest vastberaden
strijd leveren tegen de reactionaire politieke islam.
De angst van islamisering heeft weinig met de realiteit te maken.
Slechts 5% van de Duitse bevolking bestaat uit moslims. Demografen schatten dat dit aantal zal toenemen tot 7% in 2030. In
Saksen is minder dan 1% van de bevolking moslim. Anderzijds
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is er in Oost-Duitsland evenmin een sterke christelijke traditie.
Meer dan 75% van de bevolking in Saksen was in 2011 niet
verbonden met enige religie. Als de woordvoerders van Pegida
een christelijk-joodse westerse traditie naar voor brengen, is dat
verkeerd. Een groot deel van de echte geschiedenis van het georganiseerde christendom in Europa wordt overigens gekenmerkt
door een brutaal anti-joodse praktijk.
Deze geschiedenisvervalsing geeft aan dat geprobeerd wordt
om traditionele extreemrechtse stempels te vermijden. In de
oorspronkelijke eisen werd beweerd dat Pegida geen probleem
had met asielrecht voor mensen die vervolgd worden of oorlog
ontvluchten. Er werd gezegd dat Pegida zich enkel uitsprak tegen
economische vluchtelingen, criminele vluchtelingen, … Maar de
verslagen van de maandagbetogingen geven aan dat dit slechts
camouflage is voor een algemeen verzet tegen migranten.

Kwade en wanhopige kleinburgers
Hoe kan deze irrationele massabeweging verklaard worden?
Veel van de betogers in Dresden komen vanuit de middenklasse.
Het is een typische beweging van de middenklasse die bang is
van sociale neergang. Begin jaren 1990 verloren veel mensen
hun werk toen het kapitalisme in Oost-Duitsland opnieuw werd
ingevoerd. Een laag van hen probeerde dit te overkomen door
zelfstandige te worden. Ze werden freelancers, ambachtslui, …
en werken hard om rond te komen. Ze zijn bang dat hun economische situatie erger zal worden en dat ze kopje onder zullen
gaan. De economische situatie in Duitsland is dan wel veel beter
dan in andere delen van Europa, maar de economische groei van
de afgelopen jaren was toch erg beperkt.
Daarbovenop kan de indruk leven dat Duitsland een eiland
van stabiliteit is in een zee van crisis, waarbij uiteraard wordt
gevreesd dat het eiland door de zee zal ingenomen worden. De
vrees van individuele sociale achteruitgang gaat gepaard met
de vrees voor een collectieve sociale neergang in Duitsland.
Voor mensen die geen antwoord zien in klassenstrijd en een
socialistisch alternatief op de crisis van het kapitalisme, kan het
nationalisme overkomen als een methode om het Duitse ‘eiland’
te beschermen tegen de crisis. Dit werd nog versterkt door de
decennialange campagne van de gevestigde media en politici
die racisme en nationalisme gebruikten als onderdeel van een
verdeel-en-heerspolitiek.
Eind jaren 1980 en begin jaren 1990 was er een grote propagandacampagne tegen asielzoekers. Na 11 september 2001 was er
een angstcampagne tegen moslims. Die worden voorgesteld als
gewelddadig en achterlijk. De populaire media brengen uit de
lucht gegrepen artikels waarin wordt gesteld dat de kerstmarkten
verplicht zouden omgedoopt worden tot ‘wintermarkten’, dat
moslimliederen in de kerstvieringen zouden ingevoerd worden,
… Sinds 2010 hebben Duitse media en politici ook vooroordelen
tegen ‘luie’ Zuid-Europeanen naar voor gebracht, vooral tegenover de Grieken.
Twee jaar geleden werd een nieuwe partij opgezet, de AfD
(Alternatief voor Duitsland). Het karakter van deze nieuwe partij
is nog niet volledig duidelijk. Er zijn rechtse populistische en
conservatieve tendensen binnen de partij. Het oorspronkelijke
thema was de eurocrisis en de eis dat Duitsland de eurozone zou
verlaten, maar niet de EU. Sindsdien heeft AfD ook andere the-
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ma’s opgenomen. Bij de verkiezingen van 2013 haalde de partij
de kiesdrempel van 5% net niet waardoor ze niet in het nationale
parlement zit. Nadien haalde AfD wel verkozenen in het Europees Parlement en in drie deelstaatparlementen in het oosten van
Duitsland (waaronder Saksen).
In de eerste elf maanden van 2014 steeg het aantal asielaanvragen met 55% (als gevolg van onder meer de burgeroorlog in
Syrië). Er werden verschillende nieuwe opvangplaatsen geopend
voor asielzoekers. Dit leidde vaak tot extreemrechts en ander
racistisch protest. Het aantal aanvallen tegen vluchtelingencentra
verdriedubbelde in 2014 in Saksen.
In delen van het oosten van Duitsland heerst het gevoel dat de
belangen van de oostelijke inwoners niet echt vertegenwoordigd
worden aan de top. De voorzitter van de migratieraad stelde dat
veel mensen in het oosten “het gevoel hebben dat ze geen stem
hebben.” De heersende klasse komt grotendeels uit het westen
van Duitsland, zelfs indien de twee hoogste officiële posities
in de formele politieke structuur (de president en de kanselier)
vandaag door oost-Duitsers worden ingenomen.
Jammer genoeg is Die Linke er ondanks haar sterke electorale
basis in het oosten niet in geslaagd om campagnes te voeren die
een uitweg bieden. Dat is een van de redenen waarom extreemrechts goede resultaten bij verkiezingen in Dresden kon neerzetten. Bij de lokale verkiezingen van mei 2014 haalde de NPD er
18.341 stemmen (2,8%) en de AfD 46.309 stemmen (7%).
Het lage aantal migranten in het oosten van Duitsland versterkt
het racisme. Het zorgt er immers voor dat veel mensen amper
enige persoonlijke ervaring hebben of mensen van buitenlandse
afkomst kennen. Hun beeld wordt sterk bepaald door de racistische ideeën van de populaire media en andere massamedia.
Een aantal commentatoren merken op dat de betogingen in Dresden niet alleen de typische extreemrechtse militanten op de been
brengen, maar dat de betogers uit “het midden van de samenleving” komen. Dat klopt. Racisme, xenofobie en islamofobie
zijn breed verspreid in dit “midden van de samenleving”, vooral
onder de middenklasse.
Maar zou verkeerd zijn om de opkomst van Pegida als onvermijdelijk te zien. De middenklasse bestaat niet automatisch uit
racistische reactionairen. Veel mensen die aan de tegenbetogingen deelnemen, leven in gelijkaardige economische en sociale
omstandigheden. Als de arbeidersbeweging een oplossing zou
aanbieden voor de crisis van het kapitalisme, dan zouden grote
delen van de middenklasse zich daarachter scharen. Jammer genoeg staat de klassenstrijd in Duitsland al jarenlang op een laag
pitje. En Die Linke biedt evenmin een duidelijk alternatief aan.
In Saksen wordt Die Linke gedomineerd door de rechterflank
van de partij. In Dresden stemde een meerderheid van linkse
gemeenteraadsleden voor de verkoop van alle 48.000 sociale
woningen van de stad in 2006. Dit leidde toen tot een splitsing
onder de gemeenteraadsleden van Die Linke, maar het discrediteerde de partij wel volledig. Linkse krachten en antifascisten
hadden de ontwikkeling van Pegida wellicht kunnen stoppen
als ze meteen tot tegenacties hadden opgeroepen, maar die kans
werd gemist.
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Buiten Dresden
Antifascisten in de rest van Duitsland hebben een les getrokken uit deze fout. Sinds december waren er tal van pogingen om
Pegida in andere steden te kopiëren. In de meeste gevallen waren
de organisatoren mensen van fascistische of rechtse populistische
organisaties. De mobilisaties waren klein (net zoals dit aanvankelijk het geval was in Dresden) en er waren grote tegenbetogingen. Er waren vaak blokkades met duizenden mensen die
de rechtse betogingen stopten. Dat was onder meer het geval in
Keulen en Berlijn op 5 januari. Leden van Sozialistische Alternative namen van bij het begin deel aan deze betogingen. In Keulen
en Hamburg hadden we sprekers op de tegenbetogingen.
De positie van de heersende klasse is tegenstrijdig. Ze wil
enerzijds de verdeel-en-heerspolitiek als wapen behouden. Als
ze het nodig acht, wordt islamofobie en racisme gebruikt om
de aandacht van de echte problemen af te leiden. Maar vandaag
verzet de heersende klasse zich tegen een racistische beweging
als Pegida. Dit kan immers leiden tot instabiliteit die moeilijk
onder controle te houden is. Het kan buitenlandse toeristen en
geschoolde werkenden afschrikken, terwijl het Duitse kapitalisme met de krimpende bevolking nood heeft aan buitenlandse
werkkrachten. Ondanks de recente toename van de migratie is
de Duitse bevolking sinds 2008 al met meer dan een miljoen
afgenomen. De werkgevers benadrukken de nood aan nieuwe
werkkrachten, maar dit kan natuurlijk veranderen eens de economie in recessie komt. In een situatie waar de lonen jarenlang laag
gehouden zijn en de huurprijzen snel toenemen in sommige steden, terwijl andere delen van het land (zeker in het oosten) een
ontvolking kennen, kan de roep van de werkgevers naar nieuwe
arbeidskrachten op weerstand van de bevolking botsen.
De gevestigde politici zijn bang dat ze stemmen aan AfD zullen
verliezen als die partij zich kan versterken op basis van Pegida.
De gevestigde media en politici roepen daarom op tot tegenbetogingen tegen Pegida (maar niet voor blokkades van de marsen).
Dit is tegenstrijdig. Enerzijds helpt het de mobilisatie vooruit,
waardoor bijvoorbeeld 35.000 mensen tegen Pegida in Dresden betoogden op 10 januari 2015. Maar anderzijds is het niet
geloofwaardig als de media en politici Pegida aanvallen, maar
tegelijk overgaan tot deportaties en mee verantwoordelijk zijn
voor het omvormen van de Middellandse Zee tot een massagraf
van vluchtelingen. Ze verdelen de migranten in de ‘goede’ (professioneel opgeleide mensen waar het Duitse kapitalisme nood
aan heeft) en de ‘slechte’ (al de rest).
Leden van SAV waren op de betogingen om deze hypocrisie
aan te klagen. Veel andere sprekers beperken zich tot morele
uitspraken of oproepen tot tolerantie en diversiteit. Dergelijke
oproepen overtuigen doorgaans enkel de reeds overtuigden. Een
moralistisch standpunt biedt geen antwoord op het gevoel van
onveiligheid als gevolg van de crises van het kapitalisme aangevuld met racistische vooroordelen in de betogingen van Pegida.
Als de beweging tegen Pegida geen antwoorden biedt op de reële
bekommernissen, dan zullen een nieuwe economische crisis,
nieuwe oorlogen of nieuwe terreuraanslagen zoals die in Parijs
Pegida versterken.

Na de terreuraanslag op Charlie Hebdo
De islamofoben van Pegida beweren dat hun standpunt beves-
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tigd werd door de aanslagen in Parijs. Ze kondigden aan dat hun
betogingen op maandag 12 januari ‘herdenkingsmarsen’ voor
de slachtoffers zouden worden. Dit is natuurlijk erg hypocriet,
Charlie Hebdo ging resoluut in tegen de Franse tegenhangers van
Pegida. In feite hebben de Pegida-organisatoren en de rechtse
politieke islamfanatici veel gemeen. Beiden weigeren de klassentegenstellingen te erkennen en hebben het in de plaats daarvan
over een ‘botsing van culturen.’ Beiden haten de linkerzijde, de
georganiseerde arbeidersbeweging en democratische rechten.
Na de terreuraanslagen in Parijs benadrukken socialisten de
nood om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen. Sommigen zien de blokkades van de Pegida-marsen in tegenspraak
met dit standpunt. Maar deze marsen hebben niets gemeen met
vrijemeningsuiting. De afgelopen weken was er een toename van
racistisch geweld tegen migranten en fascistische aanvallen op
linkse activisten. De acties van Pegida zetten aan tot dit geweld.
Dit beantwoorden met massale tegenbetogingen, waaronder
blokkades, is absoluut legitiem.

Eisen van Sozialistische Alternative
In december besloot Sozialistische Alternative om de kwestie
van oorlog, vluchtelingen en racisme op te nemen als focus voor
onze activiteiten in de komende periode.
Na de betogingen tegen Pegida van 5 januari produceerden we
een speciale editie van onze krant met argumenten tegen Pegida
en voorstellen om de beweging ertegen uit te bouwen. We leggen
uit dat racisme niet enkel tegen migranten gericht is, maar ook
tot doel heeft om de arbeidersklasse te verdelen en te verzwakken. We roepen de vakbonden en Die Linke op om een informatiecampagne tegen Pegida en racisme te voeren met pamfletten
op de werkvloer en in de wijken, gecombineerd met massale
bijeenkomsten en een nationale betoging.
We roepen op tot een gezamenlijke strijd van Duitse werkenden,
migranten en werklozen om samen op te komen voor onderwijs,
sociale zekerheid, betaalbare huisvesting en degelijke jobs.
We verzetten ons tegen het staatsracisme en ‘Fort Europa’. We
protesteren tegen de uitvoer van wapens en het inzetten van
het Duitse leger in het buitenland. Voor fundamentele verandering moeten we tenslotte gaan voor een ander systeem, waarbij
de banken en grote bedrijven onder publieke controle worden
geplaatst om op basis van democratische samenwerking en
duurzame planning wereldwijd aan een socialistische democratie
te bouwen.
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Waarheen gaat Cuba?
Dreiging van versneld kapitalistisch herstel
Eind 2014 en begin 2015 kondigden de Amerikaanse president
Obama en Raul Castro van Cuba
een reeks historische akkoorden
aan. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen werd
hersteld, een aantal reisbeperkingen werden verzacht en er
werden eerste stappen gezet om
het handelsembargo af te bouwen.
Dat embargo was opgelegd ten
tijde van de revolutie in 195960. Er werd meteen overgegaan
tot de vrijlating van gevangenen
door het Cubaanse regime en van
Cubanen die in de VS werden
vastgehouden. Een analyse door
TONY SAUNOIS.
Dit is een breuk met het beleid dat het VS-imperialisme voorheen voerde ten aanzien van Cuba. Het vormt ook een verdere
kwalitatieve stap van het Cubaanse regime in de richting van
kapitalistisch herstel. Dit proces is al jarenlang bezig. Deze aankondigingen vormden het hoogtepunt van de geheime onderhandelingen tussen beide regering. Deze onderhandelingen waren
al jarenlang bezig en vonden plaats in Canada. Ook de rechtse
Canadese regering en de paus speelden een rol in het bekomen
van het huidige akkoord.
Obama verklaarde dat je niet meer dan 50 jaar lang hetzelfde
kunt doen en toch een ander resultaat verwachten. De Europese
heersende klassen, maar ook de Canadese en de meeste Latijns-Amerikaanse burgerijen hadden een andere benadering, ze
worden daar nu in gevolgd door Obama. Raul Castrok kondigde
het akkoord aan en verklaarde daarbij dat Obama de Nobelprijs
voor de vrede verdient. En dat voor een Amerikaanse president
die meer aanvallen met drones heeft gedaan dan George Bush.
Sinds de Cubaanse revolutie van 1959-60 heeft het VS-imperialisme een strikt embargo opgelegd en waren er verschillende pogingen om het Cubaanse regime omver te werpen en het kapitalisme te herstellen, zo was er in 1961 een gewapende interventie.
Ondanks de gevolgen van het embargo, die de Cubaanse economie sinds het opleggen ervan naar schatting 1 triljoen dollar hebben gekost, is dit beleid mislukt. Dit kwam vooral door de sterke
sociale steun en basis voor de revolutie. Het was bovendien een
beleid dat vooral gericht was op het winnen van politieke steun
onder de Cubaanse bannelingen in Miami, Cubanen die omwille
van de revolutie waren gevlucht.
Het VS-imperialisme neemt nu een nieuw beleid aan waarbij het
embargo geleidelijk aan opgeheven kan worden. De dreiging van
een kapitalistisch herstel in een geïsoleerde arbeidersstaat kan
niet alleen van militaire interventie uitgaan. Zoals Trotski waarschuwde met betrekking tot de voormalige Sovjet-Unie kan het
ook komen in de vorm van “goedkope goederen in de goederen-

trein van het imperialisme.” Het doel van het VS-imperialisme
blijft hetzelfde, maar er wordt gehoopt om dit via een andere weg
te bekomen. Het wil de Cubaanse economie bestoken met goederen en investeringen met als doel om uiteindelijk het kapitalisme
volledig te herstellen.

Verandering in Amerikaans beleid
Deze koerswijziging van het VS-imperialisme werd mogelijk
door een generatiewissel in de gemeenschap van Cubaanse
ballingen. Voorheen was die gemeenschap getrouwd met steun
aan het embargo en een strijd om het regime omver te werpen.
Volgens sommige peilingen zou tot 52% van de Cubanen in de
VS ondertussen voorstander zijn van het einde van het embargo.
Delen van de kapitalistische klasse, zoals suikermagnaat Alfy
Fanjul, spraken zich uit voor het opheffen van het embargo. Zij
kijken naar de mogelijkheden van nieuwe markten in een kapitalistisch Cuba.
De rampzalige economische situatie in Cuba maakt dat veel
Cubanen afhankelijk zijn van steun van familieleden in de VS.
Naar schatting 62% van de Cubaanse gezinnen krijgt steun van
familie in het buitenland. Volgens sommige economische schattingen zou dit goed zijn voor maar liefst 90% van de omzet in de
kleinhandel.
De moeilijke economische situatie leidt ook tot een rampzalige
situatie voor de massa’s. De enorme sociale verworvenheden
als gevolg van de revolutie en het omverwerpen van het kapitalisme worden geleidelijk aan ondermijnd, zeker na de val van
de voormalige Sovjet-Unie versnelde dit proces. De steun voor
de revolutie en de vijandigheid ten aanzien van het VS-imperialisme zorgden ervoor dat het Cubaanse regime ondanks alles de
geplande economie en het bureaucratische regime kon behouden
in de jaren 1990 (de ‘speciale periode’) en op het begin van de
21ste eeuw. De waarde van de lonen is vandaag naar schatting
nog slechts 28% van de waarde voor de val van de Sovjet-Unie.
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Toch kon het regime en de geplande economie deze periode
overleven, ondanks de vloedgolf van het vrijemarktkapitalisme
die de wereldeconomie in deze periode domineerde. Het regime
kon ook politiek standhouden, onder meer door het VS-embargo
te gebruiken en de vijandigheid tegenover het VS-imperialisme
te gebruiken. De komst van Hugo Chavez in Venezuela bracht
wat ademruimte in de vorm van goedkope olie.

Arbeiderscontrole en democratie
Het gebrek aan echte arbeiderscontrole en democratie, het bureaucratische wanbeheer en corruptie hebben de economische en
sociale crisis als gevolg van het embargo en het isolement verder
versterkt.
De revolutionaire opstoten in Venezuela, Bolivia en Ecuador op het begin van deze eeuw zorgden ervoor dat Cuba het
vooruitzicht had om uit het isolement te breken. Een oprechte
arbeidersdemocratie zou deze kans gegrepen hebben en stappen
gezet hebben om een socialistische federatie van deze landen te
vormen. Het zou economische samenwerking en planning tussen
deze lande mogelijk gemaakt hebben. Dit zou een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend hebben op de rest van het continent.
Jammer genoeg waren noch het Cubaanse regime noch de reformistische regimes van Morales, Chavez en Carrera bereid om
daartoe over te gaan. Die laatste regimes bleven vasthouden aan
het kapitalisme, ook al werden aanvankelijk hervormingen ingezet en waren er maatregelen die ingingen tegen de belangen van
de heersende klasse en het imperialisme. Het Cubaanse regime
van zijn kant zette een aantal eerste stappen in het proces van kapitalistisch herstel. De nieuwe ontwikkelingen met de akkoorden
met de VS suggereren een nieuwe stap in dit proces.
Het verzachten van de reisbeperkingen zijn natuurlijk erg welkom, maar andere maatregelen vormen een bedreiging voor de
verworvenheden van de revolutie. Die verworvenheden waren al
ondermijnd, maar de overblijvende vooruitgang wordt bedreigd.
De nieuwe arbeidswet vormt een aanval op de arbeidersrechten.
De pensioenleeftijd werd in 2008 met vijf jaar verhoogd. De
invoering van een ‘dubbele munteenheid’ zorgde ervoor dat sommige werkenden nu in dollars betaald worden en er een groeiende ongelijkheid is met diegenen die in pesos betaald worden.
Het regime creëerde de ‘omzetbare peso’ (CUC) die vastgeklikt
is op de waarde 1 tegen 1 met de dollar. Deze munt wordt in de
toeristische sector en voor de import gebruikt. Lokale producten
hanteren de lokale peso (CUP) die op een waarde van 1 tegen
25 met de CUC staat. De regering wil deze dubbelende eenheid
schrappen, maar er zijn nog geen stappen gezet om dit ook effectief uit te voeren.
Dit heeft de zwarte markt natuurlijk versterkt. De regering heeft
als doel om meer dan een miljoen jobs in de publieke sector te
schrappen. Tegelijk wil ze duizenden kleine en medium bedrijven toelaten, er zijn al 500.000 toelatingen gegeven aan ‘cuentapropistas’. Het gaat vooral om kleine bedrijven zoals restaurants.
Het aantal werkenden in de private sector is sinds 2007 toegenomen van ongeveer 140.000 tot 400.000. Dat is een significante
toename, maar het blijft een minderheid op een totale arbeidsbevolking van meer dan vijf miljoen.
De toeristische sector vormt een bruggenhoofd voor kapitalis-
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tisch herstel. Deze sector stond dan ook centraal in de buitenlandse investeringen vanuit Europa, Canada, Brazilië en meer
recent ook vanuit China. Na de revolutie werd prostitutie uit de
samenleving verbannen, maar nu is het terug op de straten van
Havana, vooral in de toeristische gebieden.
Er zijn speciale ontwikkelingszones opgezet, zoals voor de bouw
van een nieuwe havenuitbreiding in de baai van Mariel. Dit
wordt gefinancierd door Braziliaanse en Singaporese kapitalisten. Het project gaat uit van een einde van het Amerikaanse
handelsembargo en van de mogelijkheid om te kunnen groeien
op basis van de uitbreiding van het Panama-kanaal en het nieuwe
kanaal dat door Nicaragua gepland is. Investeerders krijgen contracten van 50 jaar in plaats van de vroegere contracten van 25
jaar. Ze hebben ook 100% eigendom van het project. Er worden
geen arbeidstaksen of lokale taksen opgelegd en ze krijgen een
tienjarige vrijstelling op de belasting van 12% op de winsten.
Ondanks deze elementen moeten buitenlandse investeerders nog
steeds onderhandelen met de regering of met staatsbedrijven. Het
Cubaanse regime hanteert nog steeds een socialistische retoriek
– een uitdrukking van de steun die nog bestaat voor de revolutie,
zeker onder de oudere generatie – maar legt steeds meer de nadruk op verwijzingen naar José Marti, de leider van de onafhankelijkheidsbeweging tegen de Spaanse kolonisten.
De jonge generatie is wanhopig op zoek naar nieuwe vrijheden
zoals het gebruik van internet en het maken van internationale
reizen. Deze generatie heeft de vooruitgang na de revolutie niet
bewust meegemaakt, maar wel de aftakeling ervan met economische en sociale crisis of nog de ijzeren greep van de bureaucratie.
De komst van ‘goedkope producten in de goederentrein van het
imperialisme’ kan aanvankelijk aantrekkelijk lijken, maar de realiteit van het leven in een kapitalistische samenleving is dat niet.

Stappen naar een herinvoering van het kapitalisme
Er zijn duidelijk stappen in de richting van een herinvoering
van het kapitalisme. Dit gebeurt in bepaalde sectoren, maar wel
onder staatstoezicht en mits instemming van de overheid. De
staat blijft een machtig controleorgaan en kan de stappen in de
richting van het kapitalisme nog steeds afblokken. Buitenlandse
investeerders moeten nog steeds rechtstreeks met de overheid of
met overheidsbedrijven onderhandelen. De belangrijkste sectoren werden nog niet geprivatiseerd of verkocht aan buitenlandse
kapitalisten.
Voor socialisten en werkenden vormt dit proces naar kapitalistisch herstel een stap achteruit. Het betekent dat de verworvenheden van de Cubaanse revolutie ondermijnd worden. Het zal
ook gebruikt worden door de heersende klasse, zeker in LatijnsAmerika, om socialisme als alternatief op het kapitalisme te
discrediteren.
Dit zal echter niet hetzelfde effect hebben als het ideologisch offensief tegen het socialisme na de val van de voormalige stalinistische regimes in de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Internationaal
is er een nieuwe fase van kapitalistische crisis en arbeidersstrijd.
De arbeidersklasse en de massa’s hebben 25 jaar lang de ‘suprematie van de vrije markt’ aan de lijve ondervonden en beginnen
de strijd ertegen aan te gaan. In Brazilië, Argentinië, Chili en
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andere landen is er al een nieuwe opleving van strijd.
Het opheffen van het embargo vormt een nederlaag voor het
vroegere beleid van het VS-imperialisme en de pogingen om het
Cubaanse regime omver te werpen. Het zal Cuba een kans geven
om op de wereldmarkt te treden. Maar zonder het bestaan van
echte arbeidersdemocratie omvat dit het gevaar van een versneld
proces van kapitalistisch herstel. Een staatsmonopolie op buitenlandse handel onder controle van een regime van arbeidersdemocratie is essentieel om deze dreiging tegen te gaan. Anderzijds
verwelkomen socialisten de grotere vrijheid van reizen uiteraard
wel.

Internationale kapitalistische crisis
De overgang naar een volledig kapitalistisch herstel in Cuba zal
geen rechtlijnig of ononderbroken proces zijn. Delen van het
regime willen niet in die richting gaan. Zo benadrukte Mariela Castro, de dochter van Raul, bij de aankondiging van het
akkoord dat de bevolking van Cuba “ geen terugkeer van het
kapitalisme wil”.
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van de revolutie, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs,
standhouden. En dat ondanks het feit dat ze reeds hard geleden
hebben door het gebrek aan investeringen de afgelopen periode.
Er blijven heel wat obstakels bestaan en wellicht zal er verzet
zijn als de realiteit van kapitalistisch herstel zich laat gevoelen.
Delen van de bevolking zijn bang dat de verworvenheden van de
revolutie zullen verdwijnen en dat Cuba een nieuw Puerto Rico
zou worden.
Meer dan ooit is het dringend nodig om het verzet tegen het
kapitalistisch herstel uit te bouwen en om te strijden voor echte
arbeidersdemocratie en een genationaliseerde planeconomie
in Cuba. Een dergelijke beweging kan banden smeden met de
arbeidersklasse en jongeren doorheen Latijns-Amerika, waar er
een toename van strijd is. Het zou het begin van een socialistisch
alternatief op het kapitalisme vormen waarbij alle lessen van de
Cubaanse revolutie worden getrokken.

Onder de voorwaarden van een nieuwe internationale kapitalistische crisis kunnen stappen naar kapitalistisch herstel beperkt
worden. Een gemengde of hybride situatie kan een tijdlang
standhouden. Aanvankelijk kunnen een aantal verworvenheden

LEESTIP
Che Guevara: symbool van strijd
“Revolutionairen moeten niet in hun deurgat zitten wachten tot het lijk van het
imperialisme wordt begraven” (Tweede verklaring van Havana in 1962). Toen Che
op 9 oktober 1967 werd vermoord in Bolivia, zou hij nog naar zijn moordenaar
hebben geroepen: “Schiet dan toch, laf aard, je zal maar een mens vermoorden.”
Che werd vermoord door Felix Rodriguez, een CIA-adviseur in het Boliviaans
leger. Hij werd 39 jaar. Als de CIA-raadgever dacht dat de moord op Che zou
volstaan om een einde te maken aan de figuur van Che als inspiratiebron, dan
heeft hij zich vergist. 45 jaar na de dood van Che zijn er vlaggen, spandoeken,
afbeeldingen en slogans met Che op massabetogingen in heel de wereld. Hij is
ook een symbool in de nieuwe massale revolte die Latijns- Amerika in haar greep
houdt. Dit boek van Tony Saunois biedt een beeld van het leven van Che en gaat
in op de politieke discussies die daarmee gepaard gingen. Tony Saunois doet dit
vanuit een revolutionair socialistisch standpunt.
Gepubliceerd. Februari 2013
Productgegevens: 123 pagina’s, paperback, binnenkant: zwart/wit, afmetingen:
13,97 cm breed x 21,59 cm hoog
ISBN: 9789491304071
Depot: D/2013/12.886/2
Prijs: 12 EUR (verzendingskosten in België inbegrepen, voor verzending naar
Nederland: 15 EUR)
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Het destabiliserende effect van schalie-olie

De olieprijs is gestaag gedaald. Het is een uitdrukking van de stagnatie van de wereldeconomie. Maar een bijkomend destabiliserend element was de sterke groei van de productie
van schalie-olie. Een artikel door PETE MASON.
“Goede morgen vanuit het hondenhok op een koude, natte vrijdag in Texas”, schreef een ervaren olieboorder onder de naam
Mike op een oliewebsite. “Ik sta op min 50 dollar deze morgen
na betaling van de belastingen, waarschijnlijk is dit ook met de
meeste anderen het geval. De sfeer is somber en velen zeggen
dat er in februari heel wat installaties in februari zullen platliggen. Als het boren stopt, houden ook alle andere diensten op de
olievelden op en dat is niet goed. De mensen zijn erg bezorgd.”
(Peakoilbarrel.com, 18 december 2014)
De twee grootste schalie-olievelden in de VS zijn Eagle Ford in
Texas en Bakken in North Dakota. De afgelopen drie jaar is de
productie daar de hoogte ingeschoten, terwijl de olieproductie
in de rest van het land lichtjes afnam. Toen de olieprijzen hoog
waren, beweerde de Amerikaanse olie-industrie dat schalie-olie,
waarbij de vuile en dure methode van fracking wordt gebruikt,
van de VS een nieuw Saoedi-Arabië zou maken waarbij de afname van de olievoorraad op wereldvlak zou gestopt worden.
Tegen oktober was de groei van de olieproductie in Bakken
gestopt. Vanaf november is er volledige stagnatie. Het aantal
putten waarin aan fracking wordt gedaan, nam in november met
ongeveer drie kwart af in vergelijking met september. Er werden
recordstijgingen verwacht. De Amerikaanse olierevolutie komt
tot stilstand. De cijfers van december zullen pas midden februari beschikbaar zijn, maar de totale netto olie-import in de VS
(met inbegrip van petroleumproducten) die vorige winter was

afgenomen tot 4,6 miljoen vaten per dag is opnieuw gestegen
tot 7 miljoen vaten per dag in november-december 2014. Als dit
aanhoudt, kan het de olieprijzen opnieuw de hoogte injagen voor
zover alle andere factoren gelijk blijven.
Er wordt ingezet op sterke belastingverlagingen voor oliebedrijven in Bakken. Deze kwamen er toen de olieprijs gedurende
vijf maanden onder de grens van 52 dollar per vat bleef. De
goedkope olie uit North Dakota had in december een waarde van
29,25 dollar per vat. Volgens Reuters (22 december) zouden de
belastingverlagingen de oliebedrijven op twee jaar tijd 5,3 miljard dollar opleveren, het bedrag van de geïnde oliebelastingen
zou afnemen tot 2,9 miljard dollar.
North Dakota doet er alles aan om het de oliebedrijven gemakkelijk te maken. De staat heeft de uitgaven aan wegenbouw
verdrievoudigd. De wegen gaan gebukt onder het transport met
supertrucks met 28 wielen die olie uit de 8.400 schalieputten
vervoeren. Bij de fracking zijn er voor elke put 1.000 vrachtwagens met water en zand nodig. Verder is er ook nog 150.000
liter chemicaliën nodig, waaronder ook kankerverwekkende. Er
zijn dagelijks 2.000 tot 4.000 trucks op de weg in Bakken om de
fracking mogelijk te maken. En dan zijn er nog de transporten
van de olie zelf. In Texas zorgt het schalieveld van Eagle Ford
voor ongeveer een miljoen vaten olie per dag uit 11.000 putten.
Een van de regio’s in Texas heeft op zich 2 miljard dollar nodig
om te investeren in wegen. (Crumbling Roads in Oil Fields Slow
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US Energy Boom, Bloomberg, 11 July)

Lopen om stil te staan
De toevoer van water en zand is een probleem. Wisconsin is
goed voor het aanvoeren van 9.000 grote trucks met 18 wielen
vol zand voor de frackingsector. De energiestations hebben een
gebrek aan kool omdat de goedkope schalie-olie zorgt voor files
bij het goederentransport per spoor (Bloomberg, 18 december).
Het zorgde er al voor dat de elektriciteitsprijs naar het hoogste
niveau sinds 15 jaar steeg. De oliebedrijven, die bastions van het
kapitalisme, krijgen de vrije hand waarbij ze gebruik maken van
subsidies en voordelen. Er is een toename van het aantal incidenten met illegale storting van radioactief afval door oliebedrijven.
Het leidde ertoe dat het overheidsdepartement inzake gezondheid voorstelde om de toegelaten limieten van radioactiviteit
op stortplaatsen te vertienvoudigen. De oliebedrijven zouden
hierdoor met de stortingen kunnen doorgaan, maar nu op legale
wijze. In North Dakota wordt er per dag tot 75 ton radioactief
afval geproduceerd, vooral radium dat natuurlijk tot stand komt
bij de fracking. (Williston Herald, 13 december).
Al deze waanzin is het resultaat van de beperkte productiviteit
en de snelle afname ervan in de putten. In het eerste jaar van productie is er al een afname van 60 tot 70% van de geproduceerde
olie, aldus The Economist (6 december). De Noorse olie-arbeider
Rune Likvern had het over het ‘Effect van de rode koningin’, een
verwijzing naar ‘Alice in Wonderland’ van Lewis Carroll. Hij
schreef: “Je moet zo hard lopen als je kan om op dezelfde plaats
te kunnen blijven.” Om de productie op te drijven, moeten er
steeds meer putten bijkomen. Dat is duur en aan de huidige prijzen weinig rendabel. Bovendien zijn de bijkomende putten niet
zo productief als de eerste die in gebruik werden genomen. De
nieuwe putten zijn doorgaans tot een derde minder productief.
Toplui van Exxon zien het anders. De website Bloomberg
schreef: “De ruwe olieproductie in de VS zal volgend jaar het
42-jaar oude record breken aangezien de producenten de recente
prijsdalingen negeren. De weddenschap van de OPEC dat de
Amerikaanse olieproducenten kapot zouden gaan door de dalende prijzen, was slechts bluf.” (Exxon Mobil Shows Why US
Oil Output Rises as Prices Plunge, 8 December). De logica lijkt
eenvoudig: “Bedrijven die al olie produceren zullen dit blijven
doen. Bij de putten die al aangeboord zijn, is de kost ervan al
gedaan.” De olieputten hebben 25 dollar of minder per vat aan
productiekosten, de lage prijzen zouden de productie dan ook
niet ondermijnen.
Maar waarom is de groei van de olieproductie in Bakken dan
zo snel gestopt? Er is natuurlijk de snel dalende productiviteit
in de bestaande putten waardoor de totale productie eveneens
afneemt. Het wetenschapsmagazine Nature publiceerde een
artikel ‘Natural Gas: The Fracking Fallacy’ waarin het stelt dat
de VS “rekenen op decennia van overvloed aan natuurlijk gas
om de economische heropleving mogelijk te maken”, waarbij
dit weleens wishful thinking kan zijn. (3 december). Hetzelfde
geldt voor schalie-olie aangezien dezelfde dynamiek zich daarbij
voordoet.
Olieboorder Mike “zit aan de pompen met lege emmers” te
wachten op orders. Hij schrijft: “Mijn sector heeft de afgelo-
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pen zeven jaar een nieuwe ploeg van gekwalificeerd personeel
opgeleid om deze schalievelden te ontwikkelen. Ik ben bang dat
we veel van deze mannen en vrouwen het volgende jaar zullen verliezen. Hopelijk niet voor altijd. Er zijn een miljoen jobs
gecreëerd in de sector van de schalie-olie. Je moet zo dom als
een achterdeur zijn om het belang daarvan niet te begrijpen. En
je moet zo onverschillig als een cactus zijn om er niet bezorgd
om te zijn.”

Productiedaling
ExxonMobile heft nog een laatste kaart die kan gespeeld worden.
“Topman Rex Tillerson beloofde in maart om de productie met
een jaarlijks gemiddeld van 2% tot 3% te verhogen in 20152017.” Dat zou een einde maken aan een periode van twee jaar
van dalende productie. (Bloomberg 18 december). Nog voor de
daling van de olieprijzen kondigde Exxon aan dat het 6,4% zou
besparen op de uitgaven van 2014 (Wall Street Journal, 5 maart
2014). Grote oliebedrijven kenden de afgelopen vijf jaar een
afname van de olieproductie. Momenteel gaat het om een daling
van 5% per jaar en dit ondanks een vervijfvoudiging van investeringen. De bedrijven beginnen de uitgaven aan banden te leggen
en keren de aandacht naar projecten zoals gasproductie, waar er
groei is. Het zijn vooral de kleine spelers die op de markt van de
schalie-olie actief werden.
De BBC berichtte op 21 december over een olietop in het
Schotse Aberdeen waar een topman in paniek verklaarde dat de
productie van olie op de Noordzee “op het punt van ineenstorting” stond. De olie uit de Noordzee wordt ontgonnen door gas
te gebruiken om aan de resterende olie te kunnen. Het aantal
olievelden neemt af, de gastoevoer uit de buurt is stilaan uitgeput
waardoor de productie bedreigd is. De ontwikkeling van dure
diepzeeproductie in Brazilië en elders is eveneens bedreigd. De
Russische olieproductie kende in 2013 een nieuwe piek, maar de
regering verklaarde op 7 juli dat er vanaf 2015 een afname wordt
verwacht omdat de nieuwe projecten onvoldoende zijn om het
verlies aan productie uit de uitgeputte velden op te vangen.
De Saoedische heersende elite beweert dat het gewoon de markt
laat beslissen over de olieprijs. Het regime weigert om de productie te beperken. Het zijn ironisch genoeg vooral de Amerikaanse kapitalisten die wanhopig inzetten op een marktmanipulatie door de OPEC, tenminste voor zover de VS daarbij geen
marktaandeel moet inleveren. Met de gedeeltelijke uitzondering
van Saoedi-Arabië pompen de andere OPEC-landen zoveel olie
op als ze kunnen en dit los van doelstellingen. Saoedi-Arabië
weigert nu om de pineut te zijn. De Amerikaanse regering lijkt
aan invloed verloren te hebben, deels ook als gevolg van het
‘post-Irak syndroom’ waarbij sinds de oorlog van 2003 de regio
in puin werd gelegd.

Geen winsten, veel schulden
Olieboorder Mike schrijft nog: “De sector van schalie-olie heeft
nog geen rotte cent winst gemaakt. Geen cent. Als we evenveel
schulden zouden hebben als die mannen, waarbij de inkomsten
de afgelopen drie maanden halveerden, dan zouden we gaan voor
een lange wandeling op een korte pier rond een zee vol haaien...”
De schalieproductie kan instorten omdat een kwart van de bedrijven in de sector tot over hun oren in de schulden zitten, erkent
The Economist. Velen hebben hun plannen verkeerd ingeschat en
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zagen de dalende prijzen niet aankomen. Ze zijn erg kwetsbaar
voor grote verliezen aan de huidige prijzen. Het bloedbad in deze
grote sector dreigt bovendien besmettelijk te zijn voor heel de
economie, tenzij de overheid tussenkomt.
“Schalie-olie was goed voor 20% van de wereldwijde olie-investeringen vorig jaar”, schreef The Economist (6 december 2014).
“De totale schuld voor Amerikaanse onderzoeks- en productiebedrijven is sinds 2009 bijna verdubbeld tot 260 miljard dollar. Het
is nu goed voor 17% van alle Amerikaanse slechte schulden. Als
de schuldenmarkten opdrogen en de winsten afnemen door de
goedkopere olie, dan kan er een jaarlijks gat van tot 70 miljard
dollar zijn.”
Zal het gebrek aan toevoer later dit jaar zorgen voor nieuwe
prijsstijgingen, zeker indien de Amerikaanse schalieproductie
scherp blijft afnemen en de rest van de wereldwijde olieproductie eveneens afneemt? De Saoedische regering denkt alvast van
wel. Het heeft de begroting vastgelegd op basis van een gemiddelde prijs van 80 dollar per vat in 2015. Dit betekent volgens
sommige commentatoren een prijsstijging tot gemiddeld 100
dollar per vat in de tweede helft van 2015 als compensatie voor
het gemiddelde van 60 dollar per vat in de eerste jaarhelft.
De Amerikaanse economie heeft voordeel gehaald uit de dalende
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olieprijzen. Europa, Japan, China en andere olie-importeurs
zagen hun economie verzwakken of zelfs in recessie wegglijden.
Mogelijk zouden zij voordeel halen uit een nieuwe stijging. Maar
andere landen zullen hard geraakt worden. Indien de Amerikaanse zeepbel van slechte leningen barst, met mogelijk wereldwijde
besmetting, dan kan dit de vraag naar olie doen afnemen. Een
afname van de vraag in de ontwikkelde kapitalistische landen,
een toename van goedkoper steenkool en gas en uiteindelijk ook
van milieuvriendelijke energie zijn dan mogelijk.
Als de prijzen terug toenemen, zal er dan een verleiding zijn om
de productie van schalie-olie terug te versterken? The Economist
denkt dat de financiële markten bereid zouden zijn om nieuwe
leningen toe te kennen. Maar op korte termijn zullen ze er wellicht van uitgaan dat succesvolle ontginning van schalie-olie de
prijzen ondermijnt terwijl er hoge prijzen nodig zijn om tot een
succesvolle ontginning over te gaan. De conventionele olieproductie neemt ondertussen geleidelijk af, ondanks pogingen om
dit tegen te gaan. Ondanks fracking zal de productie van ruwe
olie, los van de prijs en ondanks de propaganda van oliebonzen,
nooit opnieuw hetzelfde niveau bereiken. De beperkingen inzake
olieproductie en de enorm risicovolle ‘oplossing’ van fracking
zijn een destabiliserende factor in een reeds erg instabiele wereld.
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Vraag en antwoord over nationaliseringen
Nationaliseringen zijn belangrijk om tot het
socialisme te komen. Het is weinig verrassend dat de kapitalistische klasse en hun media een constante strijd voeren om het idee
te discrediteren. Het ANC is zelfs gestopt
om de term te gebruiken. Maar dan nog
zijn kapitalistische regeringen regelmatig
verplicht om hun eigen versie van nationaliseringen door te voeren om een bepaalde
sector of een volledige nationale economie te
onderstutten als ze door de tegenstellingen
van het systeem in de problemen komen. Een
dergelijke kapitalistische nationalisering is
een karikatuur van hoe een echte socialistische nationalisering is. Het is belangrijk
dat revolutionairen zich bewapenen met een
duidelijk begrip hiervan. Dossier uit Izwi Labasebenzi, krant van de Democratic Socialist
Movement (Zuid-Afrika)

Wat is een nationalisering?

soms over tot nationaliseringen?

Het privaat bezit van de sleutelsectoren van de economie – de
mijnen, banken, commerciële boerderijen, grote fabrieken en grote
bedrijven – vormt het fundament van de kapitalistische samenleving. Het is door dit privaat bezit dat verdedigd wordt door de
staat dat de kapitalistische klasse in staat is om de samenleving te
domineren en te controleren, los van de vraag of er een democratische vijgenblad wordt gebruikt of niet. Het is het mechanisme
waarmee de ‘legale’ diefstal van rijkdom van de arbeidersklasse
wordt georganiseerd. Alle rijkdom wordt immers gecreëerd door
de werkende bevolking. Maar omwille van het privaat bezit van de
productiemiddelen is die rijkdom ‘eigendom’ van de kapitalisten.

De kapitalistische klasse kan gedwongen worden om tot nationaliseringen over te gaan als gevolg van de beperkingen en tegenstellingen van hun systeem. In Europa en de VS gingen de kapitalisten
in 2008 over tot een massale nationalisering van hun bankstelsels.
Ze deden dit om te vermijden dat de economie zou ineenstorten.
Het apartheidsregime ging destijds ook over tot nationaliseringen samen met goedkope gedwongen arbeid in het kader van de
apartheid. Het deed dit om een Afrikaner kapitalistische klasse te
creëren die in staat is om wereldwijd te concurreren.

De enige reden waarom de kapitalisten aan productie deelnemen is
om winst te maken. De noden van de meerderheid van de bevolking zijn van ondergeschikt belang, als er al rekening mee wordt
gehouden. Er is een uitgebreide luxesector om de allerrijksten te
voorzien van sportwagens, grote villa’s en boten terwijl miljoenen
mensen geen degelijke huisvesting of toegang tot water en sanitair
hebben. Luxegoederen zijn winstgevend, de meerderheid van de
bevolking een degelijke levensstandaard aanbieden is dat niet.
Een nationalisering neemt de eigendom uit de handen van individuele kapitalisten. Als dit gebeurt onder de controle van de arbeidersklasse dan ondermijnt dit het fundament van de kapitalistische
heerschappij. Dat is waarom de kapitalisten zich verzetten tegen
socialistische nationaliseringen. Voor hen is het een kwestie op leven en dood. Onder het kapitalisme behoort de rijkdom die gecreëerd wordt door de inspanningen van ons allemaal toe aan slechts
een handvol individuen, onder het socialisme zou het iedereen
toebehoren. De reden om te produceren kan dan gevonden worden
bij de sociale noden en niet de winsten van een klein groepje individuen. Dit zou het mogelijk maken om de samenleving te beheren
in het belang van de meerderheid van de bevolking met voldoende
jobs en een degelijke levensstandaard voor iedereen.

Waarom gaat de kapitalistische klasse dan zelf

Pro-kapitalistische regeringen in opkomende landen als China
en Brazilië gebruiken nationaliseringen en overheidsinterventies
om hun economieën te ontwikkelen tegenover de concurrenten.
In Zuid-Afrika laat energiebedrijf Eskom het mijnbedrijf BHP
Billiton toe om ongeveer 10% van de totale energie in het land te
gebruiken, terwijl het daar slechts de helft van de productieprijs
voor betaalt. Ondertussen gaan de energiefacturen van de gewone
Zuid-Afrikanen steeds verder omhoog.
In al deze gevallen dienden de nationaliseringen de belangen
van de kapitalisten. Arbeiders mogen geen vertrouwen hebben in
de kapitalistische staat of regeringspartijen zoals het ANC of de
SACP [Communistische Partij] om de genationaliseerde bedrijven
of sectoren te beheren.

Is het opkopen van een meerderheidsbelang hetzelfde als een nationalisering?
Een van de kapitalistische maatregelen die vaak als een nationalisering wordt omschreven, is in het beste geval een gedeeltelijke nationalisering. Dat is het geval als de kapitalistische staat
een meerderheidsbelang neemt in een sector of een bedrijf. Dat
gebeurt doorgaans met een speciaal daartoe opgezet staatsbedrijf
onder controle van niet verkozen bureaucraten. Zo heeft de ZuidAfrikaanse Public Investment Corporation belangen in tientallen
sectoren.
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Dit is een kapitalistisch investeringsmodel. Zelfs indien de regering meer dan de helft van de aandelen in handen heeft, betekent
dit niet dat de staat een controlerend belang heeft. De staat krijgt
als aandeelhouder winsten op dezelfde wijze als gelijk welke kapitalistische investeerder. Het hangt af van de uitbuiting van de werkenden en de concurrentiepositie van het bedrijf tegenover andere
in de sector. De minderheid van private kapitalistische aandeelhouders blijft eveneens winst maken die vervolgens opnieuw kan
geïnvesteerd worden of elders aangewend. De Economic Freedom
Fighters (EFF) pleiten voor een dergelijke vorm van ‘nationalisering’ waarbij de overheid slechts 60% van de belangen in handen
neemt in de mijnsector en andere sleutelsectoren.

Hoe verschilt dit van een socialistische nationalisering?
Een socialistische nationalisering wordt doorgevoerd op basis van
arbeiderscontrole en -beheer. Het doel is niet om de controle van
de kapitalisten op de samenleving te verdedigen, maar wel om
die controle te breken. Arbeiderscontrole kan uitgeoefend worden
door het opzetten van comités op elke werkplaats met vertegenwoordigers van de werknemers, de vakbonden, de lokale gemeenschap en consumentengroepen.
Arbeiderscomités zouden alle aspecten van de genationaliseerde
industrie gedetailleerd onderzoeken en opvolgen. Zakengeheimen,
achterkamerakkoorden, prijsafspraken, … zouden verdwijnen
met het openen van de boeken. Arbeiderscomités zouden bepalen
hoe de middelen worden ingezet, ze zouden investeringsplannen
opmaken en toezien op de uitvoering ervan.
De kracht die ervoor moet zorgen dat de genationaliseerde industrie de belangen van de meerderheid van de bevolking dienen, is
de arbeidersklasse zelf.
Hoe kan het tot een socialistische nationalisering komen?
Een socialistische nationalisering zal nooit zomaar vrijwillig
doorgevoerd worden door de kapitalisten. Er zal een massale
opstand voor nodig zijn waarbij de georganiseerde kracht van de
arbeidersklasse wordt ingezet om zich te verdedigen tegen iedere
sabotage door de kapitalistische klasse.

Zal nationalisering niet leiden tot kapitaalvlucht?
Een staatsmonopolie op buitenlandse handel onder democratische
controle van de arbeidersklasse, met onder meer kapitaalcontrole,
kan een kapitaalvlucht vermijden. Het biedt een antwoord op
pogingen van de kapitalistische klasse om ‘hun’ geld weg te halen
om de genationaliseerde industrie te saboteren.
Het idee dat de meest getalenteerde werkenden zouden vertrekken, vertrekt van verwarring over de rol die de kapitalisten in de
economie spelen. Er zijn hoog betaalde geschoolde werknemers
en experts zoals ingenieurs of geologen die bijvoorbeeld een
cruciale rol spelen in de mijnsector. Deze experts krijgen een
bijzonder hoog loon omdat er een tekort is aan mensen met een
dergelijke opleiding. Hun geprivilegieerde positie leidt er soms
toe dat ze denken dat hun belangen samenlopen met die van de
kapitalisten, alhoewel dit niet het geval is.
Investeringen in onderwijs en opleiding kunnen het monopolie
op vaardigheden doorbreken en ervoor zorgen dat niet slechts een
kleine groep toegang heeft tot goede opleidingen. Ondertussen is
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er geen principieel bezwaar tegen het feit dat experts meer verdienen. Zelfs de Bolsjewieken moesten vlak na de Russische Revolutie toegevingen doen op dit vlak om de geschoolde arbeiders in
het land te houden. Maar deze experts moeten dan wel onder de
controle van de arbeiderscomités staan.

Zijn nationaliseringen in het verleden niet mislukt?
Verdedigers van het kapitalisme kunnen tal van mislukte nationaliseringen aanbrengen. Maar geen enkele van die nationaliseringen werd doorgevoerd op basis van arbeiderscontrole en -beheer.
Dit is zelfs het geval in de voormalige Sovjet-Unie, dat brak met
het kapitalisme en in de eerste jaren na de revolutie van 1917
arbeiderscontrole doorvoerde. Maar in plaats van verder vooruit
te gaan in de richting van socialisme, vestigde de contrarevolutie
onder Stalin een bureaucratisch regime waarbij de elementen van
arbeidersdemocratie van de kaart werden geveegd. Toen Trotski in
de jaren 1930 de problemen van de Sovjet-Unie beschreef, stelde
hij dat “socialisme democratie nodig heeft zoals een lichaam
zuurstof nodig heeft.”
De nationalisering van de mijnsector in Zambia is een ander voorbeeld dat wel eens wordt gebruikt. Maar de mijnen van Zambia
waren nooit volledig genationaliseerd. In 1969 nam de regering
van Kaunda een belang van 51% in de twee grootste kopermijnen
van het land. In de twee daaropvolgende decennia werd de sector
geplunderd door de heersende elite terwijl tegelijk 49% van de
winsten naar de kapitalistische investeerders bleef gaan. De arbeidersklasse oefende geen enkele controle uit.

Is een nationalisering een stap in de richting van
socialisme?
De kapitalistische klasse gebruikt nationaliseringen als noodmaatregelen, ofwel defensief als antwoord op een crisis ofwel offensief
om hun positie tegenover concurrerende landen te versterken.
Maar eens de genationaliseerde industrie de strategische doeleinden van de kapitalisten heeft gediend, en nadat ze leeggeplunderd
zijn, wordt ze gewoon terug aan het private bezit overgelaten.
Voor socialisten zijn nationaliseringen deel van de strijd voor socialisme. De verandering van privaat naar collectief bezit is inherent
aan een nationalisering en vormt een slag voor de economische
fundamenten van het kapitalisme. Het bevestigt de beperkingen
van dit systeem. Maar de strijd voor arbeiderscontrole en –beheer moet centraal staan als we ook het politieke bewind van de
heersende klasse een slag willen toebrengen. Arbeiderscontrole
en –beheer vormen bovendien een belangrijke leerschool voor
de arbeidersklasse die zo stappen zet om de hele samenleving
te beheren en de weg naar een socialistische omvorming van de
samenleving opgaat.
Arbeiderscomités zullen een cruciale rol spelen in de opbouw van
een socialistische samenleving. Ze zullen de massa-organen van
de democratie van onderuit zijn. Uiteindelijk zal de volledige economie onder het directe beheer van de arbeidersklasse geplaatst
worden, waarbij op basis van samenwerking een democratisch
opgemaakt productieplan tot stand komt om de chaos van de vrije
markt te vervangen. Dat is waar socialisten voor gaan, alles wat
minder ver gaat kan slechts een tijdelijke overwinning vormen.
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Welke politieke perspectieven
voor de kunstsector?

Het doel van deze tekst is om het debat te voeren over de
huidige situatie in de artistieke sector. Ik heb informatie
verzameld en geef enkele voorbeelden om de context te
beschrijven, naast bedenkingen om een politieke invulling te geven. Dit dossier is verre van volledig, maar
ik hoop dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een
analyse en politieke stellingname in artistieke kringen.
Artikel door Marisa (Brussel)

Een van de centrale noties van het marxisme is dat van klasse
en klassenbewustzijn. De strijd tussen de klassen is een van de
beslissende factoren om het historische proces op verschillende
ogenblikken vooruit te stuwen (strijd tussen aristocratie, burgerij, proletariaat, kleinburgerij, …). Volgens Marx wordt klasse
bepaald door de toegang tot de productiemiddelen. De geprivilegieerde toegang tot (of bezit van) de productiemiddelen is de
voorwaarde die de klasse van de burgerij identificeert. Langs de
andere kant wordt een meerderheid van de samenleving ervan
uitgesloten. Er is een meerderheid van de bevolking voor wie
de toegang tot economische, juridische en sociale middelen grotendeels is afgeblokt. Dit omvat ook de toegang tot onderwijs,
cultuur of professionele verbetering.
Het wetenschappelijk socialisme was een inspiratie voor de
ontwikkeling van een kritische methode met als doel om de
economische, politieke en ideologische verhoudingen in de
artistieke productie te analyseren en te interpreteren. Maar er is
ook de doelstelling om de geschiedenis te herinterpreteren om
bij te dragen aan een project van sociale en politieke verandering. De vragen over het concept van klasse liggen aan de basis
van deze methode: wat is de klassenidentiteit van de artiest?
Waar staat de artiest en hoe verhoudt hij/zij zich tot de strijd van
de onderdrukte en uitgebuite klassen?
Maar de kritiek enkel baseren op de verhouding tot de klassen, is omwille van verschillende redenen moeilijk. We weten
dat er weinig artiesten en intellectuelen van een proletarische
achtergrond komen. Het bewustzijn van artiesten radicaliseert
in bepaalde periodes (denk maar aan de revoluties van 1917 of
de bewegingen rond 1968). Maar nadien werden deze werken
doorheen een proces van culturele assimilatie gerecupereerd
door het establishment.
Als we de sociale geschiedenis van kunst zouden beperken tot
politieke solidariteit of de klassenpositie van de artiest, dan
zouden we ons moeten beperken tot enkele heldhaftige figuren.
We moeten dus een moeilijke keuze maken. Ofwel sluiten we
bepaalde artistieke praktijken uit omwille van hun gebrek aan
betrokkenheid en klassenbewustzijn, ofwel erkennen we de

noodzaak om ook andere criteria op te nemen. De keuze is niet
beperkt tot enerzijds een politiek bewuste of militante kunst
aan de ene kant en een bevestiging van de culturele hegemonie
aan de andere kant. De verhoudingen tussen kunst en politiek
activisme kunnen veel genuanceerder zijn.
Een belangrijk criterium waarmee rekening moet gehouden
worden, is de arbeidspositie van de artiest. De enige manier
waarop de arbeider kan overleven, is door zijn eigen arbeidskracht te verkopen alsof het een koopwaar is. De arbeidskracht
leidt tot meerwaarde, die door de eigenaar van het bedrijf of
de grote bedrijven wordt toegeëigend. De voorwaarde voor de
arbeider is het leveren van arbeidskracht. Dat is ook het geval
voor de werkenden in de culturele sector. Kan arbeid in de
industriële productie dan verbonden worden met arbeid in de
culturele productie en zo ja, hoe?
Verschillende artistieke bewegingen hebben een poging ondernomen om daarop te antwoorden. In 1921 hebben de leden
van het Artistiek Cultureel Instituut in Moskou de basis gelegd
voor het sovjet constructivisme, een artistieke praktijk die
antwoorden bood op de noden van de nieuwe samenleving met
collectief beheer. De Duitse Bauhaus, ontstaan met de Weimar
Republiek in 1919, probeerde een utilitaire esthetiek te vestigen
en creatieve kunst te verbinden met de industriële ontwikkeling.
Het surrealisme ontkende de aankoop van artistiek werk en de
band tussen een kunstwerk en zijn gebruikswaarde.

De culturele sector in Europa en België
De kwestie van de arbeidsomstandigheden van artiesten komt
terug op het voorplan. Acteurs, muzikanten, dansers, schilders,
beeldhouwers, regisseurs, technici, … zijn allemaal werkenden
uit de culturele sector die bovendien hard geraakt worden door
het besparingsbeleid. Er worden heel wat argumenten naar voor
geschoven om het proces van privatiseringen en besparingen te
rechtvaardigen of minstens te legitimeren. In het populistische
neoliberale discours is een artiest een onbewust en lui wezen
die enkel bezig is met zijn artistieke bestaan en niets anders.

marxisme vandaag #6

februari 2015

De afgelopen 20 jaar hebben de werkenden in de culturele sector heel wat inspanningen geleverd om aan te tonen dat kunst
op een positieve wijze de sociale en economische welvarendheid weerspiegelt. De waarde van investeringen in kunst en zakencijfers werden berekend om de rendabiliteit van de creatieve
industrie aan te tonen. Deze inspanningen hebben enkel geleid
tot een onderscheid tussen diegenen die kunst ‘aanbieden’ en
rendabel zijn, en de ‘luieriken’ wiens sociale en economische
bijdragen niet kunnen becijferd worden.
De Europese Commissie kwam met verschillende studies om
de economische bijdrage van artistieke en culturele activiteiten te becijferen (1). Deze komen tot de conclusie dat cultuur
bijdraagt aan de lokale ontwikkeling van regio’s door investeringen en toerisme aan te trekken. Een divers cultureel aanbod
is een belangrijke factor om een regio aantrekkelijker te maken
voor private investeerders. Dat moet samen gezien worden met
het gebrek aan investeringen in de publieke sector. Het wijst
op een proces van gentrificatie en een duidelijke wil om beter
betaalde mensen uit de middengroepen aan te trekken in de
stadscentra terwijl de armsten worden verjaagd in plaats van de
echte oorzaken van armoede aan te pakken.
Bij wijze van voorbeeld is er het project om een nieuw museum
van moderne en hedendaagse kunst te bouwen in Brussel in
het kader van de opwaardering van de kanaalzone, waar ook
de UpSite toren wordt gebouwd. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort legde uit dat de kanaalzone werd gekozen
om “de twee delen van Brussel te verzoenen”. “Het is een
sterk symbool waarmee we aantonen dat we de zone effectief
willen ontwikkelen.” Onder het mom van een sociale mix, wil
het establishment de aantrekkelijkheid verhogen in plaats van
het welzijn van de bevolking te verbeteren. De armoede die er
geconcentreerd is als gevolg van de desindustrialisering wordt
verjaagd. Zal het toekomstige museum aan artiesten vragen om
tentoonstellingen te houden over sociale integratie?
De heersende ideologie probeert er ons van te overtuigen dat
het de arbeid van de kapitalisten is die welvaart voor anderen
zou brengen. Het kapitalisme is gebaseerd op het fundament
van de reproductie van de bestaande verhouding tussen arbeid
en kapitaal. Een verantwoorde artistieke praktijk moet in de
huidige omstandigheden rekening houden met argumenten die
kunst en cultuur afrekenen op basis van de voordelen voor anderen, zonder bewust te zijn van de bestaande productieverhoudingen die erop gericht zijn om het imago van het kapitalisme
op te poetsen.
Het Europese culturele beleid is ontwikkeld na de Tweede
Wereldoorlog. Het kader voor het culturele beleid dateert van
eind jaren 1960 en richtte zich op culturele democratie. De
instrumenten van het culturele beleid bestonden in de meeste
gevallen uit subsidies toegekend aan organisaties en vzw’s. Het
subsidiebeleid in België was niet alleen een reactie tegen de
fascistische activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar
diende ook om het onderscheid te maken met de communistische landen (met hun staatscultuur) en de Verenigde Staten (met
een culturele sector die bepaald werd door de markt). Volgens
de logica van de subsidiariteit komt de overheid niet op directe
wijze tussen in de culturele sector, maar bepaalt de overheid
enkel de algemene regels en de toekenning van subsidies.
Deze zogenaamde autonomie en culturele democratie kwam
de afgelopen periode zwaar onder druk te liggen. De crisis
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versnelt dit proces. Waar de afhankelijkheid van de bedrijven
het grootste was, werd de economische stilstand vanaf 2008
hard gevoeld. De bijhorende stijging van de overheidsschulden
leidde vanaf 2010 tot aanvallen op de subsidies voor de culturele sector. Dat is overigens het geval voor een groot deel van
de Europese culturele sector. Het Nederlandse voorbeeld is een
van de meest schokkende. De overheidsmiddelen voor cultuur
bedroegen 800 miljoen euro waarvan een kwart werd ingeleverd. Dit was onderdeel van een poging om de begrotingsdoelstellingen van de EU te halen. Dat cultuur zo hard werd geraakt, heeft ook te maken met de aversie van de rechtse populist
Geert Wilders voor “linkse hobby’s” zoals kunst. (3) Diegenen
die hier het hardste door geraakt worden, zijn jonge artiesten
en zeker ook de meest experimentele artiesten. Er kwam amper
sociaal verzet, wat de situatie er ook niet op verbetert.
In een artikel in de Franse krant Libération stelde Michel
Simonot: “We zien nu al twee decennia een verandering in het
publieke cultuurbeleid. In de voorgaande periode werd kunst
beschouwd als een symbolisch goed waar de samenleving in
het algemeen nood aan had en kunst moest ‘gedemocratiseerd’
worden (welke betekenis ook aan dat woord werd gegeven). De
subsidies zorgden voor een zekere (en relatieve) autonomie van
de artiesten en hun creatieve processen. Dit werd verbonden
met een verantwoordelijkheid tegenover de bevolking. Vandaag zien we het tegenovergestelde. Het publieke beleid heeft
vandaag de neiging om de waarde van kunst en van de artiest te
laten afhangen van de onmiddellijke doeltreffendheid op educatief, sociaal, politiek, economisch of toeristisch vlak. Er wordt
minder en minder belang gehecht aan de artistieke voorstellen
en steeds meer aan de capaciteit om een zaal direct te vullen,
aan de capaciteit om een ‘probleemgroep’ te ‘integreren’, …
De subsidies die overeenstemden met een missie van algemeen
belang worden omgevormd tot aanbestedingen en opdrachten in
de strikte zin van het woord. Van een concept van creatieve, artistieke en intellectuele activiteit verglijden we naar een concept
van politieke rendabiliteit (nog meer dan economische).” (4)
In Vlaanderen stelde toenmalig minister van cultuur Joke
Schauvliege (CD&V) in 2012 een nieuwe verdeling van structurele subsidies voor de periode 2013-2016 voor. Het resultaat
was vreselijk voor organisaties in Brussel die van de Vlaamse
overheid afhingen. Nieuwe aanvragen voor subsidies werden
verworpen. Het doel van de minister was om het aantal organisaties te beperken van 350 tot 250 waarbij de middelen meer
geconcentreerd worden bij de meest zichtbare organisaties (5).
Langs Franstalige kant voorzag minister van Cultuur Fadila
Laanan (PS) een besparing van 45% op de subsidies voor hulp
aan theaterprojecten (CAPT). In 2000 werd hiervoor 1,29 miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag werd nooit geïndexeerd. In
2013 viel het terug tot amper 700.000 euro. (6) Na een mobilisatie van de sector van de podiumkunsten kondigde het kabinet
van de minister aan dat de middelen zouden herzien worden en
dat de besparing ongedaan gemaakt werd. De nieuwe voorstellen waren gericht op het behoud van de enveloppe voor
hulp aan theaterprojecten, maar het te besparen bedrag werd
eveneens behouden. Enkel de methode om tot die besparing te
komen werd herzien (7).
Tegen de achtergrond van economische problemen, spreken de
politieke verantwoordelijken over efficiëntie en “city marketing” als ze het over de culturele sector hebben. Zeker in de
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grote steden is dat het geval. Cultuur wordt gebruikt als instrument om een stad zichtbaar te maken en te ‘verkopen’. Of er
wordt geprobeerd om het imago wat op te krikken met een culturele façade van sociale cohesie. De instellingen moeten hun
belang nu aantonen aan de hand van de mediabelangstelling die
ze krijgen. Centra worden ondersteund of afgestraft naargelang
ze hun ‘identiteit’ uitbouwen. Het gevolg van deze logica is dat
de artiesten zelf steeds minder belangrijk zijn in het proces van
artistieke productie.
De culturele en artistieke instellingen mogen zich niet beperken tot het beheer van steeds beperktere middelen en tot het
uitvoeren van een besparingsbeleid dat overal in Europa wordt
gevoerd. Deze instellingen mogen geen instrument van de artistieke markt worden en evenmin verworden tot volledig door de
staat gecontroleerde instellingen. De keuze tussen een neoliberaal beleid en een reactionair beleid van de staat die voor alles
zorgt, is in feite een valse keuze. Er zijn nieuwe middelen van
verzet nodig.

Het statuut van artiesten in België
Op een algemene conferentie van UNESCO in Belgrado in
1980 werd bevestigd dat “elke artiest het recht heeft om, indien
hij dat wenst, beschouwd te worden als een culturele werkende
en bijgevolg te genieten van alle juridische, sociale en econo-
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mische voordelen waar een werkende over beschikt, rekening
houdende met de eigenheden die kunnen verbonden zijn aan het
statuut van een artiest.”
België had 20 jaar nodig om sociale bescherming aan artiesten
en technisch personeel aan te bieden. Na de programmawet van
2002 kunnen artiesten kiezen voor een statuut als zelfstandige
of als werknemer, het zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’. Dit
statuut liet duizenden artiesten toe om uit de grijze zone te stappen, zelfs indien er nog veel verbetering mogelijk is. Het belangrijkste element van het kunstenaarsstatuut is het deel over
werkloosheid, met name de invoering van de cachetberekening
waarbij rekening wordt gehouden met het aantal gepresteerde
uren en werkdagen. En er is de regel dat de werkloosheidsuitkeringen niet in de tijd beperkt worden.
De programmawet van 2002 had niet als doel om de voorheen
bestaande wettelijke bepalingen over werkloosheid te veranderen. Het leidt tot incoherenties en legale ‘gaten’ die tien jaar
werden toegedekt door administratieve interpretaties van de
RVA. In 2011 was de RVA bezorgd naar aanleiding van een statistiek uit eigen huis. Op zeven jaar tijd was het aantal werkloze
kunstenaars verdubbeld. Volgens de RVA kon dit enkel maar
aan fraude te wijten zijn. Er werd beslist om snel het beheer
van de dossiers te veranderen waarbij de toepassing van de wet
werd beperkt, zelfs indien er geen wettelijke basis voor deze
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beperkingen was. Dit leidde tot een toename van 50% van de
uitsluitingen van werkloze kunstenaars die van het kunstenaarsstatuut genoten.
Een advies van de Nationale Arbeidsraad (met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden) en vooral enkele gerechtelijke beslissingen uit de zomer van 2013 hebben de RVA in
het ongelijk gesteld. De nieuwe wettelijke voorstellen van de
federale regering die eind 2013 werden aangenomen, bevestigen deels de interpretaties van de RVA en verhogen onder meer
het aantal uren dat moet gepresteerd worden om recht te hebben
op een werkloosheidsuitkering. Er werd een evaluatiecommissie opgezet die moet nagaan wie kunstenaar is, onder meer voor
sectoren buiten podium- en audiovisuele kunsten en voor het
technisch personeel dat eveneens toegang kan hebben tot dit
statuut naargelang het ‘artistieke deel’ van hun bijdrage.
Zoals FACIR (7) met cijfers aantoonde is dit geen statuut, maar
een sociale kaalslag. Door de toegang tot het statuut nog moeilijker te maken (18.000 euro bruto in plaats van 12.000 euro op
21 maanden), wordt een hele generatie van jonge kunstenaars
en technici opgeofferd. Een dergelijk bedrag verdienen is niet
mogelijk in de financiële realiteit van een groot deel van de
jonge kunstenaars. Deze hervorming is goed voor een verlies
aan inkomsten van 20 tot 40%. Met het nieuwe systeem van
controle op maandelijkse vergoedingen is het niet mogelijk om
meer dan 1.100 of 1.200 euro per maand te verdienen. Het duwt
een belangrijk aantal kunstenaars in de structurele armoede.
Onder het mom van zogenaamd ‘misbruik’ van het systeem
wordt het werk van kunstenaars ondergewaardeerd en wordt
een daling van hun inkomsten opgelegd. Het onderbroken karakter van artistiek werk is geen gevolg van het feit dat kunstenaars slechts af en toe willen werken, maar omdat ze voor hun
voltijdse werk niet voltijds betaald worden. Deze hervorming
wijst op een visie van de cultuursector zonder enige creativiteit
en louter gericht op ‘city marketing’. Het is noodzakelijk om de
kunstenaars zelf in het centrum van het debat te plaatsen.
Met de huidige tendens van precarisering van de arbeidsmarkt
en de afbouw van de sociale zekerheid, moeten we methoden
ontwikkelen om op dergelijke hervormingen te antwoorden
en om het erg verspreide personeel van de precaire sectoren te
verenigen. De culturele sector is erg opgedeeld in ons land, te
beginnen met een onderscheid tussen de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschappen. De hervorming van het kunstenaarsstatuut heeft echter alle werkenden in de sector geraakt.
De mobilisaties tegen deze hervorming bieden een mogelijkheid om doorheen de acties banden te smeden. De campagne
tegen artikel 63§2, waarmee de wachtuitkering in de tijd wordt
beperkt waardoor er vanaf januari 2015 55.000 mensen hun uitkering verliezen, biedt nog een kans om de strijd tegen de jacht
op de werklozen te voeren en te koppelen aan het verzet tegen
de hervorming van het kunstenaarsstatuut. De aanvallen op
de werkenden en de afbouw van de sociale zekerheid moeten
eveneens aangegrepen worden om het verzet te bundelen.

De Franse kunstenaarsstaking
Voor de hervorming van 2003 moesten Franse kunstenaars
507 uren per 12 maanden presteren om gedurende een jaar
recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding. Hun dossier
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werd elk jaar op een vaste datum onderzocht, de zogenaamde
‘verjaardagsdatum’. Dat vormde een terugkerend gegeven. Elk
jaar werd een berekening gedaan van de gepresteerde uren en
wist de kunstenaar of hij/zij al dan niet recht zou hebben op een
uitkering.
In 2003 werden de regels aangepast. Er moesten voortaan 507
uren gepresteerd worden op 10 maanden (voor technici) of op
10,5 maanden (voor kunstenaars). De werkloosheidsvergoeding
zou slechts gelden voor 243 dagen. Sinds 2003 zijn de lonen in
de sector sterk gedaald, de werkgevers beseften dat ze het personeel minder konden betalen. Als dit loon aanvaard werd, was
het omdat de kunstenaars hun uren nodig hadden en dit tegen
gelijk welke prijs.
Er ontstond een lange beweging van verzet tegen deze hervorming. Deze beweging hield maanden stand na de hervorming.
De staking verlamde festivals, betogers trokken naar televisiestudio’s, vrachtwagens met materieel werden geblokkeerd, er
waren rechtszaken en er werd een tegenvoorstel uitgewerkt om
de kunstenaars een degelijke vergoeding te garanderen.
De centrale punten uit het tegenvoorstel van CIP (9) zijn: geen
onderscheid tussen technici en kunstenaars of audiovisueel
en podiumkunsten, het behoud van de vaste jaarlijkse datum
en van de 507 uren die op 12 maanden moeten gepresteerd
worden, een betere verdeling van de uitkeringen door het op te
trekken tot het minimumloon gekoppeld aan een systeem om de
uitkeringen te plafonneren om erg hoge uitkeringen te vermijden, een herziening van de representativiteit van de sociale
partners in Unédic (10) met verkiezingen op basis van open
lijsten, verzet tegen de degressiviteit van de uitkeringen. Het
tegenvoorstel omvatte ook een herdefiniëring van het toepassingsterrein van de werkloosheidsverzekering. In plaats van te
verdelen naargelang de sector, werd een definitie opgemaakt in
functie van de werkpraktijken. In plaats van 13 verschillende
regimes werden er 3 voorgesteld: een uitkering voor werkenden die onderbroken tewerkgesteld zijn aan een variabel loon,
een uitkering voor werkenden die onderbroken tewerkgesteld
zijn aan een vast loon en tenslotte een uitkering voor toevallige
werkloosheid.
Momenteel zitten we met een gelijkaardig scenario als in
2003. De werkgevers en de drie grote vakbonden zijn in maart
samengekomen om een nieuw akkoord over de werkloosheidsuitkering goed te keuren. De nieuwe regels leggen een grotere
onzekerheid op aan de werkenden die gelijk welke job moeten
aanvaarden. Het opleggen van extreme flexibiliteit komt voort
uit de politieke en economische keuzes van de regering en de
sociale partners die deze maatregelen hebben goedgekeurd.
Wat de kunstenaars betreft, houdt het nieuwe akkoord vast aan
de voorstellen die in 2003 al op zoveel kritiek botsten. Op een
aantal punten worden de regels zelfs nog strenger. Het doel is
een verlaging van de uitgaven van de werkloosheidsvergoedingen door nieuwe regels voor uitkeringen op te leggen. Op deze
manier wordt bespaard op de kap van diegenen die al betalen
voor deze crisis, met name de werklozen. De nieuwe berekening van de wachttijd (de tijd tussen het laatste loon en de storting van werkloosheidsuitkeringen) kan tot een verdubbeling
van deze periode leiden. De sociale bijdragen worden met 2%
verhoogd, wat een impact heeft op kleine bedrijven en kleine
productiehuizen. Dit akkoord bevestigt ook de logica waarbij
specifieke regelingen voor kunstenaars worden afgebouwd en
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meer afgestemd op het algemene stelsel, dat ook hard geraakt
wordt.
Om deze maatregelen te rechtvaardigen stelt de overheid dat
het kunstenaarsstelsel voorheen 320 miljoen euro teveel kostte.
Deze meerkost wordt aan de kunstenaars toegeschreven en het
is bovendien relatief weinig in vergelijking met het algemene
tekort van de werkloosheidsdienst, voor 2014 op 4 miljard euro
geschat, of de kost van de fiscale fraude die op 60 tot 80 miljard
euro wordt geschat. De 320 miljoen euro voor kunstenaars
zijn geen privilege, kunstenaars zijn niet duurder dan andere
werklozen. Ze zijn goed voor 3,5% van de uitkeringstrekkers en
3,4% van de uitgaven (11). Aanpassen aan tijdelijke werkomstandigheden wordt verward met privileges.
De vertegenwoordigers van de kunstenaars eisen van de minister van arbeid François Rebsamen dat de procedure zou geschorst worden en dat de sociale partners terug aan tafel zouden
zitten. Op 3 juni werd daarop een staking begonnen in Montpellier. In Rijsel was er een gezamenlijke actie van kunstenaars
en spoorpersoneel, ze voerden met ongeveer 200 actie voor
het kantoor van de PS. Er was een stakingsaanzegging voor de
maand juli, de maand van de festivals. Er werd een grote staking gehouden op 4 juli, de dag van de opening van het festival
van Avignon. De meeste Belgische kunstenaars die in Avignon
optraden, hebben het protest ondersteund. Er was een bezoek
van de Belgische minister Fadila Lanaan aan het stuk ‘Blackbird’. Tijdens de opvoering trokken Belgische kunstenaars op
het podium een solidariteitstekst met de Franse kunstenaars
voor te lezen. Daarbij werd gewezen op de gelijkenissen tussen
de situaties in beide landen.

Bezettingsacties
In 2011, op hetzelfde ogenblik als de bewegingen in het Midden-Oosten en de indignado’s in Spanje, was er in Italië een
golf van bezettingen van theaters. Verschillende theaters en
culturele centra werden bezet, sommige zijn nog steeds bezet.
Het gaat onder meer om Cinema Palazzo en Angelo Mai in
Rome, l’Asilo della Creatività e della Conoscenza in Napels,
Teatro Coppola à Catane, Cantieri Arsenale en het Teatro
Garibaldi Aperto in Palermo of de Macao in Milaan. Al die
bezettingen waren verbonden of geïnspireerd door de bezetting
van het Teatro Valle, het oudste theater van Rome dat in 1727
werd opgericht en met privatisering bedreigd was waarop de
acteurs, muzikanten en andere culturele werkenden het in juni
2011 bezet hielden. De bezetters gaven een nieuwe naam aan
het theater, het ‘Teatre del Valle Occupato’, en maakten er een
gemeenschappelijk gegeven van. De bezetting begon op 14 juni
2011, de dag waarop de Italianen zich in een referendum uitspraken tegen de privatisering van het waterstelsel in het land.
Er waren ook voorbeelden in ons land. Zo werd het TALP in
Luik vanaf september 2013 maandenlang bezet waarbij allerhande artistieke projecten hier onderdak vonden (tentoonstellingen, dansateliers, jamsessies, filmprojecties en voorstellingen).
De kunstenaars die bij de bezetting betrokken waren stelden
dat het nodig was om in Luik over een zelfbeheerde culturele
ruimte te beschikken en dat dit beantwoordde aan een ‘cultureel deficit’ in het officiële circuit. De middelen voor cultuur
zijn dan wel verhoogd in Luik, maar dit gaat vooral naar de
grote ‘spelers’ (Théâtre de Liège, Opéra, Ardentes, etc) terwijl
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kleinere initiatieven (zoals Courte Echelle, Théâtre en Ile, etc)
het met minder moeten doen. Er werd naar de buurt getrokken,
onder meer met een raadpleging van de buren. Een meerderheid
was tegen de voorstellen van de stad gekant, maar toch werd
het TALP gesloten.
Het overnemen van culturele ruimtes leidt vaak tot discussies
over zelforganisatie. Het kan leiden tot discussies over wat wel
en wat niet kan, er zijn natuurlijk verschillende stromingen aanwezig. Sommige bezettingen gaan gebukt onder persoonlijke
druk of een gebrek aan openheid naar de omwonenden. Maar
zelfs indien het kleinschalig en beperkt in de tijd blijft, zorgen
deze initiatieven er wel voor dat de logica van de bestaande
instellingen wordt doorbroken en zorgen ze voor alternatieve
ruimtes waar kunst en cultuur op een andere manier kunnen
ontwikkeld worden. Deze bezettingen zijn deels een antwoord
op de diepe crisis op het culturele domein en de precarisering
die vooral de jonge generaties kunstenaars treft.

Kunst en politieke verantwoordelijkheid
Twee leden van de raad van bestuur van MoMa (Museum voor
Hedendaagse Kunst in New York) zijn eveneens betrokken bij
Sotheby waar ze vice-voorzitter en raadgever zijn. Sotheby
is een groep die kunstwerken verkoopt. Het bedrijf had 47
vakbondsleden afgedankt na een conflict rond de arbeidsovereenkomsten in 2011. Op hetzelfde ogenblik had MoMa een
tentoonstelling over Diego de Rivera (Mexicaanse muurkunstenaar die samen met André Breton en Trotski het manifest
voor onafhankelijke revolutionaire kunst ondertekende). Een
vertegenwoordiger van OWS stelde: “Het is schandalig dat
MoMa Diego de Rivera toont op een ogenblik dat tegelijk het
personeel wordt gekraakt.” (12)
Dit voorbeeld heeft aan date en politieke verantwoordelijkheid
van een kunstwerk niet beperkt is tot het thema van het werk,
maar ook tot de voorwaarden waarin het gemaakt is en de wijze
waarop het wordt voorgesteld aan het publiek. Kunst en instellingen die sociale kritiek brengen terwijl ze tegelijk financieel
voordeel halen uit een systeem van uitbuiting zijn op zich niet
het meest ‘geëngageerd’. Zoals Trotski stelde in zijn toespraak
‘Klasse en kunst’: “Het is onmogelijk om kunst te benaderen
zoals we dat met politiek doen. Dit is niet het geval omdat
de artistieke creatie een religieus ritueel of iets mythisch zou
zijn,… , maar wel omdat het onderworpen is aan eigen ontwikkelingswetten.” Met deze tekst willen we niet moraliseren over
artistieke inhoud, maar wel wijzen op de verantwoordelijkheid
van kunst tegenover de eigen productiewijze en de financiering
ervan.
Vandaag worden alle vormen van sociale bescherming van kunstenaars geleidelijk afgebouwd. De druk neemt toe om enkel
rendabele producties te houden waarbij de artistieke onafhankelijkheid bedreigd is. In deze context moeten kunstenaars steeds
meer tijd besteden aan marketing en hebben ze minder tijd voor
hun kunst. Dat is waarom het belangrijk is om de culturele werkende in het centrum van het debat te plaatsen en te erkennen
dat kunst geen winst moet opleveren.
In de huidige context is het belangrijk om in te gaan tegen
de ondermijning van de arbeids- en levensvoorwaarden van
kunstenaars en tegen de druk op de culturele sector. Tegelijk
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moeten we een overgangsprogramma uitwerken waarbij er oog
is voor zowel de goede arbeidsvoorwaarden in de sector als de
gratis toegang tot kunst voor de meerderheid van de bevolking.
Dat vereist een echte sociale bescherming met een kunstenaarsstatuut dat aan de noden van de sector is aangepast waarbij
geen onderscheid wordt gemaakt tussen technici en artiesten
of tussen audiovisuele kunst en podiumkunsten. De culturele
sector moet bovendien in publieke handen komen met een democratisch beheer door de sector en de gemeenschap.
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De Verraden Revolutie’, een marxistische
analyse van het stalinisme

De Verraden Revolutie van Leon Trotski vormde de eerste grondige marxistische analyse van het stalinisme. Het boek werd in 1936
geschreven, toen Trotski reeds jarenlang in ballingschap op de vlucht
was voor het stalinisme.
Toch is dit boek geen persoonlijke afrekening, het is een analyse van
de objectieve omstandigheden die een opmars van een reactionaire
bureaucratie in de Sovjet-Unie, de eerste arbeidersstaat uit de geschiedenis, mogelijk maakten.
Reeds in 1936 voorzag Trotski het gevaar van een kapitalistisch
herstel indien er onder invloed van revolutionaire gebeurtenissen in
de rest van de wereld geen politieke revolutie in de Sovjet-Unie kwam
die de bureaucratie aan de kant schoof om plaats te maken voor echte
arbeidersdemocratie.
Tot vandaag wordt de stalinistische karikatuur van het marxisme
regelmatig als argument tegen socialisten gebruikt. De Verraden
Revolutie blijft een krachtig antwoord op dit argument. Dit is de
allereerste uitgave van dit boek in het Nederlands. Hieronder het
voorwoord door Baptiste (Nijvel) bij deze uitgave.

Bij de eerste nederlandstalige uitgave
De Russische revolutionair Leon Trotski schreef ‘De Verraden
Revolutie’ in een periode die van groot belang was voor de
wereldwijde arbeidersbeweging. Sinds 1917 woedde de klassenoorlog over de grenzen heen. Deze vloed van arbeidersstrijd
werd deels aan banden gelegd door de economische crash van
1929 waarbij de arbeidersbeweging aanvankelijk verlamd was.
Bovendien had het enthousiasme na de Russische Oktoberrevolutie in geen enkel ander land geleid tot een blijvende geslaagde
breuk met het kapitalisme.
In 1936 bevond de situatie zich opnieuw op een keerpunt. De
denegeratie van de Sovjet-Unie werd nog sterker in de verf gezet
door de Moskouse processen, showprocessen waarbij duizenden
prominente personen weg gezuiverd werden. In Duitsland had
Hitler de macht kunnen nemen in de navolging van de nederlagen van de arbeidersbeweging bij de revolutionaire mogelijkheden die zich na 1917 meermaals voordeden. In Spanje, de
zwakke schakel in het Europese kapitalisme, was er een revolutionaire periode. Nadat ze dit eerder in China deden, gingen
Stalin en zien kliek opnieuw over tot het saboteren van de kansen
op succes. Het opende de weg voor de extreemrechtse dictatuur onder leiding van Franco die de arbeidersbeweging hard
aanpakte. Het is in deze context, versterkt door de achtergrond
van de grootste economische depressie uit de geschiedenis van

het kapitalisme, dat een nieuwe imperialistische wereldoorlog
onvermijdelijk werd.
Trotski beperkt zich in ‘De Verraden Revolutie’ niet vaststellingen van de situatie in de Sovjet-Unie. De enorme verdienste van
zijn werk is dat hij nagaat op welke basis de eerste arbeidersstaat
uit de geschiedenis een dergelijke reactionaire bureaucratie kon
voortbrengen. Trotski analyseert tevens wat de Sovjet-Unie nog
kan betekenen voor de internationale arbeidersbeweging in de
aanloop naar wat de Tweede Wereldoorlog zou worden.

Wat is stalinisme?
In tegenstelling tot hoe het door burgerlijke historici al decennialang wordt voorgesteld, was de strijd tussen Trotski en Stalin
geen ‘opvolgingsoorlog’. Het was geen strijd van twee ‘kinderen’
die elk de gezinserfenis willen binnen halen ten koste van de andere. Als dat het geval was geweest, valt het niet uit te leggen dat
Trotski er niet als winnaar uitkwam. Hij was de historische leider
van het Rode Leger en van de Sovjet van Sint-Petersburg. Zijn
politieke werk droeg bij tot het versterken van de Bolsjewieken.
Het was evenwel Stalin die het haalde, een revolutionair van de
tweede rij wiens politieke niveau niet bepaald opmerkelijk was.
In werkelijkheid was het een strijd tussen de linkse oppositie die
zich baseerde op het programma van Lenin aan de ene kant en de
opkomende bureaucratie belichaamd door zijn meest natuurlijke
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vertegenwoordiger aan de andere kant.
Deze verklaring voltstaat niet als het niet in een historische
context wordt gezien, als er niet wordt ingegaan op de materiële
voorwaarden die tot deze tegenstellingen hebben geleid. De theorie van de spontane ontwikkeling geldt evenmin voor Stalin en
zijn kaste als voor het verklaren van de aanwezigheid van een rat
in een garage of van schimmel op kaas. De fundamentele reden
voor de aanzienlijke ontwikkeling van een laag van bureaucraten
aan de top van de Sovjet-Unie is in essentie niets anders dan de
mislukking van de wereldwijde revolutie. Anders gezegd: het
isolement van een arbeidersstaat die economisch achterop loopt
in een imperialistische oceaan.
De marxisten, en Marx als eerste, hebben uitgebreid uitgelegd
hoe het kapitalisme in haar ontwikkeling diepgaande tegenstellingen heeft ontwikkeld. Tegenover het feodalisme vervulde het
kapitalisme een progressieve rol (door de ontwikkeling van de
industriële productie), maar het systeem botste op zijn beperkingen. De private eigendom van de productiemiddelen en de
winsthonger die eruit voortkomt, kunnen slechts leiden tot een
anarchistische productie die regelmatig ingaat tegen de behoeften
van de samenleving. Dit alles wordt gebaseerd op uitbuiting van
de arbeidskracht van de mens die hierdoor geen degelijk leven
kan leiden en ook de door hem geproduceerde waarde niet kan
consumeren. Het kapitalisme is een productiewijze die voorbijgestreefd is door de ontwikkeling van de cultuur, techniek,
wetenschap,… door de volledige samenleving. De oplossing om
deze rem op verdere ontwikkeling weg te nemen, bestaat uit het
overnemen van de economie door de grote arbeidersklasse die
door het kapitalisme is ontstaan.
Op dezelfde wijze als een geïsoleerd bedrijf in handen van
zijn personeel gedoemd is om te mislukken in het kader van
neoliberale concurrentie, is ook een alleenstaande arbeidersstaat niet in staat om blijvend stand te houden in het kader van
de imperialistische barbarij. Het doel van socialisme is niet om
een productiesysteem te vestigen dat concurrentie voert met het
kapitalisme, het doel is om een einde te maken aan het kapitalisme en de inherente armoede voor de meerderheid van de
bevolking. De kapitalisten zijn zich daar ten stelligste bewust
van. Hoe geïsoleerder hun vijand staat, hoe gemakkelijker ze die
kunnen aanvallen. Het socialisme is steeds van een internationalistisch standpunt uitgegaan. De eerste theorie die het socialisme
in slechts één land probeerde te rechtvaardigen, dateert van 1924
en komt van Stalin. Voorheen had de linkerzijde nooit het idee
voortgebracht dat een economisch achtergebleven land “definitief tot het socialisme” zou komen vooraleer het socialisme
gevestigd werd in de ontwikkelde kapitalistische landen.
In de eerste jaren na de overwinning van oktober 1917 ging de
Sovjet-Unie gebukt onder militaire aanvallen van niet minder
dan een twintigtal imperialistische landen, waaronder ook België. Het leidde in de Sovjet-Unie onvermijdelijk tot toegevingen
om de Sovjet-Unie op de been te houden. Het overleven van de
arbeidersstaat op middellange termijn werd door de arbeidersbeweging in West-Europa duidelijk als een overwinning gezien.
Maar het oorlogscommunisme, de nieuwe economische politiek,
de beperkingen op democratisch vlak, al deze maatregelen hadden een strikt tijdelijk karakter in afwachting van een revolutie in
Europa.
Naarmate deze noodmaatregelen langere tijd in voege bleven,
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nam het aantal complicerende factoren ook toe. Het stalinisme is
de onvermijdelijke kristallisatie van deze tegenstellingen. Voor
een laag van de bevolking werden de toegevingen en de symptomen van de mislukking van de wereldrevolutie cynisch genoeg
een doel op zich om de schaamteloze privileges te beschermen.
Deze privileges van een toplaag waren in laatste instantie het
resultaat van de tekorten, op dezelfde manier als dit in andere
productiesystemen gebeurt. Zoals Marx reeds opmerkte: “De
ontwikkeling van de productiekrachten is een absoluut noodzakelijke praktische voorwaarde [voor het socialisme], omdat
zonder deze het gebrek algemeen wordt en daarmee de strijd om
de eerste levensbehoeften weer oplaait en dat zal betekenen dat
alle oude troep weer op zal leven.” De ‘oude troep’ leefde in de
Sovjet-Unie inderdaad terug op.
Geconfronteerd met het isolement en de vele tekorten, greep de
opkomende bureaucratie steeds meer terug naar de distributienormen uit de kapitalistische landen waarbij de “belangrijkste”
mensen eerst aan bod kwamen. Hierna verbreedde de bureaucratie haar sociale basis door een nieuwe laag van geprivilegieerden
te ontwikkelen doorheen de beweging van Stachanovisten, de
hardst werkenden. Op termijn zou Stalin zelfs in de grondwet
omschrijven wat volgens hem het principe van het socialisme
was, met name “Van ieder naar zijn kunnen, aan ieder naar zijn
arbeid.” Het was de bekroning van het bureaucratisch centralisme.

Naar wat zou het leiden?
Gorbatsjov was een centrale figuur van de perestrojka, de opening van de Sovjet-Unie eind jaren 1980. Hij is tot op vandaag
een van de meest gehate figuren in Rusland. Gorbatsjov wordt
gezien als de verantwoordelijke voor het afnemen van de sociale
verworvenheden van de werkende bevolking en voor de enorme
armoede nadat de Sovjet economie aan het kapitalisme werd
overgedragen. In grote lijnen klopt dit ook. Veel commentatoren
waren verrast door de val van de Sovjet-Unie, dit systeem van
“reëel bestaand socialisme”. In ‘De Verraden Revolutie’ legt
Trotski niet alleen uit wat dit ‘reëel bestaand socialisme’ inhield,
maar ook dat de machtspositie van Stalin op de tegenstellingen
in de Sovjet-Unie was gebaseerd maar deze niet afschafte. Een
status quo met het kapitalisme was niet houdbaar op langere
termijn, hoe hard de stalinistische leiders dit ook wensten.
De geplande economie had enorme voordelen in de economische
ontwikkeling. Nooit voorheen kende een economie een dergelijke snelle ontwikkeling als Rusland in de jaren 1920 en 1930.
Maar arbeidersdemocratie is voor een geplande economie even
nodig als zuurstof dat is voor het functioneren van een menselijk
lichaam. Bij afwezigheid hiervan kan de planmatige aanpak zijn
progressieve rol niet ten volle spelen en komt het onvermijdelijk
terecht in tal van economische bochten die uiteindelijk leiden
tot stagnatie van de economie. Ondertussen nemen de sociale
tegenstellingen toe. Enerzijds is er een kleine laag van de bevolking die van burgerlijke normen bij de verdeling van de tekorten
geniet, anderzijds is er een brede laag van de bevolking die daar
het slachtoffer van is. Een dergelijke situatie kan niet oneindig
standhouden.
Het ontbrak niet aan symptomen. De leiders vonden steeds
minder steunpunten onder de jongeren en er werd steeds meer
gezocht naar individuele oplossingen. Stalin kon op elk symp-
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toom, net zoals op elk tekort, slechts antwoorden met enerzijds
groteske grootspraak over het socialisme en anderzijds onderdrukking en brutale repressie. De bureaucratie was niet in staat
om oplossingen te bieden op basis van het ‘reële socialisme’
en kopieerde dan maar steeds meer de methoden die ook in de
kapitalistische landen bestaan.
Trotski bracht twee mogelijke toekomstperspectieven naar
voor. Ofwel zou een politieke revolutie plaatsvinden waarbij de
macht uit de handen van de bureaucratie werd genomen om de
arbeidersdemocratie in ere te herstellen. Dit zou onder druk van
internationale gebeurtenissen, in het bijzonder geslaagde revoluties in West-Europa, een mogelijkheid worden. De andere optie
die Trotski naar voor schoof, was deze van een kwalitatieve stap
van de bureaucratie in de richting van kapitalistisch herstel (de
Sovjet-Unie bleef ondanks de deformaties immers een arbeidersstaat). Jammer genoeg heeft dit laatste scenario zich gerealiseerd.

De strijd voor socialisme vandaag
Het verdwijnen van het ‘Oostblok’ heeft ook geleid tot een
afname van de invloed van het stalinisme op revolutionaire ontwikkelingen doorheen de wereld. Maar dit betekent niet dat de
lessen van ‘De Verraden Revolutie’ minder belangrijk geworden
zijn.
Vanaf 2007-08 zagen we een harde economische ineenstorting
en recessie zoals we dit niet meer zagen sinds de periode na de
crash van 1929. Na een eerste fase van apathie kwam de woede
van de massa’s sterk naar voor. In 2011 waren er massale bewegingen doorheen Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het doel
daarvan was duidelijk: de dictators verjagen en een einde maken
aan hun neoliberale beleid. Er werden gedeeltelijke overwinningen geboekt, verschillende dictators kwamen ten val. Het
enthousiasme dat dit teweegbracht, leidde internationaal tot een
opgang van strijd en tot hoop onder miljoenen jongeren, werkenden, armen,… Maar de revolutionaire opstanden leidden niet tot
een breuk met het kapitalistische systeem waardoor alle ‘oude
troep’ kon standhouden. De mogelijkheid van revolutie werd
algemeen erkend, maar het blijkt geen gemakkelijk en rechtlijnig
proces te zijn.
Deze periode van revolutie en contrarevolutie is nog niet afgesloten. Het bewustzijn van de arbeidersbeweging loopt achter op
de objectieve situatie, maar kan door de loop van de gebeurtenissen grote stappen vooruit zetten, zeker indien overwinningen
worden behaald. Waar er na de val van de Sovjet-Unie werd
gezegd dat dit het einde van de geschiedenis betekende en dat
het kapitalisme definitief had overwonnen, is het nu duidelijk dat
de komende jaren door strijd en bewegingen kunnen gekenmerkt
worden, zelfs indien er tijdelijke terugvallen zijn.
Voor marxisten zal het belangrijk zijn om in deze situatie politiek
tussen te komen. Een politieke duidelijkheid over het stalinisme
en het karakter ervan, is essentieel voor elke revolutionaire militant. Wie voor een socialistisch alternatief opkomt, wordt immers
vaak met het voorbeeld van Stalin geconfronteerd in discussies.
Het is onze taak om het programma van het socialisme geduldig
uit te leggen en daarbij ook in te gaan op de ervaringen van de
Sovjet-Unie.
We willen een wereldwijde revolutionaire partij uitbouwen.
Een overwinning op nationaal vlak is slechts het begin van een
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proces, van een strijd die op het internationale terrein wordt
beslist. Het doel van ‘De Verraden Revolutie’ is niet om te kunnen meepraten over de Sovjet-Unie, maar om activisten politiek
te versterken en voor te bereiden op revolutionaire situaties in
de toekomst. Strategie en tactieken mogen niet aan het toeval
overgelaten worden. Het zijn instrumenten in de opbouw van
een krachtsverhouding en om strijdbewegingen tot overwinningen te brengen. Een verkeerde tactiek – het handelsmerk van
de buitenlandse politiek van het stalinisme – kan de voorhoede
van de arbeidersklasse onthoofden en de weg vrijmaken voor de
ergste reactionaire stromingen. In die zin zijn de tactische en programmatorische discussies waar Trotski gedetailleerd op ingaat
voorbeelden die we kunnen gebruiken om een meer uitgewerkt
inzicht te krijgen in onze interventies en ons programma.
Het kapitalisme biedt de meerderheid van de bevolking steeds
meer elementen van barbarij. Een systeem dat enorm veel rijkdom creëert en toch een zesde van de wereldbevolking honger
laat lijden, heeft haar houdbaarheidsdatum overschreden. In
plaats van de enorme sociale behoeften aan te pakken, gaat de
aandacht van de toplaag binnen dit systeem uit naar allerhande
vormen van speculatie om de winsten op te drijven. Dat dit ten
koste van het industriële weefsel of zelfs ten koste van volledige
landen gaat, denk maar aan Griekenland, laat de kapitalisten
koud. Alle sociale verworvenheden zijn bedreigd, wat de economische problemen nog verdiept, terwijl een kleine minderheid zich verder verrijkt en ons harde besparingen oplegt. Het
kapitalisme heeft ons geen toekomst te bieden. Dit systeem heeft
geen enkele progressieve rol meer te spelen, het is door en door
reactionair. De strijd voor socialisme is meer dan ooit nodig,
enkel een democratisch geplande economie kan ervoor zorgen
dat geproduceerd wordt naar de behoeften van de meerderheid
van de bevolking zodat de levens- en arbeidsvoorwaarden van
iedereen verbeteren.

De “vrienden van de Sovjet-Unie”
In de traditie van Marx, Engels en Lenin maakt ook Trotski in
‘De Verraden Revolutie’ gebruik van de politieke polemiek. Hij
dient de “vrienden van de Sovjet-Unie” van antwoord. Het gaat
om militanten of commentatoren van buiten de Sovjet-Unie
die kritiekloos het stalinisme verdedigden. “Het is het minste
kwaad in vergelijking met het kapitalisme”, was een van de
argumenten daartoe. De vrienden van het stalinisme zagen niet
in hoe de bureaucratie een rem vormde op de ontwikkeling van
iedere revolutionaire kans en uiteindelijk op iedere hoop in de
strijd voor socialisme op wereldvlak. We kunnen dit toeschreven
aan naïviteit, slechte wil of minstens toch domheid. Dat is ook
het karakter van diegenen die tot op vandaag vrienden van het
stalinisme blijven.
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Klassenstrijd en onderdrukking op basis van
kaste
In 2013 besloot de Britse
regering om discriminatie op
basis van kaste op te nemen
als amendement in de wet
over gelijke kansen uit 2010.
Een alliantie van conservatieve parlementsleden en
‘verantwoordelijken van
gemeenschappen’ die zich op
kasten baseerden, slaagde
erin om de toepassing ervan
uit te stellen tot na de volgende algemene verkiezingen.
Wat zit er achter dit verzet?
Welke rol speelt kaste in
zowel Zuid Azië als onder migranten in Europa? Waarom
is dit een belangrijk thema
voor socialisten? Een dossier
door TU Senan.
Het kastensysteem in Zuid Azië is een van de brutaalste vormen
van onderdrukking. Het leidt tot koelbloedige moorden, seksueel
geweld, onaanraakbaarheid, slavernij en andere feodale vormen
van verschrikkelijke discriminatie die gebruikt worden tegen
mensen van de meest onderdrukte kasten. Mensen die tegen deze
onderdrukking ingaan, botsen op geweld en worden verdreven
van hun traditionele geboortestreek. Er werden al volledige dorpen platgebrand.
Meer dan een half miljard mensen in India ondergaan discriminatie op basis van kaste. De kaste wordt bepaald door afkomst of
huwelijk binnen een kaste. Hogere kasten domineren bepaalde
beroepsgroepen. Onderaan in dit hiërarchisch stelsel staan
meer dan 200 miljoen mensen (Dalits en anderen) die de ergste
vormen van discriminatie ondergaan. Traditionele kastenindelingen overstijgen klassenbanden, ook al vormen de leiders van de
hogere kasten een significant onderdeel van de heersende klasse.
Onderdrukking op basis van kaste is ook aanwezig in andere
delen van de wereld waar mensen uit Zuid Azië wonen. Deze
onderdrukking is samen met de migratie verspreid geraakt. Van
Maleisië tot Europa blijft het kastenonderscheid bestaan. Minstens een half miljoen mensen van Zuid Aziatische afkomst in
Groot-Brittannië kennen discriminatie op basis van kaste. Ook in
België bestaat dit.
In april 2013 bediscussieerde het Britse parlement dit onderwerp.
De conservatieve regering probeerde een verbod op kastendiscriminatie op de werkvloer te ondermijnen. Beide kamers van het
parlement speelden het dossier naar elkaar door in een spelletje
pingpong. De regering moest uiteindelijk de wetgeving over
gelijke kansen amenderen door te stellen dat kaste een ‘onderdeel
van ras’ is. De conservatieven werken samen met de Hindoe elite
en hebben het thema op de lange baan geschoven. Een finale
versie van de wetgeving is uitgesteld naar de zomer van 2015, na

de volgende verkiezingen.
Het kan nuttig zijn om te kijken naar het verzet tegen het kastensysteem in India en Sri Lanka om te zien welke strategie we
vandaag zouden moeten volgen. De ‘linkerzijde’ heeft zich in het
algemeen steeds verzet tegen alle vormen van kastendiscriminatie. Maar de leiders van sommige massale linkse organisaties
slaagden er niet in om aangepaste perspectieven en strategieën
naar voor te brengen, waardoor brede lagen van de door kastendiscriminatie getroffen bevolking geen organisaties hadden om
de strijd tegen deze discriminatie te organiseren.

Verzet tegen het kastensysteem in Sri Lanka
In Sri Lanka was er kastendiscriminatie onder de Singalese meerderheidsbevolking, los van hun religie. Maar de discriminatie
onder Singalezen was niet zo sterk als onder de Tamil minderheid. Deze discriminatie was vooral prominent waar de armoede
het grootste was. Wie het sterkste onderdrukt wordt op basis van
kaste bevindt zich ook in de slechtste economische omstandigheden. Er waren in Sri Lanka steeds minderheden op het vlak van
bevolking, maar ook binnen elke etnische groep is er onderdrukking en was het niet gemakkelijk om betrokken te zijn bij strijd
voor verbetering. De relatieve economische verbetering onder
de onderdrukte Karava (Singalezen) en Karayar (Tamils) kasten,
door hun betrokkenheid bij de visserijsector, verkoop van alcohol,... , gaf hen een zeker zelfvertrouwen waarbij ze durfden in te
gaan tegen de ‘hoogste’ kasten zoals de Kovigama (Singalezen)
of Vallalar (Tamils). De onderdrukkende kasten namen aanvankelijk geen deel aan deze zaken, omdat ze deze beschouwden als
activiteiten voor lagere kasten.
Het droeg ook bij aan de opkomst van georganiseerd verzet tegen
kastendiscriminatie. De Karava kaste was dominant in de leiding
van de eerste politieke partij die in Sri Lanka werd gevormd, de
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Lanka Sama Samaja Party (LSSP) die in 1935 werd opgezet.
De LSSP nam onmiddellijk een antikapitalistisch profiel aan en
verzette zich tegen alle vormen van onderdrukking, waaronder
kastendiscriminatie. De Karava en Karayar kasten waren prominent in de leiding van zowat alle verzetsgroepen die zouden ontstaan in Sri Lanka. Dit was niet alleen het geval voor de LSSP,
maar ook bij de JVP (Volksbevrijdingsfront, opgezet in 1965), de
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, 1976) en zelfs een deel
van de SLFP (Sri Lanka Freedom Party, 1951).
In Sri Lanka hebben alle linkse partijen en bewegingen zich
steeds verzet tegen kastendiscriminatie, soms stonden ze aan het
hoofd van strijdbewegingen van de onderdrukte kasten. Als links
zich op een klassenbasis organiseerde, kreeg ze de onderdrukte
massa’s achter zich. Dat is waarom de linkse organisaties het eerste instrument werden waarmee de onderdrukte kasten in verzet
gingen. De LSSP speelde in de eerste fase een bijzondere rol
daarin. Maar het aanvankelijke succes onder de enorm uitgebuite arbeiders in de theeplantages van het bergachtige centrum
van Sri Lanka deed de partij verkeerdelijk denken dat het om
een algemene sfeer ging onder alle Tamils. De Tamil elite in het
noorden en oosten, waar de meeste Tamils wonen, was toen echter bijna exclusief in handen van de dominante Vellalar kaste. De
LSSP was correct in de voorspelling dat de meest onderdrukte
kaste tegen de dominantie van de Vellalar in opstand zou komen,
maar de partij vergiste zich toen ze dacht dat dit een automatisch
proces zou zijn.
Frustratie op basis van kaste en mobilisaties leiden niet automatisch tot een klassenbewuste positie. Het kan op verschillende
manieren uitgedrukt worden, ook bijvoorbeeld doorheen religie.
Het is ook mogelijk dat mensen van onderdrukte kasten zeker op
het begin niet meteen aan strijd deelnemen, onder meer door hun
extreme armoedige situatie. Zonder een bewuste interventie met
een oproep aan de bredere arbeidersklasse, is het niet mogelijk
om hun verzet tegen discriminatie te mobiliseren. Een socialistische beweging of een arbeiderspartij die de kastendiscriminatie
begrijpt en zich verzet tegen alle vormen van onderdrukking, kan
daaraan bijdragen. Het was dan ook nodig om het ongenoegen
op basis van kastendiscriminatie te koppelen aan verzet tegen de
kapitalistische en kleinburgerlijke Tamil elite zelf. De LSSP deed
dit niet.
Langs de andere kant is het mogelijk om een klassenverzet uit
te bouwen doorheen een ernstige strijd tegen kastendiscriminatie of discriminatie op basis van gender of ras. Een deel van de
Sri Lankese Communistische Partij splitste af om een door het
maoïsme beïnvloede pro-Peking partij op te zetten. Deze had een
brede steun onder Tamil arbeiders en armen in het noorden en
in onder de theeplukkers in het centrum. Dat ontstond op basis
van deelname aan de strijd van de meest onderdrukte kasten. Het
falen om de ontwikkelende nationale kwestie te begrijpen alsook
de kasten- en klassensamenstelling van de Tamil gemeenschap,
maakte dat de Tamil elite de linkerzijde aan de kant kon schuiven.
Elke gewapende Tamil groep baseerde zich formeel op het ‘socialisme’, maar zonder te begrijpen wat dit betekende. Er werden
geen banden aangegaan met bestaande linkse organisaties, zoals
de LSSP. Die partij had tegen dan immers de consistente strijd
tegen het kapitalisme achterwege gelaten. Nadien ging de LSSP
zelfs zo ver om allianties te vormen met kapitalistische en Singalese nationalistische partijen. De radicaliserende Tamil jongeren
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zagen deze partijen als hun vijanden en onderdrukkers. Tamil
jongeren van de meest onderdrukte kasten die instinctief naar
links keken bij hun radicalisering, gingen nu massaal over naar
de gewapende guerrillagroepen.

Kastendiscriminatie in India
Onder invloed van het stalinisme hadden de communistische partijen in India – de CPI en CPI(M) – hun onafhankelijke klassenpositie opgegeven. In plaats daarvan namen ze een volksfrontbeleid aan waarbij ze allianties aangingen met kapitalistische
partijen. Hun tweestadiatheorie – waarbij ze stellen dat er eerst
een stadium van kapitalistische economische ontwikkeling nodig
was vooraleer een tweede stadium van socialistische revolutie
(in een verre niet nader bepaalde toekomst) mogelijk zou worden
– zorgde ervoor dat ze toegaven aan het Hindoe nationalisme.
Het internationalisme werd opgegeven. In tegenstelling tot Sri
Lanka konden de massa’s van onderdrukte kasten geen beroep
doen op een linkse partij om hun woede te uiten.
Deze verkeerde benadering zorgde ervoor dat er een kloof
ontstond met de mensen die onder kastendiscriminatie gebukt
gingen. Die gingen over tot verschillende experimenten voor
hun verzet, waarbij mensen van ‘lagere’ kasten massaal van
godsdienst veranderden of er partijen ontstonden op basis van
kaste. De communistische partijen beschikken in India over een
massabasis maar waren nooit in staat om een klassenoppositie op
een dergelijke wijze te organiseren dat ze ook in staat waren om
woede tegen kastendiscriminatie te kanaliseren. De aanhoudende
samenwerking met onderdrukkende kasten maakte dat steeds
onmogelijk. De gedeeltelijke landhervormingen onder communistisch bewind in West-Bengalen of Kerala hadden een zekere
impact op de kastenverhoudingen, maar het bleef erg beperkt
aangezien de meerderheid van de mensen van de meest onderdrukte kasten landloos bleven.
Wat in Sri Lanka eind jaren 1960 en in de jaren 1970 gebeurde,
namelijk dat massale linkse partijen hun strijd tegen het kapitalisme opgaven, bestond in India sinds de onafhankelijkheid.
In de mobilisatie van de meest onderdrukte lagen werd een
belangrijke rol gespeeld door krachten buiten Congress en de
communistische partijen. Zoals de leiders van de burgerrechtenbeweging in de VS in de jaren 1960 trokken verschillende
dergelijke leiders – zoals Ambedkar en Periyar – de conclusie dat
er een fundamentele verandering van het economische systeem
nodig was om het kastensysteem te bestrijden. Maar ze kwamen ook vaak in conflict met de communistische partijen. In de
sectaire stalinistische traditie deden de communistische partijen
andere vormen van strijd af als onbelangrijk. Bovendien was er
een totaal gebrek aan democratische discussie, zowel binnen als
buiten de partij.
Toen er groepen op basis van kaste ontstonden, begonnen de
communistische partijen hun koers bij te sturen. Maar dit ging
niet zo ver dat ze de strijd begonnen te leiden. Ze begonnen te
spreken over ‘gelijke rechten’ en wilden ongelijkheid ‘wettelijk
verbieden’. Dit verscheen in het programma van de CPI in 1951
en dat van de CPI-M in 1969. Ze dachten dat de ‘agrarische
revolutie’ de kastenverhoudingen zou wegnemen, zoals in het
tweede stadium de ontwikkeling van industrialisering en de
arbeidersklasse tot revolutie zou leiden. Er werd nooit uitgelegd
hoe ze dit dachten te bekomen zonder de betrokkenheid van de
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arbeidersklasse, of hoe dit zou gebeuren door allianties te sluiten
met burgerlijke en kleinburgerlijke krachten.

Corruptie en controle
Pas toen de op kasten gebaseerde partijen volledig gevormd
waren en de positie van de communistische partijen in de jaren
1980 en 1990 begonnen te bedreigen, werd gezocht naar een
nieuwe ‘theorie’ om hun falen in het organiseren van de onderdrukte kasten te verklaren. Een van de publicaties van de communistische partijen stelde zelfs dat “kastenbewustzijn tegengesteld is aan klassenbewustzijn en de groei van proletarische
klassensolidariteit hindert.” Er ontstonden al gauw tegenstellingen tussen de linkerzijde in het algemeen en de leiders van de op
kasten gebaseerde partijen die zich van het systeem begonnen te
bedienen om de eigen belangen te dienen.
De opkomende beweging tegen het kastensysteem werd een opportuniteit voor de relatief rijke leiders van verschillende kasten
om de greep van hun familie op hun respectieve kaste te vergroten. Het winnen van verkiezingen gaf hen politieke autoriteit die
vervolgens misbruikt werd om een grotere controle te verwerven
op de economische belangen van de gemeenschap, waarmee ze
zichzelf verrijkten. Geld dat toegekend werd voor ontwikkelingsprojecten ging door de handen van deze individuen, waarbij er
op het einde minder geld over bleef voor het uiteindelijke doel,
als het al zo ver geraakte. Binnen elke politiek op basis van kaste
domineert klassendiscriminatie. De woede hiertegen werd binnen de grenzen van de kaste gekanaliseerd door kastenleiders die
het kastenstelsel behielden uit eigenbelang.
Een sterk onderscheid op basis van kasten werd in India in stand
gehouden zodat de heersende kapitalistische elite een greep op
de bevolking had. De exclusiviteit en het protectionisme creëerden een vorm van ‘kastenindustrie’ die doet denken aan de
verhoudingen op basis van afkomst in West-Europa. De Indische
kapitalisten slaagden erin om de meest onderdrukte lagen (Dalits
en anderen) in het kapitalistische systeem te integreren en om dit
als wapen te gebruiken tegen de groei van links in het algemeen.
De ‘geïntegreerde’ kastenleiders en de zelfverklaarde intellectuelen verzetten zich, en blijven zich verzetten, tegen de ontwikkeling van klasseneenheid over de grenzen van kasten heen. Ze
voeren een bewuste aanval op de linkerzijde zodat hun eigen
aanhangers niet op zoek zouden gaan naar andere vormen van
strijd. Dit wordt des te belangrijker naarmate de corruptie en het
politieke bankroet van deze leiders duidelijker wordt.
De eerste bewegingen van de meest onderdrukte kaste, de Dalits,
slaagden niet in hun oorspronkelijke opzet. Het aanvankelijke
vertrouwen en de illusies in sommige kastenleiders worden
ondermijnd door de corruptie en onderwerping aan het neoliberale beleid door deze leiders. Hun toekomst hangt af van de mate
waarin ze de kastenverschillen in stand kunnen houden. Door
vrees en spanningen tussen de kasten, zien de massa’s momenteel geen ander alternatief dan het steunen van hun kastenleiders.
Maar dit zal niet blijven duren. Er ontstaat al een honger naar
een nieuw alternatief.

Strijden tegen onderdrukking
Socialisten, zoals die van New Socialist Alternative (CWI in
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India), verzetten zich tegen alle vormen van onderdrukking
en bergrijpen dat er een verband bestaat tussen deze vormen
van onderdrukking. Verdeeldheden en verschillende complexe
verhoudingen in de samenleving, waaronder discriminatie, zijn
verbonden met de dominante productiemethode. Doorheen de
geschiedenis hebben we gezien hoe veranderingen in productiekrachten sociale verhoudingen hebben veranderd. Strijden
tegen het huidige kapitalistische systeem is dan ook de sleutel
om een einde te maken aan verschillende vormen van discriminatie die binnen dit systeem in stand worden gehouden. Maar de
strijd tegen onderdrukking kan niet wachten tot we het volledige
systeem van de kaart vegen. We moeten integendeel deze strijd
voeren op ieder ogenblik dat er discriminatie opduikt en los van
repressie tegen onze strijd proberen om tot overwinningen te
komen en van daaruit stappen vooruit te zetten in de strijd tegen
het systeem dat deze discriminatie met zich mee brengt.
Ondanks het feit dat er een tijdlang een massale trotskistische
kracht bestond in Sri Lanka, de LSSP, en het feit dat de arbeiders
en veel verregaandere sociale verworvenheden afdwongen dan
hun Indische tegenhangers, waren de Indische communisten niet
in staat om een debat te voeren over hun strategie en tactieken.
Ze hadden bijvoorbeeld geen toegang tot de analyse van Leon
Trotski over de revoluties in Rusland. Trotski legde de weg
van gecombineerde en ongelijke ontwikkeling uit, waardoor
het vervolledigen van de democratische taken in de koloniale
landen werd verhinderd. Zelfs indien er economische en sociale
ontwikkelingen waren, zijn de oude feodale verhoudingen niet
noodzakelijk verdwenen onder de neokoloniale verhoudingen.
Trotski merkte op dat er een sterke arbeidersbeweging nodig is
om de heerschappij van het kapitaal te breken en een geplande
economie te vestigen. Zoniet zou de imperialistische greep op
de kolonies standhouden. Ondanks verschillende graden van
ontwikkeling in de koloniale (en nadien neokoloniale) landen,
was het kapitalisme niet in staat om de arbeiders, boeren en
armen volledig uit de feodale verhoudingen te bevrijden. Bovendien worden kastenverschillen nog steeds gebruikt door zowel
‘inheemse’ als buitenlandse kapitalisten die er hun voordeel mee
doen.
Dit kan enkel veranderen door onafhankelijke massaorganisatie
van de arbeidersklasse. Dit is een belangrijke les die we uit de
ervaringen van zowel Sri Lanka als India kunnen trekken. Gelijk
welke samenwerking met organisaties en formaties die uitbuiten
en onderdrukken, op welke wijze dan ook, zal onze oppositie
enkel verzwakken. Onafhankelijke massaorganisaties van de
arbeidersklasse kunnen mobilisaties tegen alle vormen van
onderdrukking opzetten. Als er vandaag in India een sterke arbeidersbeweging zou opgebouwd worden – waarbij de strijd tegen
corruptie, vrouwenonderdrukking, kerncentrales, kastendiscriminatie, de vervolging van stammen, de armoede van de boeren, ...
wordt samengebracht – dan zou dit een machtige kracht worden
tegen het systeem dat alle vormen van onderdrukking in stand
houdt.

De arbeidersbeweging
Wetgeving kan vertrouwen geven en een zekere vorm van
bescherming bieden aan de slachtoffers van kastendiscriminatie.
Maar een legaal verbod binnen de limieten van het kapitalisme
zal op zich niet volstaan om voor eens en voor altijd een einde
te maken aan onderdrukking. Kinderarmoede, werkloosheid,
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slechte huisvesting, ... zijn schering en inslag onder Zuid Aziaten
in West-Europa. Velen leven van een laag inkomen. Als daar
niets aan gedaan wordt, is echte verandering niet mogelijk. Het
is belangrijk om het vertrouwen in de strijd en deelname aan die
strijd aan te moedigen. Verbeteringen in de economische situatie
zijn ook cruciaal. Armoede leidt niet automatisch tot verzet. De
elementen van het kastensysteem in West-Europa zullen tenslotte
nooit definitief verdwijnen zonder echte verandering in Zuid
Azië.
Revolutionaire landhervormingen, investeringen in onderwijs en
huisvesting, degelijke jobs voor iedereen, een leefbaar loon en
gratis gezondheidszorg en onderwijs zijn belangrijke eisen voor
de beweging die echte verandering wil bekomen in Zuid Azië.
Er is nood aan sterke vakbonden in deze landen om actief in de
strijd tussen te komen. Die mogen geen enkele tolerantie tonen
tegenover kastendiscriminatie onder hun leden of op de werkvloer. Vakbonden kunnen een grote rol spelen om werkenden
te vormen over kastendiscriminatie en de strijd voor degelijke
lonen voor iedereen te voeren. Ze moeten niet alleen de arbeiders
in de steden organiseren, maar ook de werklozen en armen op
het platteland. Er zijn speciale fondsen en middelen nodig om
boeren en arbeiders in de steden te verenigen.
Strijdbare vakbonden zijn cruciaal. De leden moeten opkomen
om leiders die de strijd niet willen voeren aan de kant te schuiven. Vakbonden en activisten, de meest onderdrukte kaste en
hun organisaties, moeten samen een massale alternatieve partij
vormen die opkomt voor hun eisen en een strategie naar voor
schuift om te winnen. Vakbonden in India organiseren miljoenen
werkenden en vormen potentieel een enorm sterke factor die
het establishment tot in het hart van het systeem kan raken. Een
massastrijd van de werkende bevolking kan aantonen dat dit de
sterkste sociale kracht is en het kan de slachtoffers van kastenonderdrukking laten inzien hoe de samenleving in hun voordeel
kan veranderen.
Kasten zijn een overblijfsel van een oud Aziatisch feodaal
systeem. Het is mogelijk om er komaf van te maken. De ontwikkeling van het kapitalistische system heeft heel wat feodale verhoudingen aan de kant geschoven. Maar het kapitalisme behield
er elementen van waar het zelf voordeel kon uithalen, onder het
principe van verdelen om te heersen, zeker in de neokoloniale
wereld. Diegenen die de strijd tegen het kastensysteem ernstig
willen nemen, moeten het verbinden met de strijd voor socialistische verandering en de vestiging van een democratisch geplande
socialistische samenleving.

Kastendiscriminatie in Groot-Brittannië
Parlementsleden van de drie gevestigde partijen bezoeken tijdens
hun verkiezingscampagne vaak tempels en moskeeën om religieuze leiders te vragen om stemmen voor hen te ronselen. Deze
parlementsleden kijken naar ‘gemeenschappen’ van verschillende etnische achtergronden als een eengemaakte groep kiezers.
(we gebruiken hier het woord ‘gemeenschap’ bij gebrek aan een
passend alternatief). In werkelijkheid zijn deze bevolkingsgroepen zoals alle andere enorm verdeeld, vooral doorheen onderdrukking op basis van klasse en kaste. De meerderheid van de
Hindoe tempels in Groot-Brittannië kennen een vorm van hiërarchie op basis van kaste. De tempels zelf zijn projecten waar veel
geld mee gemoeid is en die gecontroleerd worden door een elite.
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Onderdrukkende organisaties werken nauw samen met deze tempels en verschillende kapitalistische partijen. Dat is een van de
redenen waarom de kapitalisten en de hindoe elite verenigd zijn
in het in stand houden van oude feodale praktijken.
Aziatische ‘vertegenwoordigers’ zoals Labour parlementslid David Lammy uit Tottenham in het noorden van Londen, staan voor
hetzelfde als andere kapitalistische politici. Ze gebruiken hun
banden met migrantengemeenschappen om een stemmenreservoir voor de burgerlijke partijen aan te leggen. Dit werd gemakkelijk gemaakt door de wijze waarop etnische gemeenschappen
vaak leven, deels vanuit de noodzakelijke onderlinge steun maar
grotendeels door het gebrek aan betaalbare huisvesting, jobs en
diensten. In dergelijke omstandigheden kunnen oude feodale
onderdrukkende verhoudingen standhouden in zowat alle Zuid
Aziatische gemeenschappen.
De zogenaamde ‘gemeenschapsleiders’ tolereren alles indirect
of direct, van het uithuwelijken van kinderen over kastendiscriminatie, huishoudelijk geweld tot ‘eremoorden’. De leiders
behouden hun positie door hun autoriteit op basis van clan, stam,
kaste, klasse of religieuze en/of politieke autoriteit. Ze dragen
bij tot het in stand houden van oude praktijken in hun gemeenschappen en geven vaak legitimiteit aan de maatregelen van de
burgerlijke partijen die ze vertegenwoordigen of waarmee ze
verbonden zijn. Het besparingsbeleid en andere aanvallen op de
arbeidersbeweging worden zo gerechtvaardigd. Maar het leidt
enkel tot een verdere verslechtering van de verhoudingen tussen
de arbeiders van verschillende achtergronden.
Heel wat initiatieven onder Labour hebben de armsten verder
naar beneden getrokken. Rijke zakenlui en de religieuze elite in
elke etnische ‘gemeenschap’ werden naar voor geschoven als
leiders, de ondemocratisch aangestelde stem van niet alleen zichzelf maar ook diegenen die ze vaak uitbuiten en onderdrukken.
Via deze methode, vaak in naam van de zogenaamde ‘multiculturaliteit’, hebben de kapitalisten en de heersende elite een manier
gevonden om deze arme gemeenschappen te controleren.
De Hindu Council UK, Hindu Forum Britain en andere organisaties onder leiding van de onderdrukkende rijke hindoes verzetten
zich tegen het idee dat kaste wordt opgenomen in wetgeving
of dat er iets wordt ondernomen tegen kastendiscriminatie. Het
conservatieve parlementslid Alok Sharma, die voorstander is van
privatiseringen, hogere inschrijvingsgelden en besparingen en tegelijk ingaat tegen rechten voor holebi’s, werkt nauw samen met
Hindu Council in het verzet tegen het verbod op kastendiscriminatie. Zijn lange toespraak in het parlement leek op een officiële
verklaring van Hindu Council. Rechtse parlementsleden stelden
dat er niet genoeg bewijs is van kastendiscriminatie in GrootBrittannië. Ze negeren bewust de informatie van het Nationaal
instituut van economisch en sociaal onderzoek hierover.

Onderdrukking gerechtvaardigd
Er waren zelfs moorden verbonden met gemengde huwelijken
over kasten heen. Gemengde koppels die willen trouwen krijgen
nog steeds doodsbedreigingen. De regering weigert echter op te
treden en stelt dat wie zich tegen kastendiscriminatie verzet kaste
en klasse met elkaar zou verwarren. Alsof klassendiscriminatie
wel legitiem is! Ze willen alleszins hun uitbuiting van de arbeidersklasse verderzetten. Alok Sharma stelde de retorische vraag
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of “de regering dan mensen tegen gelijk welke mogelijke vorm
van discriminatie moet beschermen?”. Voor hem is het evident
dat er klassendiscriminaties en andere vormen van discriminatie
bestaan, waaronder die op basis van kaste, en dat de regering
daar niets aan moet doen.
De Hindu Council verklaarde: “Er is een record aantal daklozen
in Groot-Brittannië, zij vormen de tegenhanger van de kastenlozen in de Indische samenleving.” Er wordt gesteld dat niets
wordt gedaan aan klassendiscriminatie en er bijgevolg ook niets
moet gedaan worden aan kastendiscriminatie. De hindoe elite
doorheen Zuid Azië gebruikt deze argumenten wel meer om hun
sociale privileges te verdedigen. Het antwoord hierop moet bestaan uit een mobilisatie tegen alle vormen van uitbuiting – lage
lonen, dakloosheid, armoede, ... Het bestaan van klassenonderdrukking is geen rechtvaardiging voor het passief aanvaarden
van kastendiscriminatie.
Dezelfde leiders aarzelen niet om in hun bedrijven of handelszaken tot uitbuiting op basis van klasse over te gaan. Ze gebruiken
hun kastenpositie om de mensen van dezelfde etnische achtergrond te blijven domineren. Ze verdedigen de ‘onaanraakbaarheid’ met het argument dat gewone Britse arbeiders sociaal
weinig interactie hebben met Britten van de hogere echelons. Ze
vergelijken het gebruik van handschoenen in ziekenhuizen en
keukens met de onaanraakbaarheid van het kastensysteem. Ze
beweren dat het feit dat de Brahmanen niet aangeraakt mogen
worden voortkomt uit een bescherming tegen ziektes.
Ze beweren ook dat mensen van onderdrukte kasten de problemen zelf veroorzaken. Daarbij geven ze het voorbeeld van een
arbeider die werd afgedankt omdat hij om de job te krijgen had
gelogen over zijn kaste. Ze beweren dat hij niet werd afgedankt
wegens zijn kaste, maar omdat hij loog. Een ander voorbeeld
was dat van Arjun Vakaria die Hindu Forum Britain vertegenwoordigde op het programma Newsnight van 15 april 2013. Hij
beschuldigde een Dalit ervan te liegen toen die een emotioneel
verslag bracht van zijn ervaringen met kastendiscriminatie. De
vraag tot respect voor priesters – vergelijkbaar met christelijke
priesters of imams voor moslims – is een opmerkelijk argument
in deze context. In het hindoeïsme bepaalt het respect voor de
Brahmanen (de kaste van priesters) immers net de kastendiscriminatie.
Sommige academici veralgemenen in naam van het ‘postkoloniale onderzoek’ ten onrechte de brutaliteiten tegen inheemse
volkeren in het Britse rijk en onder koloniale machten als de fout
van de hele westerse bevolking in plaats van na te gaan hoe de
koloniale heersers de controle behielden. Om daarop te antwoorden ‘herontdekken’ ze oude ideologen en feodale praktijken. Ze
proberen het hindoeïsme te ‘zuiveren’ en plaatsen Ghandi in het
kader van dit fenomeen.
Sommigen stellen dat de discussie over kastendiscriminatie
in Groot-Brittannië onderdeel is van een westerse christelijke
agenda. Ze geven voorbeelden van christelijke organisaties die
bij parlementsleden lobbyen om kastendiscriminatie te verbieden. Uiteraard is niet iedereen die opkomt tegen kastendiscriminatie overtuigd van de noodzaak om ook klassenuitbuiting
te bestrijden. Sommigen werken samen met rechtse politici of
religieuze groepen.
Dergelijke ideeën hebben de afgelopen decennia terrein gewon-
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nen, zeker in India na de invoering van een volledige ‘vrijemarkteconomie’ in de jaren 1990. Met een relatieve groei van
de economie kon het hindoe establishment zich versterken en er
ontstond ook een academische rechtvaardiging voor het hindoe
nationalisme. Dit was naast andere factoren een van de elementen die leidde tot de overwinning van Narendra Modi en zijn
hindoe nationalistische partij BJP (Indische Volkspartij). Er is
tevens een significante groei van de semi-fascistische RSS (Nationale vrijwilligersorganisatie, verbonden met de BJP). Een deel
van de Indische academici is met dit establishment verbonden en
promoot reactionaire opvattingen.
Het gebrek aan massale arbeiderspartijen is beslissend. Het zorgt
ervoor dat de werkenden en de meeste mensen van onderdrukte
kasten hun woede en verzet niet op een collectieve wijze kunnen
uiten en geen instrument hebben om hun strijd te organiseren.
Het gebrek aan dergelijke organisaties met een echt begrip
van kastenonderdrukking en de strijd ertegen, zorgt ervoor dat
reactionaire ideeën een ingang kunnen vinden, zelfs onder de
onderdrukten en diegenen die oprecht ingaan tegen kastendiscriminatie.
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Recensie. “Eleanor Marx, A Life”, het leven
van de dochter van Karl Marx
Clare Doyle las ‘Eleanor Marx, A life’, door Rachel
Holmes.
Eleanor Marx was een buitengewone vrouw. Ze was de dochter
van een buitengewone man, Karl Marx en zijn vrouw, Jenny.
Jenny was Marx’ levenspartner doorheen revolutie en contrarevolutie.
Veel socialisten kennen Eleanor Marx vanwege haar bijdrage aan
de voorbereiding en publicatie van Marx’ bekendste werk, “Het
Kapitaal”. Ze zorgde samen met Marx’ goede vriend en medewerker Friedrich Engels voor de voltooiing ervan. Daarnaast is
ze ook bekend vanwege de rol die ze speelde bij de uitbouw van
de arbeidersbeweging in Groot-Brittannië aan het einde van de
19eeeuw. Zo was ze betrokken bij de grote stakingen uit die periode en was ze actief binnen de Eerste en Tweede Internationale.
Dit boek gaat naast de historische feiten dieper in op haar persoonlijke toewijding en energie in de strijd. Zo was ze niet enkel
bezig met taken als het voorbereiden van pamfletten, affiches,
resoluties, verslagen, het spreken op meetings, lesgeven, leiden
van betogingen, maar ook met het vertalen en interpreteren van
brochures en publicaties uit verschillende talen. Daarbovenop
stond ze in voor de communicatie (in die tijd telegrafie en post)
tussen de strijdbewegingen en kameraden in Groot-Brittannië en
wereldwijd.
Dit boek is niet zozeer een politieke biografie, maar een biografie
van een buitengewone persoon die bijna van bij haar geboorte
in 1855 bijzonder politiek was. Het boek is soms overdreven
gedetailleerd op persoonlijk vlak, maar tegelijk geeft het wel een
interessante kijk op het leven van de familie Marx. Zo handelt
het over tragedies, ziekte en sterfgevallen maar ook over de
interesses van de familie Marx voor de werken van Goethe en
Shakespeare, de wandelingen op Hampstead Head of de bezoeken aan de opera.
Het boek is eigenlijk een gedetailleerde studie van alle beschikbare bronnen, in het bijzonder wat Eleanor zelf schreef – brieven en dagboeken – en wat geschreven werd door haar dichtste
vrienden, vooral vrouwen.
Het boek is frustrerend beperkt inzake politiek. Zo wordt slechts
in een paar zinnen verwezen naar de Commune van Parijs in
1871. Daarbij wordt enkel nadruk gelegd op het feit dat vrouwen
in de aanloop naar de revolutie een belangrijke en soms gelijke
rol speelden in de strijd.
Het boek is duidelijk geschreven door een feministe met linkse
sympathie, maar er wordt amper ingegaan op de inhoudelijke
politieke en historische discussies die Eleanor had met haar vader
en de vele bezoekers in hun huis in Londen.
In de discussie rond Ierland ging Eleanor samen met Freidrich
Engels, de tweede belangrijke inspiratiebron in haar politieke leven, tegen de stroom in om de rechten van de Ieren te verdedigen
tegen het Britse koloniale bewind. Daarnaast onderschreef ze net

als Engels het idee
dat mannen en vrouwen moesten kunnen
samenleven zonder
gebonden te zijn aan
het huwelijk.

Gezinsleven
Eleanor was erg
bekommerd om het
krijgen van kinderen
en huishoudelijke
taken die de ontwikkeling van vrouwen,
waaronder haar
eigen zussen, belemmeren. Maar ze kon
wel genieten als haar
nichtjes en neefjes
bij haar bleven. Ze
kon alles laten vallen
om in te springen als
haar zussen of de kinderen ziek waren of opgejaagd werden door
de regering (zoals in Frankrijk).
Zoals veel jongste dochters in die tijd, bleef Eleanor zo lang mogelijk thuis om in het huishouden te helpen en was het niet vanzelfsprekend om romances te hebben. Zo kwam het dat Eleanor
pas ten tijde van de Franse Commune haar eerste partner leerde
kennen. Dit was de Franse revolutionair Lissagaray met wie ze
enkele jaren een koppel vormde. Samen met hem schreef ze een
boek over de geschiedenis van de Commune van Parijs.
Later viel ze voor de socialist Edward Aveling. Haar vrienden
waarschuwde Eleanor echter voor zijn negatieve persoonlijke reputatie. Zo zou hij het geld van anderen verkwisten en oneerlijk
zijn. Toen Eleanor merkte dat hij gedurende hun relatie stiekem
met een andere vrouw getrouwd was, was de maat vol. Ze besloot op 31 maart 1898 een einde aan haar leven te maken.
Naast haar actieve bijdrage aan de uitbouw van de socialistische
arbeidersbeweging vertaalde Eleanor Marx politieke literatuur en
verdedigde ze schrijvers zoals Ibsen en Flaubert wanneer deze
afgekraakt werden door conservatieve recensenten. Ook schreef
ze zelf belangrijke politieke werken zoals “De arbeidersbeweging in Amerika”, dat ze schreef na een uitputtende sprekerstournee in 15 staten van de VS.
Eleanor’s leven was bewonderenswaardig en inspirerend voor elk
socialist. Haar vroegtijdige dood was een tragedie.
Eleanor Marx. A Life
Rachel Holmes
Bloomsbury Publishing PLC
ISBN 9780747583844
Verschenen mei 2014
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Maandblad ‘De Linkse Socialist’ biedt iedere maand artikels,
verslagen en analyses vanuit de arbeidersbeweging en jongerenstrijd. Tegenover de vloedgolf van propaganda in de gevestigde
media is een maandblad als het onze beperkt, maar daarom niet
minder noodzakelijk.
Wij kiezen bewust kant voor de werkende bevolking en hun
gezinnen. We leveren niet alleen analyses en verslagen, maar
willen ook argumenten aanbieden tegenover de heersende
neoliberale logica en ideeën aanbieden om onze strijd voor een
socialistisch alternatief op het kapitalisme te versterken.
Kies ook kant en steun ons maandblad door een abonnement te
nemen. Voor alle vragen, adreswijzigingen, opmerkingen,… kan
je ons contacteren via redactie@socialisme.be.
Tarieven voor abonnementen:
Proef: 3 nummers voor 5 euro of 6 nummers voor 10 euro
12 nummers: 20 euro
12 nummers (steunabo): 30 / 50 euro
Doorlopende opdracht: 2 euro per maand (steun 5/maand)
Buitenland (Europa): 30 euro voor 12 nummers
Stort op rekeningnummer: BE 48 0013 9075 9627 van ‘Socialist
Press’. BIC-code: “GEBABEBB”.

Boeken uitgegeven door marxisme.be
De komende maanden publiceren we enkele nieuwe uitgaven. In februari is er ‘De Verraden Revolutie’ door Leon Trotski.
In maart volgt ‘Wallersteins methode en het marxisme’ door Peter Van der Biest.
In afwachting daarvan hieronder de eerder door marxisme.be uitgebrachte boeken.
Marx, Engels, Lenin, Trotski. ‘Marxisme in hun bewoordingen’. Met basisteksten over het marxisme door enkele
grote marxisten zelf. 10 euro + verzendingskosten
Marx: ‘Het Kapitaal’ De ingekorte versie door Otto Rühle met een voorwoord door Leon Trotski specifiek voor de
ingekorte versie geschreven. 10 euro + verzendingskosten
Leon Trotski: ‘Fascisme, wat het is en hoe het te bestrijden’. Klassieke teksten van Trotski over fascisme gebundeld, enkele teksten in een eerste Nederlandstalige vertaling. 15 euro + verzendingskosten
Tony Saunois: ‘Che Guevara – een symbool van strijd’. Politieke biografie van Che Guevara geschreven door een
prominent lid van het CWI. 10 euro + verzendingskosten
Abram Leon: ‘Hoe het jodendom de geschiedenis kon overleven’. Uitstekend historisch werk door een Belgische
trotskist die we voor het eerst in het Nederlands uitbrengen. 10 euro + verzendingskosten
Leon Trotski: ‘Het overgangsprogramma’ Klassiek werkje van Trotski met het programma van de Vierde Internationale (1938). 6 euro + verzendingskosten
Gustave Dache: ‘De opstandige en revolutionaire algemene staking van de winter van 1960/61′. Het relaas van
de ‘grote staking’ door een actieve deelnemer. 10 euro + verzendingskosten
Op zoek naar een tweedehandsboek van Marx, Engels, Lenin, Trotski of over de geschiedenis van de arbeidersbeweging? Contacteer ons. We hebben een uitgebreide stock beschikbaar. Redactie@socialisme.be voor vragen of info.

