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Nepal werd opgeschrikt door een aardbeving. De enorme schade leidt 
tot discussies over welke vorm van hulpverlening nodig is, maar er zijn 
ook politieke naschokken. Nepal kende de afgelopen jaren een woelige 
geschiedenis van strijd, verzet en intriges aan de top. Het failliet van het 
maoïsme bood ruimte aan de rechtse regering om terrein terug te win-
nen, niet op basis van enthousiaste steun van onderuit maar wel door de 
afwezigheid van een alternatief. We kijken terug op de situatie in Nepal de 
afgelopen jaren.

Verder brengen we enkele updates die een beeld geven van de nieuwe 
wereldsituatie die aan het ontwikkelen is. De wereldwijde economische 
crisis heeft verregaande gevolgen. Dat China het kapitalisme overeind zou 
trekken, bleek een illusie te zijn. De mogelijkheid van een harde landing 
in China blijft overeind. De vertraging van de Chinese economie heeft ook 
gevolgen in Latijns-Amerika, waar de groei de voorbije jaren sterk afhankelijk was van de export van grondstoffen naar China. Hoe 
gaan de linkse regeringen daarmee om? Het beleid van het VS-imperialisme heeft niet het door de VS gewenste resultaat opgeleverd 
in Cuba, maar ook niet in het Midden-Oosten. Ook daar zoekt Obama een nieuw evenwicht. In Europa en bij ons in België groeit de 
politieke instabiliteit, de draai naar links in het zuiden van Europa wijst op een nieuwe wind. We maakten er kennis mee in de bewe-
ging tegen de rechtse regering in het najaar van 2014, maar waar staan we nu? Met de Britse verkiezingen als waarschuwing erbij, 
dringt een evaluatie zich op. 

Een volgende editie van Marxisme Vandaag verschijnt in augustus. 
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Analyse van zes maanden rechtse regering en verzet ertegen, een dossier door Nicolas Croes.

Nog voor de nieuwe federale regering de eed aflegde, was het 
duidelijk dat er een grote verandering beoogd werd. Niet dat de 
regering-Di Rupo zo sociaal was – denk maar aan de beperking 
van de inschakelingsuitkering in de tijd waardoor tienduizenden 
werklozen hun uitkering verliezen – maar die regering probeerde 
ons nog te laten geloven dat de besparingen onvermijdelijk waren 
en iedereen raakten. Bij het ritme van de aanvallen werden al te 
grote provocaties vermeden. De regering-Michel I daarentegen 
bekende meteen kleur: de armsten zouden de rekening betalen. Het 
gaat om een zware rekening die meteen aan woekertarieven moet 
betaald worden.

Er werd een versnelling hoger geschakeld met het besparingsbe-
leid. Het doel was duidelijk, de krachtsverhoudingen tussen arbeid 
en kapitaal blijvend veranderen naar het voorbeeld van de con-
servatieve contrarevolutie van de Amerikaanse president Ronald 
Reagan en de Britse premier Margaret Thatcher in de jaren 1980. 
Destijds slaagden de Belgische rechtse partijen er niet in om dit 
beleid volledig door te voeren.

Zowel in de VS als Groot-Brittannië kon het neoliberalisme slechts 
overwinnen na een directe en harde confrontatie met de georgani-
seerde arbeidersbeweging. Dat gebeurde telkens door een syndicaal 
sterke sector aan te pakken, die volledig te breken en de overwin-
ning op deze sector werd gebruikt om ook anderen aan te pakken.

In de VS werd in augustus 1981 een voorbeeld gesteld met een 
harde repressie tegen een staking van de luchtverkeerleiders van de 
vakbond PATCO. Die staakten tegen de directie van het federaal 
luchtvaartagentschap om een vermindering van het aantal arbeidsu-
ren te eisen zodat jobs zouden gecreëerd worden en voor een ver-
hoging van de lonen. Twee dagen na het uitbreken van de staking 
werden de vakbondsleiders opgepakt door tot op de tanden bewa-
pende FBI-agenten, ze werden voor het zicht van heel het land naar 

de gevangenis afgevoerd. Reagan dankte de 11.359 verkeersleiders 
af die weigerden om het werk te hervatten. Hij kondigde meteen 
aan dat ze op een zwarte lijst kwamen waardoor een job voor de 
overheid uitgesloten was. Deze nederlaag voor de arbeidersbewe-
ging was het beginpunt voor een nooit geziene aanval op vak-
bondsrechten, lonen, tewerkstelling en openbare diensten.

In Groot-Brittannië vormde de nederlaag van de staking van de 
mijnwerkers in 1984-85 een keerpunt. Het zorgde ervoor dat het 
gewicht van de vakbonden werd gebroken en het zette de deur 
open voor een nooit gezien neoliberaal offensief. Margaret That-
cher omschreef het als volgt: nadat het “democratisch socialisme” 
in de stembus was verslagen, moest ook het “niet democratisch 
socialisme”, waarmee ze de vakbonden bedoelde, een slag worden 
toegebracht. De politie werd ingezet tegen stakersposten, beto-
gingen botsten op repressie en er werden stakingsbrekers ingezet. 
Tegelijk werd sociale steun aan gezinsleden van stakers beperkt.

In België waren er pogingen om een gelijkaardig beleid te voeren 
in 1981-1988. De komst van de regering Martens-Gol in 1982 was 
een keerpunt om over te gaan tot een meedogenloos neoliberalisme 
dat gepersonaliseerd werd door de toen jonge liberale politicus Guy 
Verhofstadt die zijn tanden in de levensstandaard van de gewone 
bevolking wilde zetten. Het verzet van de georganiseerde arbei-
dersbeweging zorgde ervoor dat het kapitalistische establishment 
zich moest terugtrekken en overtuigd werd van een meer discrete 
benadering waarbij sociale confrontaties werden vermeden, onder 
meer door beroep te doen op de sociaaldemocratie. De ‘socialisti-
sche’ partijen kwamen aan de macht en zouden zonder onderbre-
king aan de macht blijven van 1988 tot 2014, met voor SP.a een 
onderbreking tussen 2007 en 2011. De methode was anders, maar 
het doel was hetzelfde, namelijk een enorme transfer van rijkdom 
van de gemeenschap naar de privé organiseren door middel van 
privatiseringen, verlagingen van ‘patronale lasten’, extra subsidies 
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voor bedrijven, …

Voor de regeringsploeg van Charles Michel was deze benadering 
achterhaald. Ze vond de tijd gekomen om een conservatieve con-
trarevolutie in te zetten in België.

Harde besparingen door thatcheriaanse regering

Deze regering van de rijken stelt uitdrukkelijk dat ze de macht van 
de politiek – voor zover het een harde neoliberale politiek is, voor 
Griekenland denken de rechtse politici er anders over – over de 
samenleving wil bevestigen door de macht en invloed van de vak-
bonden aan te pakken. De regeringsverklaring werd nog opgesmukt 
met verwijzingen naar ‘sociaal overleg’, maar in werkelijkheid is 
er een weinig flexibele weigering om ook maar de minste marge 
te laten voor ernstige onderhandelingen tussen de zogenaamde 
‘sociale partners’. Terwijl de vorige regeringen probeerden om de 
vakbondsleiding in de mate van het mogelijke mee in bad te trek-
ken bij het doorvoeren van sociale achteruitgang, kiezen Michel 
en co voor een hardere aanpak. De regering neemt beslissingen, de 
sociale partners mogen slechts onderhandelen over de toepassing 
ervan of over elementen in de marge.

De regeringsvoorstellen werden door de vakbonden en andere 
sociale organisaties al gauw afgedaan als een ‘horrorcatalogus’. 
De indexering van onze lonen, middelen voor openbare diensten, 
stakingsrecht, pensioenrechten, … Geen enkele sociale verwor-
venheid wordt gespaard. Tegelijk worden aanvallen ingezet op 
de zwaksten, onder meer met een openlijker racistisch beleid ten 
aanzien van migranten. Het Verbond van Belgische Ondernemin-
gen (VBO) verklaarde tevreden te zijn met eindelijk een “ambitieus 
regeerakkoord.” Zoals het spreekwoord zegt: toon me je vrienden 
en ik zal zeggen wie je bent.

De bezorgdheid die al in de zomer van 2014 werd gewekt, bleek 
al gauw terecht te zijn. Er kwamen harde maatregelen tegen 
werklozen, een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, 
een indexsprong, een strikte loonstop, besparingen op zowat alle 
domeinen, … En daar bovenop waren er de dagelijkse provocaties 
door verkozenen van de regeringspartijen, vooral vanuit N-VA. 
Op 15 december, de dag van de algemene staking, stelde Edward 
Gardner, verantwoordelijke van het Internationaal Monetair Fonds 
voor België, dat de regering “op de goede weg” was. Hij verwees 
vooral naar de pensioenhervorming en de indexsprong.

Massaal verzet

Reagan en Thatcher waren behoedzaam en gingen eerst de confron-
tatie met een specifieke sector aan vooraleer ze een algemeen of-
fensief tegen de volledige klasse inzetten. Nadat Michel, De Wever 
en co steeds herhaalden dat de vakbonden niets meer voorstellen in 
ons land, zijn ze het blijkbaar zelf gaan geloven. Ze dachten dat het 
mogelijk was om iedereen tegelijk aan te pakken. Het antwoord liet 
niet lang op zich wachten.

Alle specialisten zijn het erover eens, dit zagen we nooit eerder in 
de naoorlogse periode. De drie vakbonden (ABVV, ACV en het 
liberale ACLVB) kondigden meteen na een eerste militantenbijeen-
komst in gemeenschappelijk front een ambitieus actieplan aan met 
vijf afspraken in zowel het noorden als het zuiden van het land.

Er werd begonnen met een nationale betoging in Brussel op 6 

november. Dat werd de grootste vakbondsbetoging sinds die van 
31 mei 1986 tegen het Sint-Annaplan. Er waren meer dan 120.000 
betogers, wellicht eerder 150.000. Naast de vakbondsleden waren 
er ook veel jongeren (zowel studenten als scholieren) en was er een 
opmerkelijke aanwezigheid vanuit de culturele sector. Er waren 
zelfs een aantal kleine zelfstandigen. De betoging toonde de kracht 
van ons aantal. Met een dergelijke mobilisatie was er een goede 
aanzet voor de regionale stakingsdagen. De gevestigde media en 
het establishment probeerden de betoging te herleiden tot geweld in 
de marge van de betoging.

Vervolgens was er de tweede fase met drie regionale stakingsdagen 
op 24 november, 1 december en 8 december. Het enthousiasme 
was groot in heel het land. In Gent werd de haven voor het eerst in 
de geschiedenis volledig platgelegd. Met de regionale stakingen 
werd verder opgebouwd naar het hoogtepunt in de derde fase van 
het actieplan. De nationale algemene staking van 15 december was 
een groot succes, niet in het minst door de generale repetitie tijdens 
de regionale stakingen. Sinds het begin van de economische crisis 
kende geen enkel ander Europees land een dergelijk goed voorbe-
reide algemene staking.

2015: het nieuwe jaar gestart met onbeslistheid

Er is geen twijfel over mogelijk, de regering kreeg enkele rake 
klappen. Meteen werden ook al diegenen die met de rechtse 
partijen beweerden dat de vakbonden en massaprotesten iets 
uit verleden waren van antwoord gediend. Moest er meteen een 
tweede actieplan aangekondigd zijn naar het model van het eerste 
actieplan maar met ambitieuzere doelstellingen in de opbouw naar 
een algemene 48-urenstaking, zonodig verlengbaar tot een staking 
van onbeperkte duur, dan zou de regering het niet overleefd heb-
ben. Maar de ordewoorden lieten op zich wachten gedurende heel 
de maand januari en vervolgens in februari.

Zelfs de gevestigde media konden het succes van het actieplan niet 
wegmoffelen en er kwamen berichten over spanningen binnen de 
regering. De positie van CD&V werd steeds moeilijker onder druk 
van de Vlaamse vleugel van de christelijke arbeidersbeweging. 
Bredere lagen begonnen zich te organiseren, onder meer in Hart 
boven Hard. Bij elke sociale strijd was er een optimistische sfeer, 
dat zagen we onder meer tijdens de succesvolle actiedag tegen 
het transatlantische verdrag TTIP op 19 december. Met de nieuwe 
Griekse wind van de linkse verkiezingsoverwinning van Syriza 
nam het potentieel voor verzet nog toe. Maar de vakbondsleidingen 
lieten zich vangen aan onderhandelingen die slechts erg magere 
resultaten opleverden. Het maakte duidelijk dat zelfs een verzwakte 
regering geen enkele kans onbenut laat om onze levensstandaard 
aan te pakken.

Er kwamen uiteindelijk acties in gemeenschappelijk vakbonds-
front eind maart en begin april. Maar het ontbrak aan een actieplan 
of een concreet perspectief voor de strijd. Toch namen meer dan 
30.000 mensen deel aan de vakbondsbetogingen in de week voor 
de Paasvakantie en op de Grote Parade van Hart boven Hard waren 
er 20.000 mensen die regen en wind trotseerden. Samen met de 
staking van ACOD in de openbare sector op 22 april tonen deze 
acties aan dat de woede niet verdwenen is en dat het potentieel om 
dit in actief verzet om te zetten nog steeds aanwezig is.

Het sociaal verzet heeft een momentum laten voorbijgaan. De 
regering kon daar handig gebruik van maken en werd daarbij ge-
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holpen door de terreurdreiging. De regering-Michel kon overeind 
krabbelen, maar de steun voor deze regering blijft erg fragiel. In 
november plaatste de kwartaalpeiling van LaLibre, RTBF en De-
dicated de steun aan de regering op amper 20%. Tegen maart 2015 
was dit gestegen, maar met 25% blijft het erg laag. In Vlaanderen 
is enkel een meerderheid van de N-VA-kiezers (56%) tevreden met 
het regeringsbeleid, bij Open Vld is dat 46% en bij CD&V zelfs 
maar 36%. De regering ging in maart over tot een erg voorzichtige 
begrotingscontrole om niet meer olie op het vuur te gooien en het 
sociaal verzet niet opnieuw zelf op gang te duwen.

aanvallen zullen doorgaan

Dit betekent echter niet dat het besparingsbeleid nu zachter zal 
worden. De regering weet hoe ze op zwakheden langs onze kant 
kan inspelen. Dat zal gebruikt worden om met een groter zelfver-
trouwen verder te gaan in het offensief tegen onze levensstandaard.

Naar aanleiding van de ‘verjaardag’ van zes maanden regering-Mi-
chel, stelde de politicoloog Pascal Delwit (ULB) op Bel RTL dat 
de twee grote dossiers van de regering (de pensioenhervorming en 
de indexsprong) erdoor geraakt zijn en dat dit “het voordeel heeft 
dat het achter de rug is voor de regering waarbij het ook moeilijker 
wordt voor de vakbonden. Het is natuurlijk beter om onpopulaire 
maatregelen ver van verkiezingen door te voeren.” Delwit vergist 
zich. Zelfs met een indexsprong en zelfs met een verhoging van de 
pensioenleeftijd naar 67 jaar, hebben de Belgische kapitalisten een 
achterstand op hun Europese collega’s. De logica van de wet van 
de jungle, excuus van de ‘concurrentie’, zal hen dwingen steeds 
verder te gaan in een echte race to the bottom. Daarbij zet iedere 
vorm van zwakheid aan tot agressie en nieuwe aanvallen.

De tax shift in voorbereiding wordt gegarandeerd een nieuwe 
aanval. Als de regering erin zou slagen de minimumdienst door te 
voeren, dan zal dit het stakingsrecht ernstig beperken en een voor-
bode kunnen zijn voor een algemene aanval aanval op de syndicale 
rechten. Er wordt ook gesproken over verplichte tewerkstelling van 
werklozen en tal van andere aanvallen.

Hoe verder?

De maatregelen die de regering erdoor kreeg, blijven nog beperkt 
in vergelijking met die van de regeringen Martens in de jaren 1980. 
Ook deze regeringen begonnen met eerste aanvallen die steeds ver-
der opgevoerd werden, tot ze door de arbeidersbeweging gestopt 
werden. Toen trok het ABVV alleen een strijdbeweging en duurde 
het jaren vooraleer de ACV-leiding zich daarbij aansloot. Het was 
de tijd van de geheime akkoorden in Poupehan, een afgelegen dorp 
waar Wilfried Martens (CVP) de asociale maatregelen besprak met 
de gouverneur van de Nationale Bank (ook van de CVP), zijn eigen 
kabinetschef Fons Verplaetse, bankier Hubert Detremmerie en 
ACV-topman Jef Houthuys. Die laatste steunde Wilfried Martens 
discreet en zei aan zijn vriend: “Wilfried, zeg me wat moet pas-
seren bij de vakbond, ik zal daar wel voor zorgen.”

Vandaag ligt de situatie anders. Het eerste actieplan gebeurde in 
gemeenschappelijk vakbondsfront, zelfs indien het ACV nadien on-
derhandelde over een akkoord dat de loonmatiging in stand houdt. 
Dat akkoord kreeg een historisch beperkte steun in de organen van 
het ACV, in de algemene raad van de vakbond werd het met amper 
52% voorstemmen goedgekeurd. Als de onthoudingen worden 
meegerekend, kwam de ACV-leiding slechts aan een meerderheid 

van 49% met 45% tegenstemmen en 6% onthoudingen. Dat kwam 
na een intensieve propagandacampagne binnen het ACV. Voor de 
staking van de openbare diensten van 22 april zag ACV-Transcom 
zich verplicht om te verklaren dat het de acties bij het spoor zou 
dekken met een vergoeding. En dit is nog maar het begin, de rege-
ring heeft nog maar de kaap van de eerste zes maanden genomen.

Jammer genoeg heeft het ABVV geen ernstige informatie- en mo-
bilisatiecampagne opgestart voor een nieuw actieplan. Er was angst 
om alleen in actie te gaan. Nochtans zou het ABVV in dat geval 
minstens delen van het ACV kunnen meetrekken, niet om naar het 
ABVV over te stappen maar wel om samen in actie te gaan en zo 
de druk op de twijfelende vakbondsleiders op te voeren.

geen terugkeer naar de rust van voorheen, maar wel 
een periode van sociale strijd

Sinds de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van de 
stalinistische karikatuur van het socialisme is er een zeker gevoel 
van onmacht in het bewustzijn van de werkenden geslopen. Dit had 
heel wat gevolgen op het vlak van sociale achteruitgang. Met de te-
rugkeer van de crisis in 2008 is de arbeidersklasse terug wakker ge-
schoten. Het eerste actieplan bevestigde het bestaan en de enorme 
kracht van de arbeidersbeweging. Die beweging blijft de motor van 
maatschappijverandering. Eens de arbeidersklasse in actie komt, 
kan ze bovendien bredere lagen meetrekken. De beweging in het 
najaar van 2014 toont wat mogelijk is met duidelijke ordewoor-
den en een actieplan waarbij elke volgende stap voortbouwt op de 
vorige acties. Het hervestigde het vertrouwen van werkenden in de 
kracht van hun beweging.

Er is een zekere ontgoocheling en frustratie onder de beste mili-
tanten en hun basis. Het klopt dat er meer mogelijk was. Na 15 
december ging een belangrijke kans om de regering te doen vallen 
verloren. De houding van de vakbonden in de eerste maanden van 
dit jaar toonde de gebreken, zowel politiek als syndicaal, van de 
huidige vakbondsleiders. Dit doorbreekt mogelijke illusies in de 
leidingen op basis van het eerste actieplan. Het maakt ook duidelijk 
dat we ons van onderuit moeten organiseren, zowel op syndicaal 
als politiek vlak.

Het actieplan in het najaar kwam niet toevallig tot stand. De 
objectieve situatie heeft tot deze acties geleid en niet de wil van de 
vakbondsleiders. De objectieve omstandigheden leiden tot nieuwe 
aanvallen op de levensstandaard van de 99% armsten om de win-
sten van de 1% verder op te krikken. Deze aanvallen gebeuren in 
golven waarvan er nog ergere kunnen komen. Dit zal onvermijde-
lijk leiden tot nieuwe massale strijd, los van de vraag wat de vak-
bondsleiders op het oog hebben. Langs de kant van de werkenden 
zullen er ook golven van strijd zijn tegen de muur van de reactie en 
dit tot die muur zal breken.

Daartoe moeten we gebruik maken van elke mogelijkheid die zich 
stelt. In rustigere periodes moeten we de tijd nemen om lessen te 
trekken uit de vorige periode om sterker te staan in strijd die komt. 
Het is dan ook belangrijk dat de arbeidersbeweging over een breed 
eigen politiek verlengstuk beschikt. Er is nood aan een brede strijd-
partij die werkenden, ook van verschillende bestaande stromingen 
links van de sociaaldemocratie en de groenen, kan verenigen met 
respect voor elkaars eigenheid. Zoniet blijven we slechts op halve 
kracht strijden omdat een van onze handen vastgebonden is op 
onze rug.
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De historische ontmoeting tussen Barack Obama en Raul Castro, politieke en economische onrust in Venezuela, het 
stilvallen van de hervormingen in Bolivia en de crisis in Brazilië zijn uitdrukkingen van een nieuw keerpunt in Latijns-
Amerika. Er is ook een hernieuwde strijd van de werkenden en onderdrukten in deze nieuwe, instabiele periode. 

Een dossier door TONy SAuNOiS.

In een aantal gevallen liet deze groei de centrumlinkse rege-
ringen toe om een aantal hervormingen door te voeren en de 
levensstandaard van werkenden te verhogen. Maar zelfs in deze 
periode van sterke groei, bleven miljoenen mensen achter in 
armoede. De groei is nu tot stilstand gekomen. Eerder werd de 
groei mogelijk door de stijgende grondstoffenprijzen en de ex-
port naar China. Olie, gas, koper, soja en andere grondstoffen die 
in overvloed voorkomen in Latijns-Amerika vonden een gretige 
afzetmarkt in China. In Chili is er veel koper, maar liefst 40% 
van de export ervan gaat naar China. De prijs van koper vervier-
voudigde de afgelopen jaren tot 4 dollar per pond. Een gelijkaar-
dig verhaal zagen we bij olie en andere grondstoffen.

De vertraging van de Chinese economie heeft de export van 
grondstoffen eveneens snel doen vertragen. De prijzen ken-
den een forse daling. Dit heeft een vernietigend effect, zowel 
op economisch, sociaal als politiek vlak. De tijden van sterke 
economische groei en het vooruitzicht dat landen als Brazilië bij 
de club van de ‘eerste wereld’ zouden aansluiten, behoren tot het 
verleden. De Braziliaanse economie zal dit jaar wellicht voor het 
tweede jaar op rij een negatieve groei kennen, mogelijk met tot 
1% dit jaar. Het is de sterkste economische achteruitgang sinds 
1932. Argentinië kent eveneens een diepe economische recessie 
en in Chili is de economie sterk vertraagd.

De afhankelijkheid van de export van grondstoffen tijdens de pe-
riode van groei leidde tot een desindustrialisering van deze lan-
den, waardoor ze uiteindelijk verzwakt uit deze periode komen. 
Wij hebben daar de voorbije jaren al meermaals op gewezen. Het 

Latijns-Amerika komt in een nieuwe fase van economische crisis 
alsook politieke en sociale onrust. De grote verwachtingen in de 
radicale hervormingen in Venezuela, Bolivia en Ecuador werden 
gevolgd door ontgoocheling en crisis. De verklaringen van Hugo 
Chavez en Evo Morales die een overgang naar het socialisme 
beloofden, gingen niet gepaard met maatregelen om met het ka-
pitalisme te breken en te starten aan de opbouw van een socialis-
tisch alternatief. Het zette de deur open voor een intrekking van 
de hervormingen die ze aangevat hadden en voor economische 
en sociale desintegratie.

Landen zoals Brazilië en Chili die geleid werden door zoge-
naamde ‘centrumlinkse’ regeringen onder leiding van Lula en nu 
Dilma Rousseff in Brazilië en Michelle Bachelet in Chili, komen 
eveneens in een nieuwe fase van crisis. Een nooit gezien niveau 
van corruptie en politieke crisis is kenmerkend voor de hele 
regio, van Mexico in het noorden tot Argentinië in het zuiden.

Gedurende meer dan tien jaar kende het continent een snelle 
groei en economische uitbreiding. Het vooruitzicht dat Brazilië 
en Argentinië de ‘eerste wereld’ zouden vervoegen, werd door de 
heersers in deze landen naar voor geschoven. De middenklasse 
werd groter en de levensstandaard van veel werkenden ging erop 
vooruit. Zelfs de armsten kenden zeker in Brazilië vooruitgang. 
Het maakte dat vele analisten meegingen in het perspectief dat 
deze landen tot de ‘eerste wereld’ zouden toetreden. Gedurende 
meer dan tien jaar kende Argentinië een jaarlijkse groei van 
telkens 5 tot 7%.

een nieuw keerpunt in Latijns-amerika
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aandeel van de industrie in de Latijns-Amerikaanse economie 
is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Eerder nam het belang 
van de export van grondstoffen af van 52% begin jaren 1980 
tot 27% in de jaren 1990. Nadien nam het opnieuw toe tot meer 
dan 50%. Grondstoffen zijn goed voor 60% van de Braziliaanse 
export. Olie is goed voor 96% van de Venezolaanse inkomsten 
uit export. De Chinese aanwezigheid in Latijns-Amerika heeft 
volgens de analist Dani Rodrik van Harvard geleid tot een “pre-
mature desindustrialisering”.

Het feit dat de nieuwe periode van crisis het continent in zijn 
greep houdt terwijl linkse of centrumlinkse regeringen aan 
de macht zijn, leidt tot heel wat verwarring onder de Latijns-
Amerikaanse linkerzijde. Het werpt vragen op zoals die of het 
continent nu naar rechts aan het opschuiven is. De traditionele 
rechtse krachten proberen de situatie op populistische wijze aan 
te grijpen om zichzelf te versterken. Dit wordt versterkt door de 
dreiging van kapitalistisch herstel in Cuba. In The Guardian stel-
de Jonathan Watts volgende vraag: “Schandalen, protest, zwakke 
groei: is de Latijns-Amerikaanse linkerzijde op de terugtocht?” 
(22 maart). Hij concludeerde: “Het algemene beeld is niet zo 
rooskleurig als tien jaar geleden, maar het is nog niet voorbij”.

Regeringen zoals die van Lula/Roussef in Brazilië of Christina 
Kirchner in Argentinië hebben geen links beleid gevoerd. Ze 
hebben een pro-kapitalistische koers gevaren waarbij aanvanke-
lijk enkele beperkte toegevingen werden gedaan. In Venezuela 
heeft Chavez, en zeker zijn opvolger Maduro, net zoals Morales 
in Bolivia een prijs betaald voor het feit dat geen breuk met het 
kapitalisme werd gemaakt. Er waren belangrijke en positieve 
hervormingen, maar ook die zijn nu opnieuw bedreigd. Deze 
regeringen hebben de afgelopen periode meer nadruk gelegd op 
een pro-kapitalistisch beleid, ze maakten een scherpe bocht naar 
rechts.

enorme corruptie in Brazilië

De aanhoudende woede en het ongenoegen heeft ruimte gege-
ven aan enkele traditionele rechtse partijen om via populistische 
acties en campagnes een grotere steun te vinden. Dit is geen uit-
drukking van een bocht naar rechts in de samenleving. Het is de 
afwezigheid van een sterk en massaal socialistisch alternatief die 
ruimte liet aan de populistische rechterzijde om zich te beroepen 
op het vacuüm dat is ontstaan. Dit blijkt vooral heel scherp uit de 
enorme crisis die in Brazilië is ontstaan.

Brazilië kent verschillende crises, die mogelijk kunnen samen-
komen in een ‘perfecte storm’ met een massale en nooit geziene 
sociale en politieke onrust. Het zal heel wat kansen bieden 
voor opkomende socialistische krachten zoals PSOL (Partido 
Socialismo e Liberadade) of de beweging van daklozen MTST 
(Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) om een socialistisch 
alternatief naar voor te schuiven. De economische crisis leidt tot 
afdankingen, besparingen en aanvallen op de werkende bevol-
king en de middenklasse. Het leidde eerder dit jaar al tot een golf 
van strijd. Personeel uit de publieke sector, leraars, arbeiders uit 
de automobielsector, metaalarbeiders, … gingen in staking en 
strijd. In Paraná was er een staking van onbepaalde duur door het 
personeel van de publieke sector waardoor de lokale overheid de 
besparingen moest intrekken. Arbeiders van Volkswagen en Ge-
neral Motors behaalden gedeeltelijke overwinningen in stakingen 
tegen afdankingen.

Er is een bijzonder explosief corruptieschandaal rond Petrobas, 
het grote Braziliaanse oliebedrijf. Er werd tot 10 miljard dollar 
uitgedeeld aan bouwbedrijven en politici, vooral van de PT van 
Rousseff en Lula. Een manager slaagde erin om 100 miljoen 
dollar naar zichzelf door te schuiven en vervolgens in belasting-
paradijzen te plaatsen.

Er werden al 133 mensen in vervolging gesteld, waaronder 33 le-
den van de PT. De financiële verantwoordelijke van de PT, João 
Vaccari, werd opgepakt en moest ontslag nemen. Meer dan 40 
politici zijn betrokken in corruptieschandalen, onder hen beide 
parlementsvoorzitters. De grootste coalitiepartner van de PT 
weigerde recent om een wetsvoorstel te steunen omdat een leider 
van de partij niet werd beschermd tegen een onderzoek naar cor-
ruptie. De presidentiële campagne van Rousseff in 2010 kreeg 
naar verluidt meermaals steun vanuit verdacht hoek. Volgens de 
federale politie zijn er onderzoeken naar tien grote bouwbedrij-
ven. Dit schandaal en de achtergrond van economische en soci-
ale crisis zorgen voor een val van het vertrouwen in het politieke 
stelsel en de kaste die aan het hoofd ervan staat.

Er is verder een aanhoudende periode van droogte die in het zui-
den van het land, onder meer in São Paulo, verregaande gevol-
gen heeft. De rantsoenering van water heeft gevolgen voor mil-
joenen mensen en kan leiden tot een grote humanitaire ramp in 
een van de grootste stedelijke centra ter wereld. Het belangrijkste 
waterreservoir dat São Paulo bedient, stond in 2014 op een 
capaciteit van 39%. Dat is nu gedaald tot 19,4% – zelfs indien 
het ‘volume morto’ (de noodvoorraad die slechts na een speciale 
procedure kan gebruikt worden) in rekening wordt gebracht.

nieuwe golf van strijd

Deze situatie is het directe gevolg van de privatisering en de 
ontbossing. Een gebrek aan investeringen in infrastructuur zorgt 
ervoor dat tot 30% van het water in São Paulo verloren zou gaan 
in lekken. Het versterkt de crisis die er al lang zat aan te komen. 
De federale of regionale regeringen hebben er niets aan gedaan 
en de geprivatiseerde waterbedrijven al helemaal niet. Het zorgt 
voor protest en het kan een belangrijk thema worden in de ko-
mende maanden.

Rousseff slaagde er nipt in om voor een tweede termijn verko-
zen te raken. De steun die ze geniet is wel in vrije val, van 25% 
tot 13% op enkele maanden tijd en het laagste niveau sinds de 
massabeweging tegen de voormalige president Fernando Collor 
de Mello. Die werd in 1992 door de bevolking uitgespuwd en 
vervolgd wegens corruptie. De traditionele rechtse pro-kapitalis-
tische PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) gebruikte 
de recente ontwikkelingen op populistische wijze om de afzet-
ting van Rousseff te eisen. Er volgden grote acties, vooral van de 
middenklasse. Velen op de acties waren geen traditionele rechtse 
aanhangers, maar mensen die gewoon woedend zijn, in het bij-
zonder omwille van de corruptie.

De PT en de regering probeerden hierop hun traditionele achter-
ban te mobiliseren. Het leidt tot enorme verwarring, brede lagen 
van de bevolking zijn niet bereid om de PT-leiders te steunen. 
Mede door het werk van LSR (Liberdade Socialismo e Revo-
lução, onze Braziliaanse zusterorganisatie) zijn er ook acties die 
sociale hervormingen eisen en ingaan tegen zowel de regering 
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als de rechterzijde. Op 15 april was er in São Paulo een actie van 
de MTST en PSOL, waar ook de vakbondsfederatie CSP-Con-
lutas aan deelnam, met tot 30.000 aanwezigen. De druk van on-
deruit zorgde ervoor dat ook de officiële vakbondsfederatie CUT 
uiteindelijk de actie moest steunen en overging tot een nationale 
actiedag met ook acties en stakingen in Porto Alegre, Recife en 
vele andere steden.

Het idee van een algemene 24-urenstaking dat al enige tijd door 
LSR naar voor wordt gebracht, begint nu opgenomen te worden. 
CSP-Conlutas stelt terecht dat er een datum voor deze stakings-
dag moet komen. De CUT staat voor het eerst sinds jaren onder 
druk om effectief over te gaan tot een algemene staking. De 
ontwikkelingen in Brazilië, de economische en politieke reus van 
het continent, zullen ongetwijfeld een grote impact hebben op 
de rest van het continent. Zeker indien PSOL en sociale bewe-
gingen als MTST erin slagen om sterke socialistische krachten 
uit te bouwen als alternatief op zowel de regering als de rechtse 
oppositie.

Argentinië wordt gekenmerkt door een vernietigende economi-
sche crisis. Kirchner voerde een pro-kapitalistisch binnenlands 
beleid, maar ging wel in conflict met de internationale imperia-
listische belangen. Ze verrijkte zichzelf en is vandaag 20 keer zo 
rijk als in 2003. De electorale groei van de trotskistische alliantie 
FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) weerlegt het idee 
dat het continent naar rechts opschuift. Maar het succes van de 
FIT stelt wel nieuwe uitdagingen. Zal de alliantie erin slagen om 
op het succes verder te bouwen en ook delen van de voormalige 
aanhangers van de Peronistische vakbonden te betrekken in de 
opbouw van een bredere arbeiderspartij?

Chili was het voorbeeldland voor het continent, maar ook Chili 
wordt getroffen door de crisis. De economie vertraagt er als 
gevolg van de dalende koperprijzen en de afname van de export 
naar China. Michelle Bachelet en haar ‘Nieuwe Meerderheid’ 
voerden campagne met de belofte van hervormingen, maar na 
de verkiezingen kwam daar niets van in huis. Het verlies aan 
autoriteit van de gevestigde partijen bleek in de verkiezingen van 
2013. Amper 41% van de kiezers ging effectief stemmen. Er was 
tegelijk een grote jongerenrevolte en het begin van een nieuwe 
golf van strijd van de werkenden en gewelddadige confrontaties 
van onder meer de Mapuche bevolking.

Venezolaanse regime onder druk

De dreiging van de rechtse MUD (Mesa de la Unidad Democrá-
tica) voor de regering-Maduro is reëel. De leiding van Henrique 
Capriles neemt een bijzonder populistische benadering aan om 
in te spelen op het ongenoegen als gevolg van de economische 
situatie. Maduro verwijst wel naar socialisme, maar schoof sterk 
naar rechts op om het kapitalisme gerust te stellen. De rechter-
zijde en het VS-imperialisme nemen er evenwel geen genoegen 
mee, ze blijven opkomen voor een volledige nederlaag van deze 
regering.

De bocht naar rechts blijkt onder meer in het nieuwe bestuur van 
het oliebedrijf PDVSA onder leiding van Eulogio del Pino. De 
private aandeelhouders, een minderheid in het oliebedrijf, kregen 
een grotere invloed. De werknemers van PDVSA moeten niet 
langer een rood t-shirt dragen en de door de overheid aangestelde 
bestuurders zijn aan de kant geschoven.

De economische ramp in het land werd versterkt door de val van 
de olieprijzen. Dit jaar zou de economie met 5% krimpen nadat 
het vorig jaar ook al een negatieve groei van 4% kende. Er is een 
tekort aan zowat alles. Volgens schattingen zijn een op de drie 
basisgoederen niet beschikbaar, het gaat onder meer om voed-
sel, medicijnen en kledij. Er zijn prikborden waar mensen aan 
ruilhandel doen, bijvoorbeeld toiletpapier ruilen voor wasmiddel. 
Venezuela kent de hoogste inflatiecijfers ter wereld met ongeveer 
70%.

Dit ondermijnt de steun voor de regering. De tekorten zijn deels 
het gevolg van speculatie en de pogingen van de kapitalisten om 
het land te destabiliseren. Maar ze zijn ook het gevolg van de 
bureaucratische top-down aanpak van het regime. De hervormin-
gen van Chavez worden hierdoor ondermijnd. Het gezondheids-
systeem is in crisis, van de 45.000 bedden in publieke ziekenhui-
zen kunnen er slechts 16.000 effectief gebruikt worden. De rest 
worden niet gebruikt wegens tekorten.

De steun voor Maduro is volgens peilingen onder de 30% gezakt. 
Wij waarschuwden er eerder al voor dat dit het resultaat is van 
de impasse als gevolg van het feit dat niet gebroken werd met 
het kapitalisme. Er kwam geen nationalisatie van de economie 
onder democratische arbeiderscontrole en –beheer. De impasse 
opent de weg voor ontgoocheling, waar de rechtse MUD op kan 
inspelen.

Voorheen kreeg Venezuela leningen van China in ruil voor olie. 
De afname van de oliereserve heeft geleid tot vertragingen in de 
olieleveringen en een gedeeltelijk falen in de terugbetaling van 
de schulden aan China. Tegen de achtergrond van een diepere 
crisis is het niet uitgesloten dat zelfs Maduro radicalere maat-
regelen neemt waarbij tegen de kapitalistische belangen wordt 
ingegaan. Dit is niet het meest waarschijnlijke perspectief, maar 
het is niet uitgesloten.

Het einde van het embargo tegen Cuba

Begin dit jaar kondigden de Amerikaanse president Barack 
Obama en de Cubaanse president Raul Castro een reeks histori-
sche akkoorden aan. Het leidde tot een herstel van diplomatieke 
betrekkingen tussen de twee landen, een verzachting van de reis-
beperkingen en de eerste stappen in de richting van een afbouw 
van het handelsembargo dat van kracht is sinds de revolutie van 
1959/60. Er was al een vrijlating van gevangenen, waaronder 
Amerikaanse onderdanen, door Cuba en ook van Cubanen die in 
de VS werden vastgehouden.

Het wijst op een keerpunt in het beleid van het VS-imperialisme 
ten aanzien van Cuba. Deze bocht werd versterkt in de gesprek-
ken tussen Obama en Castro tijdens de recente Amerikaanse Top 
in Panama. Voor het Cubaanse regime wijst dit op een verdere 
stap in de richting van kapitalistisch herstel, een proces dat al 
jarenlang bezig is. De aankondigingen in Panama waren het 
resultaat van geheime onderhandelingen tussen beide regeringen. 
Deze onderhandelingen waren al enkele jaren bezig in Canada. 
De rechtse regering van Canada en ook de paus speelden er een 
rol in.

Obama erkende: “Je kan niet meer dan 50 jaar hetzelfde doen en 
toch een ander resultaat verwachten.” De Europese en Canadese 
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heersende klassen, maar ook het grootste deel van het Latijns-
Amerikaanse kapitalisme, kozen voor een andere aanpak die nu 
ook door Obama wordt gedeeld. Raul Castro prees Obama en 
stelde dat hij de Nobelprijs voor de Vrede moet krijgen. Dat de 
huidige VS-president meer aanvallen met drones in Afghanistan 
en het Midden-Oosten uitvoerde dan George Bush, leek Castro te 
ontgaan.

Sinds de Cubaanse revolutie heeft het VS-imperialisme een 
strikt embargo opgelegd tegen Cuba en werden verschillende 
pogingen ondernomen om het regime omver te werpen en het 
kapitalisme te herstellen. In 1961 was er zelfs een gewapende 
interventie daartoe. Ondanks de verregaande gevolgen van het 
embargo, heeft de VS-aanpak gefaald. Dat kwam vooral door de 
brede steun voor de revolutie in Cuba. In de VS werd de harde 
koers mee in de hand gewerkt uit electorale overwegingen, meer 
bepaald onder de Cubaanse vluchtelingen in Miami.

Het VS-imperialisme kiest nu voor een nieuw beleid waarbij het 
embargo kan verdwijnen. De dreiging van kapitalistisch herstel 
in een geïsoleerde arbeidersstaat kan niet alleen voortkomen uit 
de dreiging van een militaire interventie. Zoals Leon Trotski 
waarschuwde met betrekking tot de voormalige Sovjet-Unie 
kan de dreiging ook komen in de vorm van “goedkope produc-
ten in de goederentrein van het imperialisme.” Het doel van het 
VS-imperialisme blijft hetzelfde, maar er wordt voor een andere 
weg gekozen om dit te bereiken. Door de Cubaanse economie 
te overspoelen met goederen en investeringen hoopt de VS het 
kapitalisme volledig te herstellen.

Verworvenheden uit het verleden op de helling

De koerswijziging van de VS werd mee mogelijk door de 
verandering van het beeld van de nieuwe generatie binnen de 
gemeenschap van Cubaanse vluchtelingen in de VS. De vorige 
generaties hielden sterk vast aan een embargo en een openlijke 
strijd tegen het regime. Volgens sommige peilingen zouden 
52% van de Cubanen in de VS vandaag voorstander zijn van het 
beëindigen van het embargo. Delen van de kapitalistische klasse, 
zoals suikermagnaat Alfy Fanjul, spraken zich openlijk uit voor 
het einde van het embargo. Zij kijken uit naar de vooruitzichten 
van nieuwe markten in een kapitalistisch Cuba.

Veel Cubanen zijn afhankelijk van financiële steun die ze van 
familieleden in de VS krijgen. Naar schatting 62% van de 
Cubaanse gezinnen krijgt steun van buitenaf. Volgens som-
mige schattingen zouden deze bijdragen zelfs goed zijn voor 
maar liefst 90% van de distributiemarkt. De harde economische 
situatie is rampzalig voor de massa’s. De belangrijke sociale 
verworvenheden als gevolg van de omverwerping van het ka-
pitalisme worden ondermijnd. De steun voor de revolutie en de 
vijandigheid tegenover het kapitalisme en het VS-imperialisme 
zorgden ervoor dat het Cubaanse regime de geplande economie 
en het bureaucratische regime tegen de stroom in kon behouden 
doorheen de jaren 1990 (de ‘speciale periode’). De waarde van 
de lonen in Cuba zou nu nog slechts 28% van de waarde voor de 
val van de Sovjetunie bedragen.

Het regime en de planeconomie hielden stand ondanks de golf 
van het vrijemarktkapitalisme op wereldvlak. Het regime hield 
zich politiek in stand en gebruikte het VS-embargo om de afkeer 
tegen het imperialisme te versterken. Toen Chavez aan de macht 

kwam in Venezuela was er wat ademruimte in de vorm van 
goedkope olie. Dit wordt nu bedreigd als gevolg van de dalende 
olieprijzen en de crisis van de regering-Maduro. Het gebrek aan 
echte arbeiderscontrole en –democratie zorgt samen met het bij-
horend bureaucratisch wanbeheer en corruptie voor een verster-
king van de economische en sociale crisis.

De revolutionaire ontwikkelingen in Venezuela, Bolivia en 
Ecuador begin deze eeuw zorgden ervoor dat Cuba uit het 
isolement kon geraken. Een echte arbeidersdemocratie zou deze 
kans gegrepen hebben om stappen te zetten in de richting van 
een vrijwillige socialistische federatie van deze landen. Het zou 
de mogelijkheid geboden hebben om tot economische samen-
werking en planning over te gaan en de rest van de werkende 
bevolking van Latijns-Amerika mee te trekken in een alternatief 
op het kapitalisme. Deze kans werd niet gegrepen, de crisis die 
nu al deze landen treft zorgt ervoor dat de massa’s hier de prijs 
voor zullen betalen.

Jammer genoeg hebben noch het Cubaanse regime noch de re-
formistische regimes van Morales, Chavez of Rafael Correa (uit 
Ecuador) stappen in deze richting gezet. De laatste drie bleven 
vastzitten in het kapitalistische kader. Het Cubaanse regime 
voerde een reeks maatregelen die de weg naar kapitalistische 
herstel openen. De ontwikkelingen van de afgelopen periode 
wijzen erop dat het proces verder deze richting uitgaat.

een bruggenhoofd voor het kapitalisme

Het afzwakken van de reisbeperkingen moet zeker verwelkomd 
worden, maar andere maatregelen bedreigen de overblijvende 
verworvenheden van de revolutie. De nieuwe arbeidswet vormt 
een aanval op de arbeidsvoorwaarden. De pensioenleeftijd werd 
in 2008 al met vijf jaar verhoogd. De invoering van een ‘dubbele 
munt’ waarbij sommige werkenden in dollars betaald worden, 
heeft de ongelijkheid versterkt. Het regime voerde een ‘omwis-
selbare peso’ (CUC) in die aan de dollar werd vast geklonken 
en gebruikt wordt in de toeristische sector en voor de import. 
Lokale producten gebruiken de lokale peso (CUP) waarvan er 
nu al 25 nodig zijn voor 1 CUC. De regering kondigde aan dat 
de dubbele munt zal verdwijnen, maar voorlopig bleef het bij 
woorden.

De dubbele munt versterkt de zwarte markt. De regering wil 
bovendien een miljoen werkenden uit de publieke sector halen 
om duizenden kleine en middelgrote bedrijven (“cuentapropis-
tas”) op te zetten. Er zijn al 500.000 toelatingen voor dergelijke 
bedrijven. Het gaat vooral om kleine bedrijven zoals restaurants. 
Het aantal personeelsleden in de private sector nam sinds 2007 
toe van ongeveer 140.000 tot 400.000. Dat is een opmerkelijke 
stijging maar het blijft slechts een minderheid van het totale 
aantal werkenden dat vijf miljoen bedraagt.

Er is in de toeristische sector een bruggenhoofd voor kapitalis-
tisch herstel gevestigd. Deze sector trok heel wat buitenlandse 
investeringen uit Europa, Canada, Brazilië en recent ook uit 
China aan. Prostitutie werd na de revolutie uit de samenleving 
verbannen maar is nu terug op de straten van Havana, zeker in de 
toeristische gebieden.

Er zijn speciale vrijhandelszones geopend, zoals de nieuwe 
haveninfrastructuur aan de baai van Mariel gefinancierd door in-
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vesteringen uit Brazilië en Singapore. Er wordt hier geïnvesteerd 
met het oog op een einde van het Amerikaanse handelsembargo 
en de uitbreiding van het kanaal van Panama en de opening van 
het nieuwe vanuit China gefinancierde kanaal in Nicaragua. 
Investeerders krijgen contracten van 50 jaar in plaats van de 
gebruikelijke 25-jarige contracten. Investeerders hebben 100% 
bezit van de infrastructuur. Ze moeten geen lokale belastingen 
betalen en worden tien jaar vrijgesteld van de belasting van 12% 
op de winsten.

Ondanks deze maatregelen moeten kapitalistische investeerders 
nog steeds onderhandelen met de regering of de staatsbedrij-
ven. Het Cubaanse regime hanteert nog steeds elementen van 
socialistische retoriek, deels is dit een uitdrukking van de steun 
die er nog altijd is voor de revolutie en dit zeker onder de oudere 
generatie, maar er wordt steeds vaker beroep gedaan op het nati-
onalisme van José Marti, de leider van de onafhankelijkheidsbe-
weging tegen de Spaanse kolonisten.

De jonge generaties wachten wanhopig op de nieuwe vrijheden 
van internet en de mogelijkheid om te reizen. Zij hebben niet 
zozeer de verworvenheden van de revolutie gekend, maar wel de 
ondermijning en uitholling van deze verworvenheden met eco-
nomische en sociale crisis alsook de verstikkende bureaucratie. 
De komst van goedkope goederen kan aanvankelijk een aantrek-
kingskracht uitoefenen, maar de realiteit van het leven in een 
kapitalistische samenleving zal eveneens gauw duidelijk worden.

Deze ontwikkelingen vormen een belangrijke stap in de rich-
ting van een herinvoering van het kapitalisme. Dit is al bezig in 
enkele sectoren, ook al gebeurt het onder toezicht van de over-
heid. De staat oefent nog steeds een sterke controle uit en kan 
op bepaalde ogenblikken de contrahervormingen terugdraaien. 
Randal C Archibold haald eeen Amerikaanse advocaat aan die 
advies geeft aan investeerders in Cuba: “Wat gebeurt er indien 
het kapitaal naar daar gaat en Cuba van koers verandert? Je weet 
nooit of de Cubanen van standpunt kunnen veraderen. Er zijn 
heel wat onzekerheden omdat dit een volledig nieuwe ontwikke-
ling is.” (New York Times 9 april).

De overgang naar een volledig kapitalistisch herstel zal niet 
rechtlijnig verlopen. Delen van het regime zien deze ontwikke-
ling ook niet zitten. Zo verklaarde Maiela Castro, de dochter van 
Raul, in januari: “De Cubaanse bevolking wil geen terugkeer 
naar het kapitalisme.” Op dit ogenblik zijn de sleutelsectoren van 
de economie nog niet geprivatiseerd of verkocht aan buitenland-
se kapitalisten. De komst van Mastercard en Netflix is opmerke-
lijk maar blijft grotendeels symbolisch.

Crisis en verzet

Voor socialisten en de werkende klasse vormen de maatregelen 
in de richting van kapitalistisch herstel een stap achteruit. Het 
ondermijnt de verworvenheden van de Cubaanse revolutie voor 
de massa’s. Het zal uiteindelijk door de heersende klasse, zeker 
in Latijns-Amerika, gebruikt worden om het idee van socialisme 
als alternatief op het kapitalisme te discrediteren. Maar dit zal 
niet dezelfde effecten hebben als het ideologische offensief tegen 
het socialisme na de val van de voormalige stalinistische regimes 
in de Sovjet-Unie en Oost-Europa in 1989/90.

Er opent zich een nieuwe fase van kapitalistische crisis en arbei-

dersstrijd doorheen de wereld. De arbeidersklasse heeft de afge-
lopen 25 jaar de ‘suprematie van de vrije markt’ ondergaan en 
begint de strijd ertegen te voeren. Het opheffen van het embargo 
tegen Cuba is een nederlaag voor het vroegere beleid van het 
VS-imperialisme in de pogingen om het Cubaanse regime omver 
te werpen. Het zal Cuba de mogelijkheid bieden om handel te 
drijven op de wereldmarkt.

Zonder een echte arbeidersdemocratie dreigt dit de ontwikke-
ling van kapitalistisch herstel te versnellen. Een staatsmonopolie 
op buitenlandse handel, onder democratische controle van een 
arbeidersdemocratie is essentieel om deze dreiging af te wenden. 
Tegen de achtergrond van een nieuwe internationale kapitalis-
tische crisis is het mogelijk dat de stappen naar kapitalistisch 
herstel beperkt blijven. Het is mogelijk dat Cuba een langere tijd 
een gemengde of hybride situatie kent.

Aanvankelijk zullen verworvenheden van de revolutie op het 
vlak van gezondheidszorg en onderwijs mogelijk behouden 
blijven, zelfs al gaan ook deze gebukt onder een gebrek aan 
investeringen. Er blijven heel wat obstakels en er zal ongetwij-
feld verzet zijn als de realiteit van kapitalistisch herstel duidelijk 
wordt. Delen van de bevolking zijn bang voor het verdwijnen 
van de verworvenheden van de revolutie en vrezen dat het land 
een nieuw Puerto Rico kan worden. Er is verzet nodig tegen het 
kapitalistisch herstel waarbij dit verzet gekoppeld wordt aan de 
strijd voor arbeidersdemocratie en een geplande economie.

In Latijns-Amerika is er nood aan een massaal socialistisch 
alternatief. Daarbij moeten we de beperkingen van de radicale 
reformistische maatregelen en bureaucratische methoden in 
Venezuela, Bolivia en Ecuador erkennen. Deze landen bleven 
gevangen zitten in het kapitalisme. De opportunistische popu-
listische mobilisaties van de rechterzijde in Brazilië, Venezuela 
en andere landen tonen de dringendheid van een sterke socialis-
tische beweging. Er is een nieuwe fase in de crisis en de strijd 
doorheen het continent. De arbeidersklasse en de revolutionaire 
socialisten moeten daarin bouwen aan een strijdbaar socialistisch 
alternatief.

Massaprotest in Chili voor gratis onderwijs
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Voorstel tot nucleair akkoord met iran 
weerspiegelt veranderingen in Midden-Oosten

indien het voorstel tot nucleair akkoord, het ‘Gezamenlijk Actieplan’, 
tussen de P5+1 (de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad en 
Duitsland) en iran erdoor komt, dan zou dit een belangrijke verandering 
in de verhoudingen tussen deze landen vormen. Zelfs indien de uitein-
delijke ratificatie van dit ‘politiek begrip’ wordt uitgesteld, vormen de 
onderhandelingen zelf een uitdrukking van de veranderende posities in de 
regio’s. Een analyse door ROBERT BEChERT (geschreven eind april).

rampzalige gevolgen van inval in irak

Deze poging om tot een akkoord te komen, is in essentie het gevolg 
van de veranderende krachtsverhoudingen op wereldvlak en de 
blijvende nasleep van de door de VS en Groot-Brittannië geleide 
invasie van Irak.

De economische groei en groeiende internationale invloed van 
China heeft de wereldpositie van de VS uitgehold. Tegelijk heeft de 
rampzalige nasleep van de invasie in Irak bijgedragen tot het einde 
van de korte periode vanaf de jaren 1990 waarin de VS het we-
reldtoneel domineerde. De invasie was rampzalig, eerst en vooral 
voor de miljoenen inwoners van Irak maar daarnaast ook voor de 
architecten van de oorlog. De beperkingen van de VS en de al sterk 
afgenomen Britse macht werden scherp aangetoond. De hoop van 
deze regeringen om een nieuwe orde in het Midden-Oosten te ves-
tigen door vijandige krachten uit te schakelen of te neutraliseren, 
werd doorprikt. Dat blijkt nu opnieuw duidelijk in het voorstel tot 
akkoord met Iran.

De bevolking van Irak kreeg het hard te verduren, de inval leidde 
tot een groot aantal dodelijke slachtoffers. Dit versterkte de ellende 
voor de bevolking en zorgde voor nieuwe conflicten. Voor de aan-
sterkers en verdedigers van het avontuur van Bush en Blair was dit 
een strategische nederlaag en een enorme verspilling van middelen. 
De inval in Irak destabiliseerde de volledige regio en het zorgde 
ook voor een versterking van de regionale macht van Iran. Dat was 
niet bepaald wat Washington voor ogen had. Dit was een belang-
rijke nederlaag voor de westerse machten die na de omverwerping 
van de Sjah van Iran in 1979 probeerden om het regime te isoleren. 
Onder Reagan en Thatcher werd Saddam gesteund in de oorlog 
tussen Iran en Irak van 1980 tot 1989, een oorlog die door Saddam 
was begonnen.

In een artikel dat zich vooral tegen het akkoord keerde, zonder 
er een alternatief op naar voor te brengen, stelden de voormalige 
Amerikaanse ministers Kissinger en Shultz dat de “de onderhande-
lingen 12 jaar geleden begonnen als een internationale poging om 
te vermijden dat Iran een nucleair arsenaal zou kunnen opbouwen, 

maar nu eindigt met een akkoord waarin de nucleaire capaciteit 
wordt erkend, zelfs indien het in de eerstkomende tien jaar niet om 
een volledige capaciteit gaat.” (Wall Street Journal 9 april 2015). 
Dit compromis was niet wat Washington en Londen op het oog 
hadden in 2003.

nasleep van de ‘arabische lente’

De revoluties van 2011 in Noord-Afrika en het Midden-Oosten 
brachten de westerse machten aanvankelijk zware slagen toe. 
Enkele belangrijke bondgenoten in de regio, vooral Moebarak, 
werden immers aan de kant geschoven. Er werd gevreesd dat de 
revoluties zich verder zouden verspreiden naar andere landen en 
verder zouden gaan dan het omverwerpen van autocraten en dicta-
tors, de angst was er dat ze in sociale revoluties zouden overgaan.

De eerste revolutionaire golf werd op een zijspoor gezet, waar-
door heel wat kansen voor de arbeidersklasse en de armen om met 
onderdrukking en kapitalisme te breken verloren gingen. Maar de 
daaropvolgende contrarevolutie zorgde niet voor het herstel van 
de vorige positie van het imperialisme. Het imperialisme heeft aan 
invloed ingeboet naarmate de contrarevolutie ook ruimte bood aan 
centrifugale krachten op basis van nationale, religieuze of andere 
verdeeldheden. Deze ontwikkeling is het duidelijkste in het opde-
len van Libië en Syrië. Het zorgde voor meer ellende en instabili-
teit doorheen de regio. Het feit dat ISIS en andere fundamentalis-
tische groepen tegen deze achtergrond een explosieve vooruitgang 
kenden, versterkte de problemen voor het imperialisme.

De belangrijkste imperialistische machten voelden de zwakte van 
hun traditionele Arabische bondgenoten en vreesden de snelle 
opmars van ISIS. Ze zagen zich gedwongen om uit te kijken naar 
nieuwe bondgenoten. Vandaar de westerse steun voor de leiders 
van het autonome Koerdische gebied van Irak. In Irak ontstond er 
bovendien een onofficiële verstandhouding tussen de VS en Iraanse 
krachten om een door sjiieten gedomineerde regering te steunen in 
de strijd tegen ISIS.

Het is tegen deze achtergrond dat inspanningen achter de schermen 
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opgedreven werden om tot een toenadering met Iran te komen. Het 
voorstel tot akkoord is een belangrijke stap in die richting.

De wereldmachten, vooral de westerse imperialisten, hebben de 
hulp van Iran nodig tegen de dreiging van ISIS en andere soenniti-
sche fundamentalisten in Irak en Syrië. Maar deze tactiek dreigt te-
gelijk de nauwe banden met Saoedi-Arabië en de Golfstaten onder 
druk te zetten, veel van deze regimes steunden diverse soennitische 
fundamentalisten. Het gaat om autocratische en grotendeels feo-
dale heersers die in Iran een concurrent zien en vrezen dat Iran een 
beslissende rol kan spelen in Irak en vervolgens via de sjiietische 
bevolking in landen als Bahrein en Saoedi-Arabië een grotere in-
vloed zal uitbouwen. Dat is een van de redenen waarom de VS Iran 
al waarschuwde dat het zich niet mag mengen in de ontwikkelende 
burgeroorlog in Jemen.

Een aantal westerse strategen die een grotere angst voor Iran 
hebben, vrezen dat dit akkoord onvoldoende zal bijdragen aan 
het verzwakken van het Iraanse nucleaire programma. Kissinger 
en Schultz geven uitdrukking aan de afgezwakte positie van het 
westen als ze stellen dat de ontwikkeling van een nucleair pro-
gramma in Iran ertoe leidt dat de “oorlogsdreiging het westen meer 
belemmert dan Iran.” In zekere zin volgt Obama nochtans slechts 
een gelijkaardige strategie als Kissinger zelf toen hij in 1972 een 
akkoord tussen de Amerikaanse en Chinese leiders voorbereidde.

Alle grote wereldmachten zijn rivalen en brengen hun eigen 
belangen naar voor in regio’s als de Stille Oceaan of Oekraïne. 
Dit akkoord met Iran wordt gesteund door de P5+1, maar dan wel 
telkens om verschillende redenen. Sommige westerse bondgenoten 
in de regio, vooral Israël en Saoedi-Arabië, verzetten zich tegen 
het akkoord omdat ze aan regionale macht vrezen in te boeten. De 
Saoedi’s vrezen in bovendien dat een groeiende Iraanse invloed 
een stimulans zal zijn voor de sjiitische minderheid in Saoedi-Ara-
bië om in actie te komen. De Israëlische regering vreest te moeten 
inbinden op zijn invloed op de westerse machten.

evenwichtsoefening voor Obama

De regering van Obama balanceert tussen de verschillende mach-
ten. In dezelfde week dat het ontwerp van akkoord met Iran werd 
getekend, herstartte de Amerikaanse regering de jaarlijkse militaire 
hulp van 1,3 miljard dollar aan Egypte, werd Amerikaanse steun 
gegeven aan de Saoedische luchtaanvallen in Jemen en kwam er 
steun voor wat een soennitische Arabische militaire macht moet 
worden.

In de VS zelf kwam er verzet tegen het akkoord met Iran vanwege 
de Republikeinen die daartoe aangemoedigd werden door de Israë-
lische premier Netanyahu. Dit verzet heeft te maken met electorale 
doeleinden en in sommige gevallen ook met een meningsverschil 
over het buitenlandse beleid. Ze hopen in te spelen op wat nog 
overblijft van breed gedragen Amerikaanse woede tegen Iran naar 
aanleiding van de gijzeling van diplomatieke staf van de VS gedu-
rende 444 dagen inn 1979/1980 alsook op de vrees die zeker onder 
de joodse en de fundamentalistisch christelijke bevolking leeft 
voor de toekomst van Israël.

Ook in het Iraanse regime is er verdeeldheid. Een combinatie van 
groeiende binnenlandse vraag naar verandering, regionale instabi-
liteit, economische sancties en nu ook dalende olieprijzen zorgde 
ervoor dat de voorstanders van een akkoord over een meerderheid 
lijken te beschikken.

Maar er zijn conflicten binnen het regime. De huidige ‘hoogste 
leider’ Ali Khamenei lijkt steun te geven aan president Rouhani 
die een akkoord wil sluiten. Maar meer kritische elementen rond 
de religieus-conservatieve ‘principiëlen’ hebben hun strijd niet 
opgegeven, zeker niet nu er in februari verkiezingen zitten aan te 

komen voor zowel het parlement als de Raad van Experten, waar 
overigens ook de hoogste leider wordt verkozen. In hoeverre die 
oppositie reëel is, dan wel een rookgordijn van het regime om 
het onderste uit de kan te halen bij de onderhandelingen, is niet 
duidelijk.

Wel duidelijk is de groeiende roep voor verandering en zeker 
onder de jongeren wordt de religieuze kaste die sinds 1979 regeert 
steeds meer in vraag gesteld. De verdeeldheid in het regime en 
de ongemakkelijke positie ervan komen tot uiting in zowel de 
aanhoudende repressie als de kleine toegevingen. De aankondiging 
van het akkoord werd alvast verwelkomd door spontane feesten in 
de straten doorheen het land. Mensen zongen, juichten en dansten. 
Velen hielden foto’s van president Rouhani omhoog. De populari-
teit van het akkoord zorgt ervoor dat het regime oppositie riskeert 
te creëren, mogelijk zelfs groter dan de massaprotesten na de 
presidentsverkiezingen van 2009, moest het de ratificatie van het 
akkoord zomaar blokkeren.

Het gefeest kwam er door het vooruitzicht dat een akkoord de 
schadelijke internationale sancties tegen Iran zal verzachten. Het 
versterkt de hoop op verandering, zeker tegen de achtergrond van 
de dalende olieprijzen die de economie en de levensstandaard hard 
raken.

De inflatie viel recent terug van het hoogtepunt van 40% tot on-
geveer 16%. Maar de verantwoordelijke van de officiële door het 
regime gecontroleerde arbeidersorganisatie verklaarde dat 70% van 
de bevolking onder de armoedegrens leeft. De minister van Arbeid 
had het over 12 miljoen mensen die honger lijden. De druk op de 
levensstandaard heeft zelfs geleid tot arbeidersprotest, onder meer 
in de automobielsector en een “stil protest” van tienduizenden 
leraars doorheen het land begin maart.

Potentiële markt

Iran telt een bevolking van meer dan 80 miljoen mensen en is de 
18de grootste economie ter wereld. Het is niet alleen een regionale 
macht maar ook een potentiële markt. Veel buitenlandse bedrijven 
bereiden zich actief voor om het land binnen te stormen zodra de 
sancties opgehoffen worden. De krant New York Times haalde 
vorig jaar een topman van een oliebedrijf aan die stelde: “Na dit 
akkoord zullen we een ongelofelijke boom kennen.” Enkele weken 
na het akkoord was er een publieke bijeenkomst met een groep van 
Amerikaanse investeerders in Teheran, de eerste dergelijke bijeen-
komst die openlijk plaatsvond sinds 1979.

Als het akkoord er door komt, zullen de sancties wellicht slechts 
geleidelijk opgehoffen worden. Ondanks de hoge verwachtingen 
bij de bevolking zal dit wellicht niet leiden tot een blijvende eco-
nomische groei, de situatie van de wereldeconomie is immers niet 
gunstig.

Maar de verandering kan de Iraanse arbeidersklasse meer vertrou-
wen geven om strijd aan te gaan. Dat kan een belangrijke ontwik-
keling zijn. Naast die van Egypte en Turkije is de Iraanse arbei-
dersklasse een van de grootste uit het Midden-Oosten. Iran kent 
een relatief ontwikkelde samenleving, zowel in Iran als Turkije 
leeft ongeveer 70% van de bevolking in stedelijke gebieden. Een 
grootschalige terugkeer van de strijdbare tradities van de Iraanse 
arbeidersklasse zou een belangrijke impact hebben in de hele regio. 
Het zou mogelijk het voorbeeld van massastrijd terug op de voor-
grond plaatsen. Als het gepaard gaat met socialistische ideeën zou 
het een uitweg kunnen bieden uit de armoede en het geweld die 
kenmerkend zijn voor het Midden-Oosten onder het bewind van de 
feodale heersers, religieuze zeloten en kapitalisten.
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groot Brittannië. strijd nodig tegen “nog vijf 
verdoemde jaren” van conservatief bewind

“We hebben gewonnen”, titelde de 
London Evening Standard een dag na 
de verkiezingen. De krant is eigendom 
van een Russische oligarch en bracht 
een uitdrukking van de vreugde bij 
het establishment na de onverwachte 
overwinning van de Tories. “Er werden 
enkele flessen ontkurkt in de chique 
clubs Cavalry en Guards Club in 
Piccadilly toen duidelijk werd dat de 
dreiging van een populistisch beleid 
verdampte”, stelde de Financial Times. 
Langs de andere kant wees de krant 
Daily Mirror op de breed verspreide 
verbijstering onder gewone werkenden. 
De krant titelde: “Weer veroordeeld, 
nog vijf verdoemde jaren.” Een analyse 
door PETER TAAFFE.

Hoe is het mogelijk dat David Cameron, George Osborne en 
hun gehate conservatieve ploeg tegen alle verwachtingen in 
en ondanks het palmares van harde aanvallen op de werkende 
bevolking toch de macht kon behouden met 99 zetels voorsprong 
op Labour en een absolute meerderheid in het Lagerhuis?

Er was geen massale stemmenwinst voor de Tories sinds 2010. 
Er kwamen vooral extra stemmen van de voormalige coalitie-
partner, de Liberaal Democraten. Die betaalden een zware prijs 
voor de beslissing van partijleider Nick Clegg om zijn “vriend” 
Cameron in 2010 te ondersteunen. De Tories wonnen ook enkele 
zetels van Labour waar de sociaaldemocratie de vorige keer nipt 
won. In vergelijking met 2010 gingen de Tories er nationaal met 
amper 0,8% op vooruit.

Labour ging nationaal met 1,5% vooruit met winst onder de 
demografisch erg gemengde bevolking van Londen, maar zwaar 
verlies in Schotland. De Tories werden ondersteund door de 
rechtse media die alles uit de kast haalden om Labour te bestrij-
den. De Daily Mail, een krant die in de jaren 1930 de fascistische 
zwarthemden van Oswald Mosley steunde, waarschuwde een 
dag voor de verkiezingen voor Labour-leider Ed Miliband: “Laat 
deze zeloot van de klassenstrijd en de SNP onze economie en 
onze natie niet verwoesten”.

Weinigen zouden dit als een accurate omschrijving van Miliband 
zien. Die heeft sinds zijn verkiezing als partijleider steeds nadruk 
gelegd op een pleidooi voor een “verantwoordelijk kapitalisme.” 
Tegelijk was hij een slaafse volgeling van de besparingsmantra 
van de conservatieve minister van begroting Osborne.

Maar natuurlijk zal de Daily Mail geen rekening houden met de 
waarheid indien dit een belemmering is voor een goed verhaal 
waarmee de lezers kunnen afgeschrikt worden. Hetzelfde kan ge-
zegd worden van de media in handen van magnaat Murdoch, die 
met zijn krant Sun in Schotland steun gaf aan de ‘antibesparings-
partij’ SNP terwijl in de rest van het land voor de conservatieve 

Tories werd opgeroepen.

De steun van deze kranten voor de Tories volstaat niet als verkla-
ring voor de opdoffer die Labour kreeg. Het asociale beleid van 
de afgelopen vijf jaar had Labour meer dan voldoende munitie 
bezorgd om electoraal te scoren. Maar dit gebeurde niet.

economisch ‘herstel’

De regering van conservatieven en Liberaal Democraten schepte 
op over het economisch herstel. Maar slechts weinig mensen 
voelen de beweerde voordelen van dit herstel dat bovendien het 
traagste herstel na een recessie is sinds meer dan 100 jaar. De 
regering wees er ook op dat het tekort op vijf jaar tijd gehalveerd 
was, zelfs indien aanvankelijk werd beloofd om het begrotings-
tekort volledig weg te werken. Er werden ook complete leugens 
verteld, zo werd Labour verantwoordelijk gesteld voor het be-
grotingstekort alsof de wereldwijde crisis van 2008 er voor niets 
tussenzat.

In 1997, toen de Tories nog aan de macht waren, bedroeg de 
overheidsschuld 42% van het BBP. Het daalde tot 35% onder de 
Labour-regering, maar dan kwam de wereldwijde economische 
crisis die ook in Groot-Brittannië verregaande gevolgen had. De 
schulden groeiden aan door de crisis en de stijgende werkloos-
heid. De belastinginkomsten namen af terwijl meer middelen 
voor uitkeringen nodig waren.

Miliband en Labour waren zelfs niet in staat om hun eigen beleid 
te verdedigen tegen de conservatieve kritieken in. Hun echte 
fout was dat ze probeerden te werken binnen het kader van het 
kapitalisme terwijl ze onder Gordon Brown tegelijk het beeld 
wilden creëren dat ze de wetten van het kapitalisme met de cycli 
van groei en neergang hadden afgeschaft.

De bouwsector staat op het laagste punt sinds de jaren 1920, er 
is een drastische toename van de dakloosheid en voor miljoe-
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nen jongeren is het bezit van een eigen huis een onrealistische 
droom. Voor het eerst in decennia was er over een periode van 
vijf jaar een daling van de levensstandaard. Meer dan 900.000 
mensen zijn afhankelijk van voedselbanken, dat is 15 keer zoveel 
als ten tijde van de vorige verkiezingen.

Belofte van meer besparingen

De Tories hebben de Liberaal Democratische coalitiepartner niet 
meer nodig om de beloofde vijf jaar van nog meer ellende en 
besparingen waar te maken. Cameron keerde als premier terug 
met de verklaring dat hij de belangen van alle Britten zou verde-
digen. Het deed denken aan Thatcher die naar Franciscus van As-
sisi verwees toen ze aan de macht kwam, maar vervolgens eerder 
als Genghis Khan handelde.

Deze regering zal de gehate belasting op leegstaande kamers in 
sociale woningen behouden en wil bovendien 12 miljard pond 
besparen op kinderbijslag en andere uitkeringen. De regering zal 
de gezondheidszorg verder plunderen en meedogenloos verder-
gaan met de privatiseringsagenda. Ze zal ook de campagne tegen 
de vakbonden opvoeren, onder meer door willekeurig ontslag 
gemakkelijker te maken.

Het is niet uitgesloten dat de regering de antivakbondsregels ver-
der zal verstrengen, zo is het mogelijk dat er een vereiste zal zijn 
van een referendum waarin meer dan 50% van alle leden voor 
actie stemmen vooraleer tot stakingen kan overgegaan worden. 
En dat terwijl elke regering sinds 2005 op de steun van minder 
dan vier op de tien kiezers kon rekenen, in deze verkiezingen 
waren de Tories slechts goed voor 37% van de kiezers.

Er is heel wat discussie over het feit dat Labour ondanks het 
asociale beleid van de conservatieven minder zetels haalde dan 
dan in 2010. De overwinning van de Tories was nochtans geen 
uitgemaakte zaak. Met een andere aanpak dan die van Labour en 
Miliband hadden de besparingspartijen verslagen kunnen wor-
den. Labour ging volledig mee in de mantra van de besparings-
logica, kopstuk Ed Balls beloofde om “het tekort elk jaar verder 
terug te dringen”. Miliband verklaarde trots dat hij de eerste 
Labour-leider uit de geschiedenis was die campagne voerde met 
de belofte om te besparen.

In januari stemden Miliband en zijn parlementsleden, met uitzon-
dering van vijf Labour verkozenen, nog in met een verderzetting 
van het harde besparingsbeleid, zelfs indien dit in de praktijk 
georganiseerde armoede is. Het is niet verwonderlijk dat som-
migen de voorkeur gaven aan de echte Tories in plaats van de 
‘rode Tories’, zoals Labour door Schotse kiezers werd genoemd 
nadat Labour met Cameron had samengewerkt in de campagne 
om ‘Neen’ te stemmen in het referendum over Schotse onafhan-
kelijkheid.

Het klopt dat Ed Miliband probeerde om de toon wat naar links 
te laten opschuiven tijdens de campagne. Zo suggereerde hij dat 
er grenzen moeten komen op de verhoging van huurprijzen, werd 
uitgehaald naar de grote winsten van de energiebedrijven en 
beloofde Miliband actie te zullen ondernemen tegen de super-
rijken. Het was te weinig en het kwam te laat. De afgelopen vijf 
jaar probeerde Labour zich immers zoveel mogelijk te distan-
tiëren van iedere strijd tegen de regering. Er werd uitgehaald 
naar stakingen en de grote lijnen van het regeringsbeleid werden 

gesteund.

Miliband wijst aanbod van snP af

De beloften om in te gaan tegen de besparingen kwamen dan 
ook niet geloofwaardig over. Miliband bleef vasthouden aan 
het voorstel van een afgezwakt besparingsbeleid en weigerde 
om gelijk welke samenwerking met de SNP in het parlement te 
overwegen. Nicola Sturgeon, partijleider van de Schotse nationa-
listische SNP, had aan Labour voorgesteld om in het parlement 
samen te werken om Cameron van de macht te houden. Mili-
band verklaarde dat samenwerking onmogelijk was, zelfs indien 
het ertoe zou leiden dat Labour hierdoor niet aan de macht zou 
komen.

Dit versterkte de Engelse nationalistische campagne van de To-
ries, onder leiding van Lynton Crosby die op Noord-Koreaanse 
wijze propaganda voerde. Crosby stelde dat Labour bij een over-
winning zou gegijzeld worden door het Schotse nationalisme. 
Dit had mogelijk een effect op twijfelende kiezers. Zoals bij de 
verkiezingen van 1992 kozen twijfelende Tories toch maar voor 
het status quo.

De argumentatie van de Tories had gemakkelijk beantwoord kun-
nen worden met een campagne waarin duidelijk werd gemaakt 
dat de Britse bevolking gegijzeld wordt door het harde bespa-
ringsbeleid waar de regering bovendien geen mandaat voor had 
gekregen.

De SNP beloofde om met Labour samen te werken in een poging 
om verdere aanvallen op de levensstandaard te stoppen. Grote 
delen van de werkende klasse en andere kiezers stonden positief 
tegenover dit idee. Het was geen toeval dat Sturgeon en de SNP 
doorheen Engeland en Wales op heel wat sympathie konden re-
kenen voor het verzet tegen het besparingsbeleid, zelfs indien het 
slechts om verzet in woorden ging. De afslachting van Labour 
in Schotland was ook een uitdrukking van de populariteit van de 
anti-besparingsretoriek van de SNP.

De politieke zwakte van Miliband en Labour bleek eens te meer 
uit de weigering om het aanbod van de SNP te overwegen. Het 
zorgde mee voor de nederlaag van Labour en het uiteindelijke 
ontslag van Miliband als partijleider.

Hoe verder met europa?

Hoe zal het in Groot-Brittannië verdergaan na deze verkiezin-
gen? Cameron is triomfalistisch, maar ook John Major nam in 
1992 een dergelijke houding aan en kwam al gauw binnen en 
buiten zijn partij onder vuur te liggen.

De interne tegenkanting komt onder meer van de rechtse euros-
ceptische Tories die eisen dat er steeds meer toegevingen van de 
Europese Unie worden afdgewongen. Deze vleugel is vandaag 
sterker dan ooit onder de parlementsleden van de Tories. Nog 
voor de verkiezingen moest Cameron aankondigen dat er voor 
december 2017 een referendum over de EU komt. Mogelijk 
komt het referendum er al in 2016. De rechterzijde binnen de 
Tories zal ervoor zorgen dat dit thema brandend actueel blijft.

De meeste grote bedrijven vrezen de economische gevolgen van 
een eventuele ‘Brexit’ – een uittrede van Groot-Brittannië uit 
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de EU. De meerderheid in de conservatieve regering zal daar 
uitdrukking aan moeten geven, wat de verdeeldheid binnen de 
Tories nog kan versterken. Er zijn bovendien ook de gevolgen 
van deze discussie voor Schotland, de leiders van de SNP verzet-
ten zich tegen een uittrede uit de EU. Als Cameron onvoldoende 
toegevingen van de EU bekomt en bijgevolg al dan niet open-
lijke steun moet geven aan een uittrede uit de EU, dan zal dit 
de kwestie van Schotse onafhankelijkheid terug op de agenda 
plaatsen.

Met de Socialist Party zouden we in een referendum oproepen 
om ‘Neen’ te stemmen, maar tegelijk zouden we een nationalisti-
sche benadering volledig verwerpen. We zullen met een duidelijk 
klassenprogramma ingaan tegen het Europa van het kapitaal en 
opkomen voor een socialistische confederatie van Europa.

schotland, engeland en Wales

Een nieuwe ronde van besparingen – zoals beloofd door Came-
ron en Osborne – zal sowieso de kwestie van onafhankelijkheid 
in Schotland terug op de voorgrond brengen. Dit zal belangrijke 
gevolgen hebben in Engeland en Wales. De Londense burge-
meester Boris Johnson stelde op de verkiezingsavond al dat er 
nood is aan een “nieuwe grondwettelijke federale regeling”, een 
indicatie van de richting die de regering wil uitgaan.

De conservatieve ministers willen wellicht een vorm van ‘fiscale 
autonomie’ aan Schotland geven op basis van een lagere te-
gemoetkoming vanuit de federale schatkist. Hierdoor zou de 
verantwoordelijkheid voor de besparingen naar de SNP door-
geschoven worden. Het zou meteen een test vormen voor de 
antibesparingsretoriek van de SNP. Als de Schotse nationalis-
ten besparingen doorvoeren terwijl ze zich verschuilen achter 
‘Londen’ dat hierover beslist, dan zullen ze daar een prijs voor 
betalen naarmate het verzet tegen de besparingen toeneemt.

Hetzelfde zal gebeuren als de Engelse en Welshe gemeentera-
den, ook diegenen die geleid worden door Labour, de door de 
regering opgelegde besparingen doorvoeren. Zij zullen gezien 
worden als medeverantwoordelijk voor het besparingsbeleid. 
De druk zal toenemen om ofwel in te gaan tegen de besparingen 
ofwel plaats te maken voor wie wel tegen dit beleid vecht.

De regering-Cameron zal wellicht in de richting van een soort 
federale oplossing willen gaan. Met het idee van ‘Engelse 
stemmen voor engelse wetten’ zal geprobeerd worden om de 
verdeeldheid langs regionale en nationale lijnen te versterken. 
De arbeidersbeweging moet de legitieme nationale aspiraties van 
de Schotse bevolking erkennen, maar tegelijk moeten we ons 
verzetten tegen elke versterking van verdeeldheid in de arbei-
dersbeweging.

Autonome rechten op regionale en nationale basis binnen de 
vakbonden zijn legitiem en kunnen ondersteund worden, maar 
we komen tegelijk op voor de eenheid van de werkende bevol-
king en onze organisaties, zeker de vakbonden, over nationale 
grenzen heen. De bazen proberen ons steeds te verdelen, we 
moeten daar tegenin gaan.

De nederlaag van Labour zal gevolgen hebben voor de arbeiders-
beweging. Het is waanzinnig om zoals de herboren aanhangers 
van Blair te beweren dat Miliband niet kon winnen omdat hij 

een te links “ouderwets socialistisch” profiel had aangenomen. 
Miliband brak niet met het Blairisme. Hij hield steeds vast aan 
de neoliberale recepten, slechts hier en daar gekruid met af en 
toe een vleugje linkse retoriek.

een echte linkse campagne

Enkel TUSC (Trade Unionist and Socialist Coalition) pleitte 
consequent voor een breuk met het besparingsbeleid en voor een 
socialistisch alternatief. TUSC haalde in de verkiezingen voor 
parlement en gemeenteraden 120.000 stemmen.

Sommigen zullen dat resultaat als beperkt afdoen. Maar TUSC 
slaagde er wel in om een ernstige nationale campagne te voe-
ren, wat de aandacht trok van heel wat werkenden en jongeren. 
Sommigen stelden dat ze ‘deze keer’ nog niet voor ons zouden 
stemmen, maar er werd een basis gelegd voor verder verzet.

Het resultaat van TUSC was beperkt omdat veel werkenden 
het idee van ‘het minste kwaad’ aanvaardden. De vrees voor 
een nieuwe conservatieve regering die de levensstandaard naar 
beneden trekt, zorgde ervoor dat velen toch voor Labour kozen. 
Ze gaven Miliband het voordeel van de twijfel.

De campagne heeft TUSC op de kaart gezet als electorale kracht 
op nationaal en lokaal vlak. De vakbondsleden en hun leiders 
zullen nu ook conclusies moeten trekken. Er werden heel wat 
vakbondsmiddelen in de campagne van Miliband gestoken. 
Tijdens de campagne kwam de vakbond Unite met een extra gift 
van 500.000 pond bovenop de eerder gegeven miljoenen. Wat 
heeft dit opgebracht? Labour haalde een resultaat dat even slecht 
was als dat van 1987, toen een van de slechtste resultaten in de 
naoorlogse periode werd neergezet.

Ook het Blairisme zorgde in 2010 met Gordon Brown als par-
tijleider voor een electorale ramp en maakte de weg vrij voor de 
regering van de Tories en de Liberaal Democraten.

Ongetwijfeld zal een deel van de rechterzijde binnen de vak-
bonden TUSC proberen te minimaliseren. Sommige nationale 
vakbonden zullen mogelijk expliciet tegen TUSC ingaan. Maar 
had een electoraal alternatief naar het model van TUSC met de 
steun van de vakbonden en de linkse vakbondsleiders de arbei-
dersbeweging niet beter gepositioneerd voor het verzet tegen de 
besparingslogica?

Welke conclusies moeten werkenden uit deze verkiezingen trek-
ken? Velen waren zo ontgoocheld in Labour dat ze in Schotland 
voor de SNP stemden. Elders kozen sommigen uit protest zelfs 
voor UKIP.

UKiP

Deze rechtse populistische partij heeft jammer genoeg een grote 
basis uitgebouwd, zeker in het noorden. Dit zal niet zomaar 
verdwijnen en bovendien is UKIP nu in alle delen van het land 
aanwezig. Het gevaar van UKIP is niet verdwenen met deze 
verkiezingen. Farage haalde zelf geen zetel en zijn partij won 
slechts één verkozene, maar UKIP was wel goed voor bijna vier 
miljoen stemmen.

Het leidde tot een hernieuwde roep naar de invoering van een 
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stelsel van proportionele vertegenwoordiging. De Socialist Party 
steunt dit idee. Maar het ziet er niet naar uit dat er in het parle-
ment brede steun hiervoor zal gevonden worden.

De Tories zullen ongetwijfeld proberen om te prutsen aan de 
grenzen van de kiesdistricten, uiteraard om hun eigen positie te 
versterken. Toen de conservatieven dit in de voorbije legisla-
tuur voorstelden, werd het uiteindelijk ingetrokken. Maar na de 
verkiezingen kan dit opnieuw op tafel liggen.

UKIP begon aan de verkiezingen als een rechtse populistische, 
maar geen fascistische, partij. Er werd een basis gevestigd onder 
ontgoochelde voormalige Labour-kiezers maar ook onder onte-
vreden conservatieven uit de middenklasse. Farage suggereerde 
dat zijn partij meer aandacht moet besteden aan jongeren, onder 
meer via sociale media. Dat moet van antwoord gediend worden.

De rechtse populisten kunnen ondermijnd en gestopt worden, 
maar niet door de partijen die binnen het kader van het kapita-
lisme blijven. Zij hebben immers geen antwoorden op bekom-
mernissen rond thema’s als migratie. Er is een socialistisch 
programma nodig als antwoord op de racistische demagogie van 
UKIP waarbij we eisen naar voor brengen als een onmiddellijke 
verhoging van het minimumloon tot minstens 10 pond per uur, 
afschaffing van de nulurencontracten, …

strijd tegen besparingsbeleid

De zweep van de ‘contrarevolutie’ – in de vorm van harde 
besparingen en aanvallen op democratische rechten – zal on-
getwijfeld de roep naar actie vanuit de basis van de vakbonden 
en de arbeidersbeweging in het algemeen versterken. Als de 
arbeidersbeweging geen vooruitgang kan boeken op het electo-
rale terrein, keerde ze zich in het verleden doorgaans tot syndi-
cale actie. De vakbonden zijn verzwakt door de aanvallen op de 
publieke sector, waar de vakbonden traditioneel sterker staan, en 
de neerwaartse druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden van de 

afgelopen jaren.

Maar we mogen niet buigen voor de geplande conservatieve aan-
val op onze levensstandaard. De rechtse vakbondsleiders kozen 
de voorbije jaren voor deze strategie. Maar indien er geen verzet 
komt, waarbij we dit nu beginnen te organiseren, dan zullen de 
aanvallen van de voorbije periode verbleken tegen wat ons te 
wachten staat.

De periode van economische groei ligt achter ons. We worden 
geconfronteerd met een door crisis gekenmerkt kapitalisme dat 
geen verbetering van onze levensstandaard kan aanbieden, we 
krijgen enkel de belofte van steeds meer contrahervormingen. 
Dat maakt dat er geen ruimte is voor de sociaaldemocratie die 
groot kon blijven op basis van de kruimels die van de tafel van 
de superrijken vielen.

We moeten ons voorbereiden op strijd, onder meer op syndicaal 
vlak, en tegelijk verderbouwen aan een electoraal alternatief, 
zeker in de gemeenteraden. Zo kunnen we de basis leggen voor 
een georganiseerde campagne tegen de plannen van Cameron en 
de grote bedrijven.
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“China ervaart nu een harde landing”

Een op hol geslagen aandelenmarkt en vervalste groeicij-
fers van het bruto binnenlands product (BBP) kunnen de 
realiteit van economie die kampt met grote problemen niet 
verdoezelen.
Analyse door DiKANG, chinaworker.info

Voor de Chinese dictatuur van de Communistische Partij (CCP) 
is 2015 in een gevaarlijk jaar aan het veranderen. Na jaren van 
schuldgedreven groei en ’s werelds grootste boom in de bouw-
sector wordt de Chinese economie geconfronteerd met verschil-
lende zware problemen. Overcapaciteit, deflatie, een crisis op de 
huizenmarkt en een schuldencrisis bij de lokale overheden wer-
ken allemaal als een rem op de economische groei die volgens 
verschillende maatstaven tot een slakkengang is vertraagd.

De economie is voor elke regering van cruciaal belang maar 
nog meer voor het Chinese regime dat overleefde op basis van 
een combinatie van vreselijke staatsrepressie en constante snelle 
economische groei. Van 1980 tot 2012 bedroeg de gemiddelde 
jaarlijkse groei van het BBP 10%. Vorig jaar werd een officieel 
groeicijfer van 7,4% opgetekend en dit jaar is het streefdoel 
verlaagd tot “ongeveer 7%” – een doelstelling waarvan zelfs de 
premier Li Keqiang toegeeft dat het “moeilijk te bereiken zal 
zijn”. Tot overmaat van ramp zijn deze groeicijfers zo goed als 
zeker vals en is de echte groei een pak lager. Sommige economen 
waarschuwen dat China nu al gevaarlijk dicht staat bij een harde 
landing die gedefinieerd wordt als een terugval van “een tweecij-
ferig groeiritme naar een laag eencijferig”.

Dit is de achterliggende oorzaak voor een recente serie van 
haastige maatregelen van een versoepelende monetaire politiek, 
belastingverlagingen en andere stimulusmaatregelen. Deze gaan 
schijnbaar in tegen de vroegere verstrakking van het monetair 
beleid dat erop gericht was om de economie van zijn schuldver-
slaving af te helpen. De bijeenkomst van het Politburo eind april 
bevestigde de vermoedens dat het regime een bocht van 180 
graden neemt. Het veelbesproken hervormings- en herstructure-
ringsprogramma wordt op korte termijn ingeruild voor stimulus-
maatrelen, zelfs als dat een verergering van de hoge schuldgraden 
betekent. De People’s Daily, die verslag bracht van de meeting, 
zei dat de regering zou “teruggrijpen naar oude methoden”- ver-

wijzend naar meer overheidsinterventie en verdere maatregelen 
om de ineenstortende vastgoedmarkt te ondersteunen.

Sinds november verlaagde de overheid  al tweemaal de intrest-
voeten en de zogeheten verplichte kapitaalreserves, de hoeveel-
heid cashgeld dat een bank moet aanhouden, wat een manier is 
om extra kapitaal te injecteren in het bankensysteem. Er worden 
meer versoepelende maatregelen verwacht en er is een groei-
ende nervositeit in regeringskringen. “Peking mag dan wel niet 
de paniekknop indrukken, maar ze schijnen zich er toch van te 
verzekeren of die knop werkt,” zei Christopher Balding op de fi-
nanciële website Seeking Alpha. Vorig jaar waren China’s leiders 
rond deze periode optimistischer over de vertragende economie. 
Ze stelden dat dit een gecontroleerde ingreep was om de econo-
mische groei gebaseerd op overmatige investeringen te herba-
lanceren naar een duurzame groei gebaseerd op consumptie. Nu 
echter zowel consumptie als investeringen, samen met zowat al 
de rest, aan het stagneren zijn, lijkt de ‘gecontroleerde vertraging’ 
en de ‘herbalancering’ te zijn ontspoord.

De twee verlagingen van de vereiste kapitaalreserves, in febru-
ari en april, zorgen ervoor dat ongeveer 1,8 biljoen yuan (300 
miljard US dollar), wat geen kleine som is, in het bankensysteem 
is gepompt met de hoop dat er toenemende investeringen en 
huisverkopen zouden uit voortvloeien. Tot op vandaag is dat niet 
gebeurd en dat is de achtergrond voor de bocht van 180 graden 
van het Politburo. De huizenbouw en de industriële capaciteit 
zijn al verzadigd en de winsten zijn aan het dalen. Dat leidt bij de 
grote bedrijven tot een tegenzin om te investeren zelfs wanneer 
krediet goedkoper wordt.

De knip in de vereiste kapitaalreserves door de Volksbank van 
China op zondag 28 april, slechts 48 uur nadat de nieuwe regels 
die waren afgekondigd door de beursregulator een sterke daling 
van de Chinese aandelenfutures in de VS en andere overzeese 
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markten had veroorzaakt, leek zo getimed om de markt te onder-
steunen wanneer de beurzen in Shanghai en Shenzen openden 
op maandagochtend.  Dit is voor het eerst dat de overheid en de 
centrale bank zo direct zijn tussengekomen om de aandelenmarkt 
te redden.

Hysterie op de aandelenmarkt

China’s grootste commerciële banken, ogenschijnlijk onder 
controle van de CCP, weigeren de extra cash te leiden naar waar 
de regering het wilt. In de plaats daarvan vloeit het grootste deel 
van de extra liquiditeit naar de aandelenmarkt, die de laatste 6 
maanden met 80% is gestegen. Kleine beleggers overrompe-
len de markt en in de laatste week van april alleen al werden 4 
miljoen nieuwe handelsrekeningen geopend. Ongeveer 40% van 
de aandelen worden gekocht op krediet en mensen verkopen hun 
huizen om deel te nemen aan de “goudkoorts” op de aandelen-
markt. Volgens de econoom Andy Xie is meer dan 2,5 biljoen 
yuan aan leningen in de aandelenmarkt gestopt. Terwijl de 
Chinese schuldencrisis het gevolg is van de gigantische stimu-
lusmaatregelen voor het bouwen van infrastructuur en vastgoed, 
waarvan veel is verspild, creëren de huidige stimulusprogram-
ma’s niets dan fictieve rijkdom op de aandelenmarkt. Het regime 
heeft de hysterie op de aandelenmarkt ondersteund door ener-
zijds de regelgeving te ontspannen (op 13 april werd de limiet 
van één handelsrekening per persoon opgeheven, de laatste in 
een reeks van maatregelen) en anderzijds een gigantische media-
campagne. De regering is nu duidelijk zenuwachtig over de grote 
schaal van de ‘margin trading’ (aandelen kopen op krediet) maar 
is tegelijk bang dat ingrijpen zou leiden tot een crash van de 
markt, wat gezien de fragiele staat van de economie China in een 
echte recessie zou kunnen storten.

Het CCP-regime beschouwt, ondanks de overduidelijke gevaren, 
een boomende aandelenmarkt als wenselijk, deels om het uit-
eenspatten van de zeepbel op de huizenmarkt op te vangen maar 
ook om een kapitaalmarkt te ontwikkelen als een alternatieve 
bron van financiering voor de krediethongerige bedrijven (vooral 
privébedrijven). Deze bedrijven zijn momenteel afhankelijk van 
de schaduwbankensector die Beijing probeert onder controle te 
krijgen omwille van de gigantische risico’s die het inhoudt voor 
het financiële systeem. Maar het regeringsbeleid gaat van de 
regen in de drup, de rally op de aandelenmarkt zuigt liquiditeit 
uit het bankensysteem doordat spaarders hun geld terugtrekken 
om te gaan gokken op de beurs. Hierdoor is de centrale bank 
gedwongen om nog meer versoepelende maatregelen te nemen 
om een liquiditeitscrisis te voorkomen.

Volgens de aangepaste schattingen van de Forbes China Rich 
List steeg de het aantal dollarmiljardairs en miljardairfamilies 
van 242 in oktober 2014 naar 400 in april. Dit betekent dat er 
gemiddeld per maand meer dan 25 nieuwe miljardairs zijn bij-
gekomen door de stijgende aandelenkoersen. Ondertussen wordt 
voorspeld dat de lonen de zwakste stijging zullen kennen in tien 
jaar en stakingen verspreiden zich steeds verder.
Dit alles legt het klassenkarakter bloot van de economische 
hervormingsmaatregelen van president Xi Jinping en permier Li 
Keqiang die, samen met de het beleid van kapitalistische regerin-
gen wereldwijd, de belangen beschermen van het bedrijfsleven 
terwijl de kosten van de verdiepende crisis worden afgewenteld 
op de rug van de werkende klasse. Minister van financiën Lou 
Jiwei, één van de meest openlijk neoliberale topfiguren, gaf in 

een toespraak op 24 april een ongewone waarschuwing door te 
zeggen dat China een “kans van 50% heeft om vast te komen zit-
ten in de valkuil van het middeninkomen in de komende 5 tot 10 
jaar” en drong aan op meer radicale ingrepen in de arbeidswet-
geving om het goedkoper te maken voor bazen om werknemers 
te ontslaan. De valkuil van het middeninkomen is een populair 
concept bij de Wereldbank, dat verwijst naar landen die zeker 
mate van ontwikkeling kennen maar dan vast komen te zitten. 
Voorbeelden zijn Zuid-Afrika en Brazilië. Lou’s toespraak wordt 
op het internet bediscussieerd als een voorbeeld van de nieuwe 
aanvallen die de regering beraamt op de inkomens en de wette-
lijke bescherming van werkenden en boeren.

De steile klim van de aandelenkoersen staat duidelijk los van de 
economische fundamenten en moet op een gegeven moment cra-
shen. Zo zijn bijvoorbeeld de aandelen van de People’s Daily, de 
grootste propagandaspreekbuis van de CCP, op zes maanden tijd 
met 67% gestegen. Aandelen op de ChiNext (de Chinese variant 
van de Nasdaq) noteren op twee keer het niveau van Nasdaq aan 
de vooravond van de dotcomcrash van 15 jaar geleden. Verschil-
lende commentatoren hebben erop gewezen dat een zeepbel op 
de aandelenmarkt de laatste fase inluidt van de schuldgedreven 
economische boom. Dat was het geval in 1989 in Japan en, meer 
verontrustend, in de Verenigde Staten in 1929.

In een recent rapport zei BNP Paribas: “de Chinese aandelenrally 
heeft weinig te maken met macro-economische fundamentals 
maar bijna alles met een zelfversterkende en  hefboomgedreven 
koopgekte”. Het rapport van de bank waarschuwde dat “hoe lan-
ger de rally doorgaat, hoe groter de correctie waarschijnlijk zal 
zijn. De zeepbel op de beurs is mogelijk gemaakt door marginale 
schulden. De zeepbel kan niet zomaar blijven groeien, maar de 
Chinese autoriteiten kunnen het zich ook steeds minder veroorlo-
ven om ze te laten barsten.”

Zeven procent, echt?

Het regime gebruikt de uitdrukking “het nieuwe normaal” om de 
economische vertraging te beschrijven. Het sleutelwoord is hier 
“normaal” – niemand zou de indruk mogen krijgen dat Peking 
de controle over de economie verliest. De mate van controle kan 
echter bediscussieerd worden en het is juister om te zeggen dat 
het regime reageert op een reeks van schokken en onaangename 
verrassingen, waardoor ze gedwongen is om te zigzaggen in haar 
beleid, terwijl de economie steeds meer worstelt met deflatie 
als gevolg van de ongelofelijke mate van overcapaciteit en 
schuldengraden die ervoor zorgen dat de effecten van de nieuwe 
stimuluspakketten een maat voor niets worden.

Voor het Chinese regime is de jaarlijkse doelstelling voor de 
groei van het BBP het belangrijkste cijfer dat bestaat en waar het 
zijn geloofwaardigheid op baseert. De officiële cijfers worden 
door velen als frauduleus beschouwd. “Er bestaat het vermoeden 
dat de tekortkomingen eerder het gevolg zijn van bewuste ingre-
pen dan van problemen bij het verzamelen van de data,” stelde 
de Wall Street Journal. Het gerucht wint aan kracht dat de over-
heid, net zoals fabrieksbazen die de overheid om de tuin willen 
leiden, twee boekhoudingen bijhoudt – één voor publiek gebruik 
en de andere voor puur intern gebruik met een echt beeld om het 
beleid op de realiteit af te stemmen. 

Kevin Lai, senior economist bij Daiwa in Hong Kong, vertelde 
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Reuters “Als je naar het eerste kwartaal kijkt, was de export 
zwak, de industriële productie beperkt, FAI (fixed asset invest-
ment) was veel trager en de detailhandel vertraagt. Dus hoe kan 
het dat de BBP-groei in reële cijfers nog steeds 7% bedraagt?”

Als we een beroep doen op de “Li Keqiang Index”, zo genoemd 
omdat de premier ooit zei dat hij zijn inschatting van de econo-
mische groei baseerde op de statistieken van het goederenvervoer 
per spoor, het elektriciteitsverbruik en de bankleningen - deze 
cijfers geven een meer betrouwbare leidraad dan de officiële 
groeicijfers - dan ligt de reële groei een stuk onder de 7%. Het 
elektriciteitsverbruik bijvoorbeeld groeide in het eerste kwartaal  
met slechts 0,03% tegenover het jaar ervoor. De zwakste groei 
sinds 2008 toen China geraakt werd door de globale financiële 
crisis. Zelfs de overheidsmaatregelen om de energie-efficiënte te 
verbeteren en de vervuilende industrieën te beteugelen kunnen 
niet verklaren waarom het elektriciteitsverbruik stagneert, dit 
wijst op een scherpe vertraging van de bredere economie. Het 
goederenvervoer per spoor daalde in het vorige kwartaal dras-
tisch met 9%.

Het consultancybureau Fathom in Londen analyseerde de Chi-
nese groei in het eerste kwartaal aan de hand van premier Li’s 
drie criteria en stelt dat de groei zich eerder rond de 3% situeert 
dan het officiële 7%. “China maakt nu een harde landing mee,” 
verklaarde Erik Britton van Fathom aan de Britse krant The 
Guardian. (13 april 2015)

Crisis op de huizenmarkt

China’s huizenmarkt en de investeringen in vastgoed waren de 
belangrijkste pijler van de economische groei van de afgelopen 7 
à 8 jaar, nog belangrijker dan de export. De dramatische vertra-
ging begon vorig jaar en drukt niet alleen de vraag naar staal, ce-
ment, bouwmachines en een reeks andere voormalige groei-indu-
strieën maar dreigt ook een golf van financiële faillissementen te 
creëren bij vastgoedontwikkelaars die diep in de schulden zitten 
en de ‘investeringsproducten’ van de schaduwbanken die aan hen 
gelieerd zijn. De helft van alle leningen in China zijn betrokken 
bij de vastgoedsector. Zelfs als de huizenprijzen zouden stabilise-
ren op een lager niveau, wat het meest optimistische gevolg zou 
zijn van de renteknip en de stimulusmaatregelen van de overheid, 
zal het de industriële overcapaciteit en de druk op het financieel 
systeem doen toenemen.

De crisis op de Chinese huizenmarkt laat zich nu al voelen op de 
wereldeconomie, vooral bij de exporteurs van mineralen zoals 
Australië, Brazilië, Chili en verschillende Afrikaanse landen. 
Waar China in 2000 12% van ’s werelds metaalproductie consu-
meerde, steeg dit in de laatste jaren tot bijna 50%. Investeringen 
in vastgoed groeiden gemiddeld met 20,2% per jaar sinds 1998, 
twee keer zo snel als het BBP in China, maar deze groei daalde 
tot 8,5% in het eerste kwartaal van 2015.

De huidige verslechtering op de vastgoedmarkt is de meest seri-
euze sinds de markt werd gecreëerd met de massale privatisering 
van huisvestiging in 1998. In het laatste jaar daalden de huizen-
prijzen gemiddeld met 6% na jaren van tweecijferige stijgingen. 
In het eerste kwartaal daalden de prijzen met 9,1% nog scherper. 
De malaise is nog groter bij de landverkopen van de lokale over-
heden. Deze vielen met 32% terug in het eerste kwartaal verge-
leken met het jaar ervoor. Vastgoedontwikkelaars trekken zich 

terug omdat ze opgezadeld zijn met een inventaris van onver-
kochte huizen, een inventaris die goed is om gedurende meerdere 
jaren de vraag te voldoen. Volgens Zhiwu Chen in de Foreign 
Policy magazine: “Op het eind van 2014 had China ongeveer 75 
miljard vierkante voet aan nieuw vastgoed onder constructie of te 
koop. Zelfs als de vraag constant blijft, zou het meer dan vijf jaar 
duren om alles te verkopen.” (30 april 2015)

Landverkopen speelden een cruciale rol om de lokale overheden 
solvabel te houden en stonden in voor 46% van de inkomens van 
deze overheden. De vastgoedcrisis dreigt daardoor een ketting-
reactie van bedrijfsfaillissementen in gang te zetten en zo een 
nieuwe fase in te luiden van de al zware schuldencrisis bij de 
lokale overheden. De totale schuld van de lokale overheden be-
droeg volgens de laatste officiële audit in juni 2013 17,9 biljoen 
yuan (ongeveer 3.000 miljard US dollar). Een nieuwe audit werd 
vertraagd omdat Beijing de opdracht gaf aan de lokale overhe-
den om het opnieuw te doen omdat het vermoedde dat sommige 
rapporten vervalst werden. Caixin magazine, wiens rapporten als 
betrouwbaar worden beschouwd, zei dat de echte schuld onder-
tussen 40 biljoen yuan (ongeveer 6400 miljard US dollar) kan 
bedragen.

De Financial Times (12 januari 2015) bracht verslag uit van 
lokale overheden die, om de begrotingstekorten op te vangen, 
hun toevlucht zochten tot het zelf opkopen van land via de in-
vesteringsfondsen die ze zelf bezitten en op die manier dus extra 
schuld opnemen. Deze ‘nepdeals’ zijn een wanhopige poging om 
de prijzen van de bouwgrond op peil te houden. Een daling ervan 
zou zware gevolgen hebben voor de lokale overheden doordat 
hun schulden moeilijker terug te betalen zouden zijn en ze moei-
lijker leningen zouden kunnen verkrijgen.

Dit bemoeilijkt het dilemma van Peking als het probeert te ba-
lanceren tussen het verlagen van de schuld en het behouden van 
voldoende economische groei om een oncontroleerbare golf van 
faillissementen die een financiële crisis kunnen starten, te vermij-
den. De overheidsbanken volgen in toenemende mate hun eigen 
agenda in de plaats van die van de overheid. Een artikel van 
Reuters (20 april 2015) toonde aan dat geen van de grote banken 
de recente maatregelen van Peking om de huizenmarkt te onder-
steunen, zoals goedkopere interestvoeten bij hypotheekleningen 
en betere leningsvoorwaarden voor tweede huizen, hebben 
uitgevoerd. De banken hebben duidelijk geen vertrouwen in het 
feit dat de huizenprijzen zich op korte termijn zullen herstellen. 
“Banken zoeken naar goede opbrengsten voor hun investeringen 
en dus investeren ze eerder in de aandelenmarkt,” vertelde een 
vastgoedontwikkelaar uit Shenzhen aan Reuters.

schuldenval

Chinaworker.info en de aanhangers van het CWI in China waar-
schuwen al langer dat de huidige economische crisis niet gewoon 
een vertraging van de economie of een cyclische aanpassing is, 
maar het begin van een onbeheersbare crisis waarbij China een 
heleboel gelijkenissen vertoont met Japan nadat daar de zeepbel 
van het vastgoed en de financiële zeepbel begin jaren ’90 barst-
ten. Dit veroordeelde de toenmalige tweede economie ter wereld 
tot decennia van lage groei, deflatie (wat de terugbetalingspro-
blemen voor de schuld verergert) en ‘zombie’ bedrijven (die 
waarde uit de economie zuigen omdat hun schuldkosten zo hoog 
zijn). Zo’n situatie bestaat al in sommige regio’s en sectoren van 
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de Chinese economie.

China leek in eerste instantie de neerwaartse aantrekkingskracht 
van de globale recessie in 2008 te ontwijken. Door een ongezien 
schuldgefinancierd stimuluspakket wist het zichzelf terug te 
brengen tot een tweecijferige groei. Door dit doen, hielp het de 
kapitalistische wereldeconomie een depressie in de stijl van de 
jaren ’30 te vermijden. De schuld die gedurende vier jaar (2009-
2012) en in de nasleep van megastimulus werd opgebouwd, 
weegt nu als een loden blok op de Chinese economie.

China’s schuld is in zeven jaar tijd verviervoudigd van 7000 
miljard dollar in 2007 naar 28.000 miljard dollar in 2014, aldus 
een rapport van McKinsey & Co van 7 februari 2015. In ver-
houding tot het BBP bedraagt de schuldgraad van China een 
duizelingwekkende 282%, dat is meer dan Duitsland en de VS. 
Apologeten voor  het CCP-beleid stellen dat China hiervoor 
“waar voor zijn geld kreeg” met nieuwe steden, snelwegen en 
hoge snelheidstreinen terwijl de post-2008 stimulusprogramma’s 
van de westerse kapitalistische overheden vooral naar financiële 
speculatie gingen. Hoewel socialisten ondubbelzinnig voorstan-
der zijn van sociaal noodzakelijke infrastructuur, woningen en 
stedelijke ontwikkeling, willen we er op wijzen dat wat echt 
gebeurd is in China veraf staat van het rooskleurig beeld dat het 
regime ervan ophangt. Een studie die vorig jaar werd gepubli-
ceerd door onderzoekers van de Chinese overheid stelde vast dat 
6.800 miljard dollar aan investeringen, 37% van alle investerin-
gen in China sinds 2009, werd verspild.

Een reeks van prestigeprojecten, om de reputatie van het regime 
en haar lokale vertegenwoordigers op te poetsen, overschreden 
consequent de geraamde budgetten als gevolg van omkoping, 
verduistering, het aanrekenen van te hoge prijzen voor bouwma-
terialen en slechte planning. De Drie Kloven Dam overschreed 
het budget met 100% en de Peking-Shanghai hogesnelheids-
spoorweg met 139%. Het Chinese spoornetwerk groeide tussen 
2005 en 2010 met 21% in kilometers lengte en vervoerde 45% 
meer passagiers. Dat vereiste echter een stijging van de inves-
teringen met 518% in diezelfde periode. De private bedrijven 
die betrokken waren bij de bouw, rekenden stelselmatig te veel 
aan. Caixin stelde dat sommige toeleveranciers 30.000 yuan ( 
4.800 dollar) aanrekenden voor één enkele stoel op een hoge 
snelheidstrein. Het bedrijf in Shanghai dat de belangrijkste leve-
rancier werd voor stoelen op de Chinese hogesnelheidstreinen, 
“rekende driemaal de prijs van de concurentie”. De verklaart hoe 
het voormalige spoorministerie een schuld opbouwde van 2,2 
biljoen yuan (354 miljard dollar) – groter dan de totale schuld 
van Griekenland.

Overcapaciteit

Nu moet de economie afrekenen met de gevolgen van de schuld-
gedreven stimulus. Elke sector heeft te kampen met overcapa-
citeit. China produceert de helft van alle staal wereldwijd (822 
miljoen ton in 2014) maar er is een niet-gebruikte capaciteit van 
meer dan 200 miljoen ton, het dubbel van de jaarlijkse staalpro-
ductie in de Verenigde Staten. Vorig jaar daalde de staalproductie 
met 3,4%, de eerste krimp in 30 jaar en er wordt voor dit jaar een 
verdere daling van 10% voorspeld. De vooruitzichten voor de 
autoindustrie, ’s werelds grootste, is gelijkaardig. Dit jaar kunnen 
de Chinese autofabrieken 10,8 miljoen meer auto’s maken dan er 
verkocht zullen worden. De ongebruikte capaciteit is het equiva-

lent van ‘twee Japans’. (Japan verkocht 5,5 miljoen voertuigen in 
2014).

De overcapaciteit leid tot deflatie. De afgelopen drie jaar daalden 
de fabrieksprijzen continu, dit jaar versnelt die daling. In maart 
daalde China’s producer price index (PPI) met 4,6%. Deflatie en 
lage inflatie spelen de verschillende delen van de wereldecono-
mie parten, vooral Europa en Japan. Deze deflationaire druk zal 
verergerd worden als China beslist zich een weg uit de deflatie 
te exporteren door de yuan te devalueren en aan de valutaoorlog 
deel te nemen.

Devaluatie creëert inflatie op de thuismarkt door de kost van de 
import, onder meer van grondstoffen, te doen stijgen. Tegelijk 
zorgt het voor een deflationaire druk op de andere economieën 
omdat de Chinese producten goedkoper worden op de wereld-
markt. Totnutoe weerstond het Chinese regime aan de verlok-
king hiervan, niet in het minst door haar poging om de yuan 
te internationaliseren als de ‘redback’, een onderdeel van een 
langetermijnstrategie om de dominante positie van de dollar als 
‘greenback’ in het wereldwijde financiële systeem te contesteren. 
Hiervoor en voor andere internationale doeleinden moet Peking 
een stabiele munt onderhouden. Naarmate de crisis verdiept, 
kan het regime gedwongen worden om deze overwegingen 
overboord te gooien en te opteren voor een devaluatie. Dit zou 
echter leiden tot toenemende protectionistische conflicten met de 
Verenigde Staten en Europa en deze maatregel brengt ook weer  
nieuwe problemen voort.

Toestaan dat de yuan daalt ten opzichte van de dollar zou de 
kapitaalvlucht uit China, die in de afgelopen twee kwartalen naar 
recordhoogtes steeg, versnellen. Volgens Barclays Bank vloeide 
er dubbel zoveel kapitaal uit China dan vorig jaar uit Rusland als 
gevolg van de sancties onder leiding van de Verenigde Staten. 
Barclays schat dat er in de laatste 12 maanden ongeveer 300 
miljard dollar uit China is weggetrokken (meer dan drie keer 
het officiële cijfer) om te profiteren van de stijgende dollar en in 
te spelen op de verwachte verhoging van de intrestvoeten. Een 
devaluatie, die leidt tot een verhoogde kapitaalvlucht, zou de 
regering kunnen dwingen om strengere kapitaalcontroles in te 
voeren. Wat een omkering van de huidige en geplande liberalise-
ringsmaatregelen zou betekenen. Dat zou op z’n beurt het begin 
kunnen zijn van een bankrun en financiële paniek terwijl de 
globale en Chinese kapitalisten in angst terugdeinzen.

een historische crisis

China’s dilemma benadrukt de waanzin van het huidige econo-
mische systeem. Dat komt omdat de productie en investeringen 
niet gericht zijn op de noden van de maatschappij maar de win-
sten van een kleine minderheid. De Chinese markt kan de afzet 
van de fabrieken en de bouwwerven niet aan omdat de meerder-
heid van de bevolking zich deze dingen niet kan veroorloven. 
De in totaal ongeveer 260 miljoen migrante werknemers leven 
in geïmproviseerde woningen en bijna de helft van hen leeft op 
bouwwerven of in fabrieksbarakken. Tegelijkertijd staan er naar 
schatting 49 miljoen appartementen leeg in China.

De CCP geloofde dat het in staat was het kapitalisme te slim af 
te zijn door gebruik te maken van massale overheidsinterventies, 
leningen van staatsbanken en overheidscontracten om fantasti-
sche winsten te creëren voor een kleine partijgebonden elite en 
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tegelijkertijd de negatieve kanten van het kapitalisme, zoals een 
overproductiecrisis, te ontwijken. De stimulus van 2009 werd 
door de hele wereld geprezen als een wonder, maar het heeft de 
economie in een impasse gebracht en nu besluiten de leiders van 
de CCP dat het oude staatskapitalistische model z’n grenzen be-
reikt heeft. Omdat ze het socialisme als een alternatief uitsluiten, 
wat natuurlijk onverenigbaar is met de belangen van de miljar-
dairs die nu de CCP domineren, komt het regime met geen ander 
antwoord dan een variant van het neoliberaal marktbeleid dat 
wordt uitgevoerd in de Westerse economieën. Tegelijkertijd geeft 
ze geen centimeter toe op haar autoritaire controle.

Het is in de financiële sector dat Peking de meest radicale neoli-
berale hervorming voorbereidt. Dit is nog een reden waarom het 
lijkt alsof ze carte blanche geeft aan de speculanten op de aande-
lenmarkt. Tegelijkertijd voert het regime ook de plannen op om 
de obligatiemarkten en de bankensector te openen voor privé-
kapitaal. Een andere kenmerk van dit proces is de groei van het 
online bankieren dat gedomineerd wordt door privébedrijven als 
Tencent en Alibaba, net zoals de aankondiging van Li Keqiang 
om de restricties op buitenlandse leningen door banken in vier 
vrijhandelszones op te heffen (Guangdong, Fujian, Tianjin en 
Shanghai). De liberalisering van de financiële sector in tandem 
met de liberalisering van het kapitaalverkeer in yuan heeft als 
doel om door concurrentie de druk op de staatsbanken op te voe-
ren en zo kapitaal meer winstgevend te investeren. Dit verschaft 
ook de kans aan de CCP-elite, onder meer de princelings die al 
bekend zijn met de wereld van de haute finance, om zichzelf ver-
der te verrijken en de reeds verkregen rijkdom te legitimiseren.

‘Belt and road’-strategie

Op 1 mei traden de langverwachte depositogaranties van het 
regime in werking. Deze dekken bankdeposito’s tot 500 000 
yuan (80.700 dollar) en zijn gelijkaardig aan de regelingen in 
andere landen. In het geval van China daarentegen betekent dit 
het einde van de impliciete garantie dat de overheid eender welk 
failliet financieel instituut zou redden (omdat deze allemaal in 
bezit zijn of verbonden zijn aan één of ander onderdeel van de 
staat). Met deze nieuwe maatregel wordt verwacht dat Peking 
financiële faillissementen op veel grotere schaal zou toestaan 
zolang deze geen gevaar zouden zijn voor de bredere economie. 
Banken en bedrijven die too big to fail zijn, zouden wel gered 
worden. Deze delicate evenwichtsoefening is erop gericht om de 
financiële sector meer discipline op te leggen, de excessen van 

het schaduwbankieren in te perken en de schuldafbouw aan te 
moedigen. Maar het houdt gigantische risico’s in, vooral omwille 
van het ondoorzichtige karakter van het schaduwbankieren dat 
nu instaat voor een derde van alle leningen in de economie. Er 
liggen potentieel inschattingsfouten en verder onaangename ver-
rassingen in het verschiet.

Tegelijkertijd probeert Xi Jinping verder te gaan met een hele 
reeks van ambitieuze regionale en internationale initiatieven 
die als doel hebben China’s financiële macht te verspreiden. 
Deze vormt een steeds grotere uitdager van het Amerikaans 
kapitalisme dat op de terugweg is. Maar het heeft ook als doel 
om nieuwe markten te creëren voor China’s overbodige cement, 
aluminium, staal en andere producten van de zware industrie die 
devaluatie creëren op de thuismarkt. Dat is het belang van de 
Silk Road Economic Belt en de Maritime Silk Road projecten, 
gekend als de ‘Belt and Road’, dat erop gericht is om mas-
sale infrastructuurprojecten te promoten om Azië te verbinden 
met Europa en Afrika. Het houdt onder andere plannen in voor 
snelwegen, hogesnelheidstreinen, oliepijplijnen, havens en zelfs 
een tunnel onder de Mount Everest die gebouwd worden door 
Chinese bedrijven en gefinancierd worden met Chinese leningen 
en kapitaal.

Door deze strategie hoopt Peking haar buren meer afhankelijk 
te maken van het Chinese kapitalisme en zo de poging van de 
Verenigde Staten om haar invloed te ondermijnen te blokkeren. 
Een belangrijk bijkomend doel van de ‘Belt and Road’ strategie 
en de nieuwe regionale bankentiteiten, zoals het AIIB (Asian 
Infrastructure Investment Bank) dat China creëert om het te 
ondersteunen, is om het gebruik van de yuan in het internationale 
financieel systeem te bevorderen. Dat is een voorwaarde voor het 
Chinese kapitalisme om zich los te maken van de beperkingen 
van de dollar. Omdat de dollar de belangrijkste reservemunt is 
- 65% van alle reserves aangehouden door overheden wereldwijd 
zijn in dollar - heeft de VS een unieke mogelijkheid om haar ei-
gen economisch pad te bepalen en haar voorwaarden aan andere 
regeringen op te leggen.

De interne tegenstellingen van de Chinese economie, het angst-
beeld van een ‘Japans perspectief’ en het risico van een enorme 
sociale omwenteling als de economie stagneert, dwingen de 
Chinese staat tot een ‘Grote Sprong naar Buiten’. Dat zal onver-
mijdelijk leiden tot intensere globale en regionale conflicten en 
concurrentie. In het verleden werd China’s snelle economische 

expansie opgevangen en bevorderd door 
het wereldkapitalisme. Dit kon wegens 
de uitzonderlijke omstandigheden in de 
nasleep van de val van het stalinisme 
in Rusland en Oost-Europa en de snelle 
maar inherent instabiele groei van het 
Aziatische kapitalisme. Maar vandaag 
groeit de globale taart niet meer, maar 
krimpt ze eerder en kan de strijd voor 
elke deel ervan bij de rivaliserende elites 
alleen maar harder worden. Enkel de wer-
kende klasse in China en internationaal 
kan door zich te organiseren voor een 
socialistisch alternatief een einde maken 
aan de economische vernietiging door het 
kapitalisme dat nieuwe crisissen en inter-
nationale rampen aan het voorbereiden is.
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nepal: hulpverlening moet 
onder democratische publieke controle! 

Naar schatting zijn er meer dan 5.000 doden gevallen en meer 
dan 10.000 gewonden. Het aantal doden en gewonden kan nog 
verder oplopen. De zware aardbeving heeft zowat het volle-
dige land geraakt, 39 districten zijn getroffen en de ramp heeft 
gevolgen voor het dagelijkse leven van meer dan twee miljoen 
mensen. Er zijn verslagen over dorpen die volledig van de kaart 
geveegd zijn.

De meeste slachtoffers bevonden zich op het platteland en waren 
armen in de steden. Zij wonen immers meer in huizen van slechte 
kwaliteit. De Britse krant The Guardian stelde dat “zowat alle 
oude huizen maar ook die van hout werden verwoest.” Arme 
gezinnen verloren alles wat ze hadden. De woede is groot. Een 
krantenverkoper stelde aan The Guardian: “Als we geld hadden, 
dan zouden we stevige huizen bouwen. Maar er is geen geld. 
We kunnen nergens heen. Niemand kijkt naar ons om. Het leven 
was al hard. Ik wil niet meer leven.” Voor de gewonden is er een 
bijkomend probleem, er is een groot tekort aan medische facili-
teiten. Er dreigen ziektes los te barsten als gevolg hiervan. Er is 
onvoldoende noodopvang of voedsel voor de slachtoffers.

De regering van Nepal en geologen wisten op voorhand dat een 
ramp van deze omvang mogelijk was en zou gebeuren. Het was 
alleen een kwestie van tijd. Toch deden de regering van Nepal 
en andere regeringen uit de regio niets om voorzorgen te ne-

men. Daarmee hadden ze dood en vernieling in de regio kunnen 
vermijden. De omvang van de ramp is dus mee door de mensen 
bepaald, heel wat gevolgen waren vermijdbaar indien er preven-
tieve maatregelen waren genomen.

Een ramp van deze omvang toont de instabiliteit van de kapi-
talistische regeringen. Ze zijn niet in staat om de productie te 
plannen zodat de behoeften van de massa’s centraal zouden staan 
en de meerderheid van de bevolking uit armoede en ellendige 
omstandigheden zou getrokken worden. Er is een gebrek aan 
investeringen in aangepaste infrastructuur en er werden geen 
preventieve maatregelen genomen. Zelfs in regeringsrapporten 
uit 2013 wordt gewezen op onveilige bouwmethoden en tekort-
komingen in de infrastructuur. Er werd toen al gewaarschuwd dat 
dit de gevolgen van een aardbeving enorm kon versterken. De 
Nepalese regering heeft de waarschuwingen naast zich neerge-
legd. In plaats daarvan waren er aanhoudende oorlogen tussen 
de UCPN-M (Unified Communist Party of Nepal–Maoist) en het 
rechtse Nepali Congress (NC) dat gesteund wordt door de CPN-
UML (Communist Party of Nepal–United Marxist-Leninist) over 
voorstellen voor een nieuwe grondwet.

De maoïsten (UCPN-M) slaagden er in 2006 in om brede steun te 
verwerven nadat een algemene staking een einde maakte aan het 
bewind van de koning van Nepal. Dat werd toen gezien als een 

Nepal is een van de armste landen uit de Zuid-Aziatische regio. het land werd hard geraakt door de recente aardbe-
ving. De gevolgen van die natuurramp werden nog versterkt door het kapitalisme.

Artikel door Tu Senan, CWi
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belangrijke ‘politieke aardbeving’ waardoor de hele regio kon 
veranderen. Tienduizenden arbeiders, boeren en armen betoog-
den niet alleen tegen de monarchie maar ook voor een nieuwe 
regering die hun belangen wel zou verdedigen. De roep naar 
gerechtigheid werd van nabij gevolgd in India en andere landen 
in de regio. De hoop op nieuwe bewegingen tegen de rotte kapi-
talistische regeringen in de regio werd opnieuw gevestigd.

De maoïsten gaven aanvankelijk uitdrukking aan de roep naar 
verandering, maar ze weigerden socialistische maatregelen te 
nemen om de wil van de massa’s ook effectief te realiseren. Ne-
pal is een klein land met een beperkt aantal middelen en boven-
dien zit het gewrongen tussen twee regionale machten, India en 
China, die elk het land in hun invloedssfeer willen houden. Een 
breuk met het kapitalisme en het doorvoeren van een geplande 
socialistische economie die navolging probeert te krijgen in de 
rest van de regio, zou een uitweg bieden voor de Nepalese mas-
sa’s en hen bevrijden van onderdrukking. Een socialistische fede-
ratie in de regio zou alle grondstoffen en rijkdommen uit de regio 
onder de democratische controle van de werkende bevolking 
plaatsen. Dit zou het leven van de massa’s enorm verbeteren.

Ondanks de gunstige voorwaarden oordeelden de maoïsten 
dat er nood was aan een ‘burgerlijk democratische fase’ van 
de revolutie. Ze pleitten voor een alliantie met het rechtse NC 
en zijn bondgenoot UML. Dit was op een ogenblik dat beide 
partijen in crisis waren door hun vroegere samenwerking met de 
monarchie. Deze pro-kapitalistische partijen maakten gebruik 
van de positie van de maoïsten om de onderhandelingen over 
een nieuwe grondwet eindeloos te rekken. Ze kochten tijd om 
hun greep op de macht te versterken. Ze slaagden daar ook in 
en wonnen aan invloed en macht. De directe betrokkenheid van 
de Indische en Chinese regeringen versterkte de positie van de 
rechtse partijen.  Die partijen blijven zich opwerpen als de enige 
keuze voor de Nepalese massa’s en ze werden in dat standpunt 
versterkt door het beleid van de maoïsten om met hen samen te 
werken. De eindeloze discussies zorgden ervoor dat de bevolking 
geen nieuwe grondwet kreeg maar ook dat er amper verbeterin-
gen in hun leven waren. De kapitalisten en de media zagen hun 
kans om de maoïsten daar verantwoordelijk voor te stellen. Zij 
werden voorgesteld als de factor die alle vooruitgang blokkeerde. 
De rechtse partijen versterkten zich en voerden hun propaganda 
op. Dit bleek heel scherp in de verkiezingen van 2013 waarin de 
maoïsten een belangrijke nederlaag leden.

De pro-kapitalistische partijen wilden vervolgens hun grondwet 
opleggen zonder akkoord van de maoïsten. Dit dwong de maoïs-
ten recent nog tot een oproep tot een driedaagse bandth (staking). 
Maar de maoïsten hadden afgedaan, ze waren er immers niet in 
geslaagd om de eisen van de arbeiders, boeren, minderheden en 
armen in te willigen. Er was een splitsing in de maoïstische partij 
en de steun loopt terug.

De periode van steun voor de heersende rechtse partijen was 
maar kortstondig. De aardbeving maakte er een einde aan. Er 
is enorm ongenoegen als gevolg van het falen van de regering 
om de hulpverlening degelijk te organiseren. Dit kan leiden tot 
nieuwe bewegingen tegen de regering. Natuurrampen kunnen 
soms leiden tot revoluties omdat het falen van het kapitalisme 
wordt aangetoond. Zo speelde de aardbeving van 1972 in Ni-
caragua een rol in de strijd tegen de dictatuur van Somosa. Die 
dictatuur bleek immers niet in staat te zijn om de bevolking te 
beschermen. De enorme dakloosheid, werkloosheid en vernielin-

gen versterkten het sandinistische verzet en zorgden uiteindelijk 
mee voor de omverwerping van de dictatuur.

Meer dan een kwart van de 28 miljoen inwoners van Nepal leeft 
onder de armoedegrens. Zeker op het platteland is er een tekort 
aan proper water en andere basisfaciliteiten. En nu worden de 
economische gevolgen van de ramp ook nog eens op de bevol-
king afgeschoven. Alle partijen die in het verleden beweerden 
tegen de monarchie in te gaan, hebben nooit een betekenisvolle 
landhervorming georganiseerd. De koning is nog steeds een van 
de grootste grondbezitters van het land.

De schade voor de economie wordt nu al op meer dan 5 miljard 
dollar geschat, dat is meer dan 20% van het bbp van het land. 
De armen vormen de overgrote meerderheid van de bevolking 
en zullen nieuwe opofferingen moeten doen. Regeringen uit 
andere landen beweren dat ze bekommerd zijn om het lot van 
de bevolking, maar ze bieden weinig hulp. Zo maakte de Britse 
regering amper 5 miljoen pond vrij. De VS beloofde aanvanke-
lijk 1 miljoen dollar, terwijl arme landen soms meer beloofden. 
Volgens Unicef hebben onder meer 940.000 kinderen dringend 
humanitaire steun nodig.

Met de tsunami in 2004 in Zuid-Azië zagen we dat gewone 
mensen sneller reageerden dan de meeste regeringen. Er is echter 
geen betrouwbaar instrument om de generositeit van de bevol-
king te vertalen in effectieve steun. Zoals we ook zagen na de 
aardbeving in Gujarat (India) of de overstromingen in Pakistan 
en Bangladesh, worden beloften van regeringen ook nooit vol-
ledig waar gemaakt. Een groot deel van het geld dat mensen aan 
hulporganisaties geven, raakt niet bij de slachtoffers. Het blijft 
plakken bij ‘administratie’ en soms wordt het door de regering 
gebruikt voor eigen propagandadoeleinden. De voormalige 
dictatoriale president Rajapaksa in Sri Lanka gebruikte heel wat 
hulpmiddelen na de tsunami om in zijn kiesdistrict een grotere 
basis uit te bouwen. Er zijn nu al verslagen die aangeven dat de 
Indische en Chinese regeringen de ‘opportuniteit’ aangrijpen om 
hun invloed in Nepal te vergroten.

De ramp toont het falen van de Nepalese regering en de hypo-
crisie van de kapitalistische regeringen doorheen de wereld. 
De nood aan alternatieve vormen van bestuur dringt zich op. 
Het collectief organiseren van de productie in de vorm van een 
socialistisch geplande economie zou niet alleen de massa’s uit 
armoede halen, maar zou ook maatregelen nemen om de impact 
van natuurrampen zoveel mogelijk te beperken.

De arme massa’s kunnen niet op hun regeringen vertrouwen 
om effectieve hulp te verlenen. Er duiken al voorbeelden op 
van wanbeheer. Democratisch verkozen comités van werken-
den, boeren en armen zijn nodig om de controle op de hulp te 
organiseren en om op een planmatige manier de heropbouw te 
organiseren. Deze comités moeten de bevoegheid hebben om 
compensaties te geven aan gezinnen die levens en eigendom 
verloren, maar ook om de prijzen van grond en goederen zoals 
bouwmaterialen te controleren. Kapitalistische bedrijven staan 
al klaar om hun voordeel te halen uit de ramp. De hulpverlening 
moet onder democratische publieke controle en bezit gebeuren 
zodat de belangen van de slachtoffers centraal staan.
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nepal. Het failliet van het maoïsme

Revolutionaire opstanden in 2006 en 2010 bo-
den de werkenden en arme boeren kansen om 
de socialistische hervorming van de samenle-
ving te realiseren. Maar de verschillende ma-
oïstische krachten zaten vast aan hun ‘twee-
stadiatheorie’ en konden hun historische taak 
niet realiseren. Dat is de basis van de huidige 
impasse die potentieel bijzonder negatieve 
gevolgen kan hebben voor de massa’s.

Dossier door Tu SENAN, eerst gepubliceerd 
in april 2014

Politieke strijd met fysieke confrontaties is een doordeweeks 
fenomeen geworden in Nepal. Geen enkele beslissing wordt nog 
genomen zonder geruzie tussen de partijen. De eerste bijeen-
komst van de nieuw verkozen tweede grondwetgevende verga-
dering was op 22 januari. Eerder werd het meermaals uitgesteld 
omwille van ruzie over wie de bijeenkomst kon bijeenroepen. De 
eerste grondwetgevende vergadering werd in 2008 gevormd en 
kende gelijkaardige eindeloze discussies over deadlines, ontsla-
gen en meningsverschillen. Uiteindelijk kwam het toen niet tot 
een akkoord over een grondwet. De grondwetgevende vergade-
ring werd in mei 2012 ontbonden. Er kwamen verkiezingen voor 
een tweede grondwetgevende vergadering op 19 november 2013.

De Nepalese Congrespartij (NC), de traditionele vertegenwoordi-
ger van de grootgrondbezitters en kapitalisten, haalde daarbij het 
meeste stemmen. De partij was goed voor 29,8% en 105 zetels. 
De scherpe bocht naar rechts was vooral het resultaat van de 
gemiste kansen in het verleden. De tweede partij was de Com-
munistische Partij van Nepal (Verenigde Marxist-Leninisten) met 
27,6% en 91 zetels. De Verenigde Communistische Partij van 
Nepal (Maoïstisch) eindigde pas derde met 17,8% en 26 zetels. 
Bij de vorige verkiezingen was deze partij nog goed voor 30,5%.

Zoals de meeste Nepalese politieke partijen beweert NC voor 
een ‘democratisch socialisme’ te staan, maar de partij verhult 
niet dat het opkomt voor “private investeringen en economische 
liberalisering.” De koppige rechtse positie van de NC was een 
belangrijke factor in de impasse van de eerste grondwetgevende 
vergadering. Het zorgde er mee voor dat die vergadering misluk-
te. NC werkt nauw samen met de Indische regering en deelt het 
neoliberale beleid van de Indische tegenhanger in de vorm van 

het Indische Nationaal Congres (INC).

Een regering onder leiding van Congres zal alle eisen van de re-
volutionaire beweging begraven. De massa’s hebben een enorme 
bereidheid getoond om op te komen voor het einde van armoede 
en ongelijkheid. Ze deden dit in de revolutionaire bewegingen 
van 2006 en 2010. Met een kapitalistische grondwet onder aan-
geven van de Congrespartij zal er daar niets van in huis komen. 
Bij het begin van de beweging in 2006 was er geen brede steun 
voor Congres. Met de belofte van revolutionaire verandering was 
het toen de Communistische Partij van Nepal (Maoïstisch) – nu 
bekend als de Verenigde Communistische Partij van Nepal (Mao-
istisch) of VCPN(M) – die opkwam als significante kracht.

In plaats van zich op de beweging te baseren en deze vooruit te 
stuwen tot de ultieme conclusie – de vestiging van een regering 
van arbeiders en boeren – besloot de VCPN(M) om een coalitie 
te vormen met burgerlijke partijen. Dat heeft geleid tot de hui-
dige impasse. Er waren eindeloze onderhandelingen met de Con-
grespartij en de centrumlinkse Communistische Partij van Nepal 
(Verenigde Marxist-Leninisten) – CPN(VML) – met uiteindelijk 
geen vooruitgang voor de werkenden en armen.

De perspectieven van de VCPN(M) zaten vast in de tweestadia-
theorie, het idee dat er een eerste stadium van industriële ontwik-
keling, landhervormingen, democratische rechten en anti-imperi-
alisme moet zijn vooraleer een tweede stadium van socialistische 
verandering in overweging kan genomen worden. Deze benade-
ring heeft ervoor gezorgd dat de revolutie niet verder vooruitging 
en het zette de maoïsten ertoe aan om samen te werken met 
reactionaire burgerlijke krachten.
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Vanaf 2007 werd deelgenomen aan de voorlopige regering 
waarbij de VCPN(M) zich probeerde aan te passen aan de oude 
“reactionaire staatsmachine”, zoals het zelf zegt. Ondertussen 
grepen de contrarevolutionaire krachten de gelegenheid aan om 
zich te hergroeperen. Nu gaan ze een stap verder en willen ze het 
revolutionaire proces volledig afsluiten. Dit heeft geleid tot heel 
wat debat binnen de maoïsten met een belangrijke verkiezings-
nederlaag en een afsplitsing die opriep tot een boycot van de 
verkiezingen.

Het standpunt van de VCPN(M) rond het grondbezit, waar-
bij veroverd land terug werd gegeven aan de koning en de 
grootgrondbezitters, leidde tot heel wat woede in de partij. De 
Nepalese Revolutionaire Landbouwersfederatie, een voormalig 
onderdeel van de VCPN(M), is uit de partij gestapt en terug 
overgegaan tot het bezetten van de grond. Maoïstische leiders 
als Baburam Bhattarai en Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) 
zijn steeds meer gediscrediteerd onder een laag van partijleden. 
Ze hebben immers gefaald om de revolutie vooruit te brengen. 
Onder leiding van Mohan Vaidya, bekend als Kiran, heeft een 
grote groep zich in juni 2012 van de partij afgesplitst om een 
nieuwe formatie op te zetten onder de naam Communistische 
Partij van Nepal (Maoïstisch). Deze CPN(M) mag uiteraard niet 
verward worden met de oude CPN(M) die is omgevormd tot de 
VCPN(M).

Beperkingen van tweestadiatheorie

De leiders van de nieuwe CPN(M) geven kritiek op de koers van 
de VCPN(M) maar komen niet veel verder dan een terugkeer 
naar het ‘echte maoïsme’. Ze beschuldigen Prachanda ervan dat 
hij spreekt over een ‘democratische republiek Nepal’ in plaats 
van een ‘federale volksrepubliek’. Volgens de nieuwe CPN(M) 
is de ‘reformistische’ agenda van de VCPN(M) het belangrijkste 
obstakel voor de revolutie.

Een terugkeer naar het ‘echte maoïsme’ betekent voor de partij 
van Kiran een terugkeer naar de langdurige guerrillastrijd tegen 
de staat waarbij het zich vooral baseert op de armen op het plat-
teland en de boeren. De CPN(M) denkt dat er twee manieren zijn 
om een revolutie te voeren: het ‘Russische model’ en het ‘Chi-
nese model’. Volgens Kiran houdt het eerste in dat de centrale 
macht wordt gegrepen door een gewapende opstand en uitbrei-
ding van de revolutie in de kapitalistische landen. Het tweede 
model omvat de opbouw van een volksbevrijdingsleger waarbij 
een basis op het platteland wordt uitgebouwd om de steden te 
omcirkelen. Dat is volgens Kiran het “model van een nieuwe 
democratische revolutie in de semifeodale en semi neokoloniale 
landen.” Eens de steden omcirkeld zijn, kan er volgens Kiran een 
nieuwe ‘democratische revolutie’ komen door een ‘opstand’ in de 
steden. De nieuwe CPN(M) stelt dat de VCPN(M) heeft gecapi-
tuleerd voor het ‘Indische expansionisme’.

De CPN(M) wil een nieuw volksbevrijdingsleger opbouwen, een 
verenigd front met kapitalistische krachten en een communisti-
sche partij. Dit is dus niets nieuw onder de zon. Het is eigenlijk 
ook het standpunt van de leiders van de VCPN(M). Hun me-
ningsverschillen handelen niet over hoe de revolutie vooruit kan 
gaan, maar wel over wat ze het ‘eerste stadium’ van de revolutie 
noemen.

Prachanda stelde in een interview dat “de overblijvende taken 

van de nieuwe democratie (waarvan een deel is gerealiseerd) en 
de strategie voor een socialistische revolutie zijn samengegaan. 
De overblijvende taken van een nieuwe democratie en de taak 
om de socialistische revolutie te voltooien met een volksopstand 
en gewande opstand zijn samengegaan in één strategie in plaats 
van de democratische revolutie in het ene stadium te vervol-
ledigen en de socialistische revolutie in een ander stadium.” De 
VCPN(M) van Prachanda blijft dan ook een coalitie vormen met 
een deel van de rechtse elite in de voorlopige regering. De partij 
stelt dat de democratische (burgerlijke) revolutie kan bereikt 
worden doorheen de voorlopige regering en bijgevolg wordt een 
opstand verworpen.

De CPN(M) wil daarentegen een ‘nieuwe staat’ vestigen die een 
‘democratische revolutie’ kan doorvoeren. De partij stelt dat 
de democratische revolutie nog niet vervolledigd is, zelfs niet 
gedeeltelijk. Vanuit dat standpunt wordt de voorlopige regering 
bestreden.

Beide argumenten zijn gebonden door een tweestadiabenadering. 
Gezien de ervaring van de impasse in de eerste grondwetgevende 
vergadering, is het nochtans duidelijk dat er geen vooruitgang 
zal komen indien de werkenden en armen zelf niet de macht in 
handen krijgen. Dat zal niet gebeuren door een coalitie te vormen 
met de prokapitalistische partijen. Er moet dringend gebroken 
worden met de maoïstische tweestadiabenadering. CPN(M) en 
VCPN(M) moeten opkomen voor een regering van arbeiders en 
boeren, een socialistische regering met het perspectief om een 
geplande economie te vestigen met de nationalisatie van de grote 
industriële sectoren, landhervormingen,…

de kracht van de arbeidersklasse

Revolutionaire processen kunnen niet beperkt worden tot me-
chanische formules of standaard modellen over hoe een revo-
lutie kan gevoerd worden. Maar er zijn wel een aantal lessen te 
trekken uit de Russische en Chinese revoluties. Het is overigens 
opmerkelijk dat het Russische ‘model’ wordt verworpen als 
onmogelijk in de neokoloniale landen.

De omstandigheden in Rusland ten tijde van de revolutie van 
oktober 1917 waren op heel wat vlakken vergelijkbaar met de 
huidige situatie in Nepal. De Russische revolutie werd doorge-
voerd op basis van het verwerpen van de tweestadiatheorie – een 
theorie die zelfs gesteund werd door leidinggevende Bolsjewie-
ken als Stalin. De revolutie vestigde een regering van arbeiders 
en arme boeren. Omwille van het isolement van de revolutie tot 
één land door het falen van revolutionaire bewegingen in andere 
landen en de opkomst en consolidatie van een bureaucratisch 
regime onder Stalin kwam het tot een degeneratie. Het repres-
sieve regime dat ontwikkelde zorgde er mee voor dat de Chinese 
revolutie van 1925-27 op een zijspoor werd gezet. De rampzalige 
tweestadiatheorie van Stalin speelde daar een centrale rol in. Na 
deze nederlaag ging de Chinese Communistische Partij over tot 
een boerenoorlog.

In 1949 werd de Chinese revolutie doorgevoerd op basis van een 
boerenoorlog. Na deze revolutie importeerde Mao Zedong het 
‘model’ van de stalinistische staatsmachine. Er was geen sprake 
van arbeidersdemocratie in de regering die tot stand kwam. Er 
werd een geplande staatseconomie gevestigd, maar dit ging ge-
paard met ondemocratische en repressieve maatregelen.
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De belangrijke lessen die we hieruit kunnen trekken zijn die van 
de rol van de arbeidersklasse en van het belang van een oprechte 
arbeiders- en boerenregering. Er is de afgelopen decennia een 
belangrijke groei van de Nepalese arbeidersklasse geweest. 
Wereldwijd was er een enorme versterking van de stedelijke 
bevolking. Zoals het laatste perspectievendocument van het CWI 
stelde: “Meer dan 70% van de wereldbevolking is geconcen-
treerd in stedelijke gebieden, waardoor de arbeidersklasse een 
groter potentieel heeft, een groter eigen gewicht dan ooit voor-
heen.” Het maoïstische perspectief keert de stedelijke arbeiders-
klasse de rug toe. Als gevolg hiervan werden in 2006 en 2010 
kansen om de macht in handen van de werkenden, arme boeren 
en andere onderdrukten te krijgen verkwanseld.

een krachtmeting

Het bekomen van arbeiderscontrole op de rijkdommen van 
Nepal zou centraal moeten staan in het perspectief van de linkse 
partijen. De ontwikkeling van een collectief bewustzijn van de 
arbeidersklasse op de werkvloer en in de fabrieken is essentieel 
om de basis voor een socialistische samenleving te leggen. Dit 
kan niet zomaar gerealiseerd worden door de steden te omsinge-
len met een boerenleger. De steun van de armen op het platteland 
en van de boeren is belangrijk in landen als Nepal waar deze 
bevolkingsgroep een meerderheid vormt. Maar de gebeurtenis-
sen van 2006 en 2010 toonden aan dat arbeidersacties zoals een 
algemene staking een beslissende rol spelen in een confrontatie 
met de staatsmacht.

In mei 2010 lag het land lam. Tienduizenden mensen omsingel-
den de hoofdstad Katmandoe. De algemene staking die volgde 
gaf de VCPN(M), dat de beweging leidde, de autoriteit om de 
impasse te doorbreken en verder te gaan dan de grondwetgeven-
de vergadering. De vraag wie het land controleerde stond op de 
agenda. De regeringen van India, China en het westen deden er 
alles aan om de contrarevolutionaire elementen te steunen, maar 
de Nepalese massa’s stonden achter de VCPN(M).

In deze krachtmeting heeft de VCPN(M) uiteindelijk vrijwillig 
gecapituleerd aan de rechterzijde. Toen het de algemene staking 
afblies, werd gedreigd met een nieuwe algemene staking in de 
toekomst. Van de belofte van een toekomstige dreiging gaat 
echter weinig dreiging uit. Bovendien maakte de VCPN(M) een 
blunder als het dacht dat een massabeweging aan en uit kan ge-
zet worden alsof het kraantje met water was. De nederlaag tastte 
het vertrouwen van de arbeiders aan en leidde tot een toename 
van ongenoegen. Het leidde ook tot demoralisatie binnen de 
VCPN(M).

Het overwinnen van de arbeiders in de steden is van cruci-
aal belang om de revolutie vooruit te helpen, maar nu lijkt de 
VCPN(M) vooral in de steden steun te verliezen. In de laatste 
verkiezingen verloor het alle vier haar zetels uit de steden. 
Alle belangrijke leiders van de maoïstische partijen, waaronder 
Prachanda, ondergingen vernederende nederlagen. Zowel de 
Congrespartij als de CPN(VML) haalden meer stemmen dan 
de VCPN(M) van Prachanda in de kiesdistricten. Dat wordt 
nu tegen de maoïsten gebruikt door het voor te stellen alsof de 
bevolking de federale grondwet heeft verworpen. De bocht van 
de CPN(M) van Kiran naar het platteland zal de arbeiders in de 
steden verder vervreemden.

Complexe situatie

We wijzen op de fouten van de maoïsten, maar erkennen ook 
de complexe taken waarmee ze geconfronteerd worden. Er zijn 
enerzijds de tegenstrijdige belangen van de Indische en Chinese 
buren die beiden het revolutionaire proces willen stoppen. Er wa-
ren ook interne problemen. Dergelijke omstandigheden vereisen 
duidelijke perspectieven. Bovenop deze elementen moet worden 
opgemerkt dat Nepal dan wel geen groot land is, maar wel tal 
van culturele complicaties kent met meer dan 100 verschillende 
talen. De samenleving is opgedeeld in meer dan 100 verschil-
lende kasten en dan nog eens in verschillende religieuze groepen. 
Een bepaalde kaste of etnische groep in een bepaalde regio kan 
privileges opeisen die de belangen van minderheden in die regio 
bedreigen.

De Madeshibevolking bijvoorbeeld leeft in de zuidelijke regio 
Terai aan de Indische grens. Zij kwamen in januari 2007 in op-
stand om een eigen onafhankelijke identiteit te eisen. Volgens de 
statistieken uit 2011 leeft 50,2% van de 26,6 miljoen Nepalezen 
in Terai. Maar deze vlaktes zijn ook opgedeeld in verschillende 
kasten en etnische groepen. Meer dan een half miljoen Dalits 
(kastenlozen) leeft in de meest verschrikkelijke omstandigheden 
in Terai, in zelfs ergere omstandigheden dan de Dalits in de ber-
gen. Zij hebben een probleem met de onderdrukkende kaste die 
dominant is in de eis voor zelfbeschikking. Ze riskeren verder 
onderdrukt te worden als ze geen speciale rechten en kansen krij-
gen. Ook de Newarbevolking, die in Katmandoe en omgeving 
woont, is verdeeld in tal van kasten en groepen.

Alle partijen gaan ermee akkoord dat er een ‘federale’ regeling 
nodig is voor de bevolking van Terai, maar voor de Congrespartij 
en de CPN(VML) blijft dit louter retoriek. Congres heeft een 
lange geschiedenis van verzet tegen een dergelijke oplossing. De 
maoïsten zijn het ‘in theorie’ eens met het recht op zelfbeschik-
king, maar verder gaat het niet.

Voor 1997 beweerden de maoïsten dat de nationaliteiten in Nepal 
niet ontwikkeld waren en dat ze dus geen steun konden geven 
aan het recht op zelfbeschikking. Ze stelden dat het ‘Indische 
expansionisme’ de kans zou aangrijpen om Nepal te verdelen 
en dat de eis voor het recht op zelfbeschikking dat proces zou 
ondersteunen. Ze waren vooral bang dat de Madeshi-bevolking 
zou gebruikt worden door de heersende klasse van India. Dit 
standpunt doet denken aan dit van de Communistische Partij van 
India (Marxistisch) die stelt dat de Kasjmiri eisen voor het recht 
op zelfbeschikking de Pakistaanse staat zouden helpen om de 
Indische soevereiniteit te ondermijnen.

Het feit dat de monarchistische Rastriya Prajatantra Partij van 
Nepal bij deze verkiezingen een sterke groei kende, met een 
stijging van vier naar 24 zetels waarmee het de vierde partij 
werd, toont de context van een algemene onveiligheid onder de 
bevolking.

Marxisten verzetten zich tegen alle vormen van discriminatie en 
verdedigen democratische en culturele rechten voor alle groepen 
en minderheden. We kunnen geen recht ‘in theorie’ verdedigen 
en het in de praktijk ontzeggen. Het staat buiten kijf dat de Indi-
sche en Chinese regeringen klaar staan om verdeeldheid binnen 
Nepal uit te spelen om hun eigen belangen te versterken. Maar 
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op basis van angst voor verdeeldheid het recht op zelfbeschik-
king ontzeggen, versterkt enkel die krachten die het net willen 
uitspelen. De nationale verzuchtingen van de Terai-bevolking 
moeten opgenomen worden. Hun rechten aan banden leggen, 
speelt in de kaart van de Indische kapitalistische staat.

Hoe kan een grondwet opgemaakt worden die inspeelt op 
alle complicaties en die voldoet aan de verschillende eisen in 
zo’n verdeelde samenleving? In deze moeilijke situatie is de 
VCPN(M) onderhandelingen aangegaan met de burgerlijke 
partijen om een akkoord binnen het kader van een kapitalistische 
grondwet te vinden. De hoop dat de rechtse partijen een ak-
koord zullen sluiten dat de verwachtingen van de verschillende 
bevolkingsgroepen inlost, is een illusie. Enkel de ervaring van 
de werkende bevolking en de arme boeren die zelf de samenle-
ving beheren, kan de basis leggen om de nationale en culturele 
rechten van alle bevolkingsgroepen te erkennen.

grond, vrijheid, socialistische planning

De meeste verdeeldheden en discriminaties komen voort uit 
de economische omstandigheden, gekoppeld aan de grond. Zo 
bezitten mensen uit de bergen heel wat grond in Terai. Door 
van Terai een federaal gebied te maken, is het probleem van 
het grondbezit in die regio niet opgelost. Onder de 80% van de 
bevolking die op het platteland woont, bezit meer dan 70% geen 
hectare eigen grond. Zes miljoen mensen bezitten zelfs geen 
enkel stuk grond. Onder de landlozen is een meerderheid Dalit. 
Koning Gayandra blijft een van de grootste grondbezitters ter 
wereld met 57.000 km² in zijn bezit, waaronder delen van de 
Mount Everest. Door de koning toe te laten om een groot deel 
van Nepal in bezit te houden, ging de VCPN(M) zelfs over tot 
het teruggeven van alle grond die tijdens de ‘volksoorlog’ werd 
veroverd op de grootgrondbezitters.

Als de massa’s zich niet bevrijden van de ketenen die hen aan de 
grond binden, is geen echte vrijheid mogelijk. Zelfs de meeste 
conservatieve schattingen stellen dat er meer dan 300.000 slaven 
in Nepal zijn. Zij moeten bevrijd worden. Het land moet uit de 
handen van de koning en de andere grootgrondbezitters gehaald 
worde om het te verdelen onder de landloze en kleine boeren. 
Een verdeling van de grond op zich volstaat niet. Er is nood aan 
een grote investering om de kleine landbouwers toe te laten om 
de grond te bewerken met moderne technologische middelen. 
Dat is enkel mogelijk met een duurzame ontwikkeling van de 
industrie. Zoiets is nauw verbonden met de invoering van een ge-
plande economie. Maar hoe is een geplande economie mogelijk 
als er geen stappen worden gezet in de richting van een regering 
van arbeiders en boeren?

Het idee van een geplande economie gaat voor de maoïsten te 
ver. Ze stellen dat Nepal eerst door een fase van ‘burgerlijke 
democratie’ moet gaan. De Congrespartij of de CPN(VML) zijn 
niet in staat om de burgerlijke democratische taken te vervullen. 
Door deze taak over te laten aan de kapitalistische partijen – of te 
verwachten dat ze deze taken zouden kunnen vervullen – beper-
ken de maoïsten hun eigen mogelijkheden.

De sociale verandering die de massa’s nodig hebben, kan niet in 
stadia plaatsvinden. Het is verbonden met de ontwikkeling van 
de productiekrachten. De maoïsten stellen niet dat Congres of 
de CPN(VML) en hun kapitalistische bondgenoten de produc-

tiekrachten zullen ontwikkelen. De enorme rijkdom van Nepal 
kan nochtans aangewend worden om de ontwikkeling van de 
industrie en de landbouw mogelijk te maken. Maar dit betekent 
niet dat een socialistische planning in Nepal alleen kan bereikt en 
geconsolideerd worden.

Internationale verhoudingen, en vooral revolutionaire ontwikke-
lingen in de buurlanden en doorheen de regio, zijn van cruciaal 
belang om een revolutionair proces in Nepal verder te zetten. Dat 
is waarom het cruciaal is om steun en solidariteit uit te bouwen 
binnen de internationale arbeidersbeweging. Revolutionaire 
ontwikkelingen staan onder grote druk in kleine landen als Ne-
pal. Opdat een revolutie in Nepal kan slagen, is het van cruciaal 
belang om een oproep te doen aan de werkenden, arme boeren en 
armen in India, China en andere landen in de regio en in de rest 
van de wereld met als doel om de revolutie te verspreiden.
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nepal. Welke weg vooruit na de grote 
massabewegingen van 2006 en 2009?

in mei dit jaar toonden de Nepalese 
massa’s eens te meer hun honger 
naar revolutionaire verandering. Ze 
kwamen met tienduizenden op straat 
na een oproep van de Verenigde Com-
munistische Partij van Nepal (Maoïst) 
– uCPN (M). Die partij had opge-
roepen tot een algemene staking en 
betogingen op 1 mei om het ontslag te 
eisen van de nieuwe premier Madhav 
Kumar Nepal.

DOSSiER DOOR Tu SENAN uiT 
2010

De algemene staking bracht het land tot stilstand. Meer dan een 
half miljoen mensen betoogden door de hoofdstad Kathmandu. 
Op 6 mei werd Kathmandu omsingeld door een menselijke 
ketting die de 27 kilometer lange ring rond de stad vulde. Op 
dezelfde dag was er een grote bijeenkomst in de stad. Deze grote 
mobilisatie toonde de hoop op verandering en ook werd aange-
toond dat de maoïsten nog steeds een grote steun krijgen onder 
de 30 miljoen bewoners.

Deze algemene staking (Bandth) was een initiatief van de 
maoïsten na een lang conflict met de voorlopige regering die er 
kwam na het einde van de 10 jaar durende burgeroorlog in Nepal. 
De maoïsten stapten uit de regering nadat hun leider en premier, 
Puspa Kamal Dahal (beter bekend als Prachanda), ontslag nam in 
mei 2009. Dat ontslag was een reactie op het feit dat zijn beslis-
sing om het hoofd van het leger, Rookmangud Katawal, aan de 
kant te schuiven omdat hij zich verzette tegen de pogingen om 
de gewapende vleugel van de maoïsten, het Volksbevrijdingsle-
ger (PLA), in het leger te integreren. Deze inspanningen werden 
gesaboteerd door de rechterzijde in het leger. De legerleiders die 
steeds erg loyaal waren tegenover de koninklijke familie hadden 
zich openlijk verbonden aan de rechtse partijen binnen de voor-
lopige regering. Deze versterking van de reactionaire krachten in 
het land werd gesteund door de regeringen van India en China. 
Het vormt een belangrijke bedreiging voor de belangen van de 
arbeiders en hun gezinnen. De geslaagde algemene staking en 
de massale bijeenkomsten tonen aan hoe deze bedreiging kan 
worden beantwoord. Het is overigens niet de eerste keer dat de 
Nepalese massa’s hun wil tot revolutionaire verandering toonden.
Massabeweging in april 2006 en erna

De belangrijkste veranderingen in de moderne geschiedenis van 
Nepal begonnen met de massabeweging van april 2006. Deze 

beweging leidde tot de afschaffing van het autoritaire monarchis-
tische bewind. Ook deze beweging toonde de breed verspreide 
wil tot verandering. De massa’s wilden niet enkel de afschaffing 
van de monarchie, maar ook echte democratie en een einde van 
de armoede en ongelijkheid. De oproep voor de algemene staking 
van 2006 kwam er begin april op initiatief van de burgerlijke 
Nepali Congrespartij (NC), de Communistische Partij van Nepal 
(Verenigde marxist-leninisten) die bekend staat als de UML, en 
andere partijen van de Alliantie van Zeven Partijen (SPA). De 
oproep kreeg ook steun van de Verenigde Communistische Partij 
van Nepal (Maoïstisch), de UCPN (M). Geen enkele partij was 
voorbereid op de enorm explosieve situatie in het land. De woede 
kwam tot uitbarsten en trok de rest van de massa’s mee in actie.

De partijen in de SPA kwamen pas tegen de koning op toen die 
zich tegen hen keerde en het leger inzette om de volledige macht 
te grijpen. Voordien hadden een aantal leiders van de SPA pro-
bleemloos een rol gespeeld in dienst van de koning en steunden 
ze de aanvallen op de maoïsten. Onder druk van het enorme 
ongenoegen onder de arbeiders, boeren en armen en de actiebe-
reidheid onder die lagen, hadden de rechtse partijen van de SPA 
geen keuze en moesten ze zich omvormen tot oppositiekrachten 
tegen de koning.

Op dat ogenblik hadden de maoïsten na een jarenlange strijd te-
gen het leger een groot deel van het platteland onder controle. Ze 
hadden zich steeds verzet tegen de monarchie en ze vonden steun 
bij de plattelandsbevolking en delen van de arbeidersklasse. Met 
een correct perspectief en programma en een stevige leiding had 
deze beweging kunnen leiden tot socialistische revolutionaire 
conclusies, er waren immers heel wat klassieke elementen van 
een revolutionaire situatie aanwezig. De massabeweging omvatte 
niet alleen de arbeiders en boeren, maar ook delen van de intel-
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lectuelen en de middenklasse die bereid waren om op te komen 
voor een nieuwe sociale orde. De heersende klasse was verward 
en haar macht stond onder druk. De koning en het leger waren 
niet voorbereid op de algemene staking en de massale opstand. 
Deze gunstige omstandigheden hebben echter niet automatisch 
geleid tot een omvorming van de samenleving.

Ook moet worden opgemerkt dat een socialistische revolutie in 
één land niet lang zal standhouden tenzij er uitbreiding van de 
revolutie is in andere landen. Bij een revolutie in een klein land 
als Nepal zullen er direct druk en aanvallen komen vanwege 
kapitalistische regeringen en in dit geval zeker van India. De 
socialistische revolutie kan zich niet beperken tot het nationale 
terrein maar moet zich internationaal uitbreiden om te kunnen 
overleven. Een oproep naar de internationale arbeidersklasse is 
dan ook van cruciaal belang.

De beweging had ook nood aan een organisatie, een leiding die 
de arbeiders en boeren en anderen bijeen bracht in comités geleid 
door de arbeiders om de revolutie voor te bereiden. De maoïsti-
sche leiders zagen niet hoe ze de beweging konden ontwikkelen 
om tot revolutionaire verandering te komen en ze kozen er ten 
onrechte voor om samen te werken met de rechtse SPA. Het feit 
dat de maoïsten beroep deden op de rechterzijde die voorheen 
verantwoordelijk was voor het in stand houden van de monar-
chie verzwakte de beweging. Het gaf ook vertrouwen aan de 
pro-kapitalisten. De maoïsten stelden dat er eerst een burgerlijke 
democratie in een kapitalistisch systeem moest komen en dat pas 
daarna de kwestie van socialisme op de agenda kan staan. Deze 
tweestadiatheorie negeert de vraag hoe echte democratische rech-
ten kunnen worden afgedwongen en verdedigd in het belang van 
de arbeiders, tegen de achtergrond van de huidige kapitalistische 
crisis is dat des te meer een belangrijke vraag. En hoe kan het 
eerste stadium van kapitalistische ontwikkeling worden bereikt 
zonder uitbuiting van de arbeiders en armen?
Permanente revolutie

Het CWI heeft al vaak uitgelegd dat de “stadiatheorie” geen uit-
weg aanbiedt. In de neokoloniale landen is de nationale burgerij 
niet in staat om te breken met het imperialisme en de historische 
taken van de burgerlijke democratische revolutie te vervullen. 
Taken zoals het elimineren van de feodale en semi-feodale ver-
houdingen, het oplossen van de nationale kwestie en het vestigen 
van democratische structuren die een ontwikkeling van de indu-
strie en de economie mogelijk maken, kunnen door de nationale 
burgerij niet worden vervuld in de neokoloniale landen. De bur-
gerlijke democratische revolutie in Frankrijk waarmee een einde 
werd gemaakt aan het regime van koning Lodewijk XVI in 1793, 
betekende het begin van het einde van het feodalisme in heel de 
wereld. In veel geïndustrialiseerde landen in het westen speelde 
de kapitalistische klasse een rol in de revolte tegen het feoda-
lisme en het voorbereiden van de weg voor een verdere ontwik-
keling van het kapitalisme. Het argument dat een gelijkaardige 
ontwikkeling mogelijk is in de moderne periode en dat ieder land 
door dit “stadium” moet gaan vooraleer een socialistische omvor-
ming van de samenleving op de agenda kan staan, is foutief. De 
Russische revolutie in 1917 en heel wat revolutionaire bewegin-
gen nadien hebben aangetoond dat deze theorie verkeerd is.

In de tweede helft van de jaren 1920 duwde de stalinistische 
bureaucratie de Chinese revolutionairen in het zogenaamde blok 
van vier klassen – de arbeiders, boeren, intellectuelen en anti-
imperialistische burgerij – om daarmee de revolutie te leiden. Dat 

heeft Tsjang-Kai-Shek toegelaten om ervoor te zorgen dat het 
burgerlijke blok kon overleven om nadien de revolutie bloedig 
neer te slaan in 1926-27. Het bloedbad dat dit met zich mee 
bracht, maakte duizenden slachtoffers onder de revolutionairen 
en arbeiders. Na de nederlaag van Tsjang-Kai-Shek in de Tweede 
Wereldoorlog vluchtten de kapitalisten en grootgrondbezitters uit 
China. Er ontstond een vacuüm waar het Rode Leger in kon stap-
pen. Het Rode Leger was voornamelijk een boerenleger onder 
leiding van de bonapartist Mao Zedong. Mao probeerde tussen de 
verschillende klassen te schipperen en baseerde zich niet op de 
Russische arbeidersdemocratie van 1917 maar op het stalinisme. 
In zekere zin begon Mao waar Stalin was geëindigd.

Het karakter van het regime dat de macht greep, werd snel 
duidelijk. Ondanks het doorvoeren van landhervormingen en een 
geplande economie, voornamelijk onder druk van onderuit, werd 
er geen arbeidersdemocratie gevestigd en kwam er geen echte 
ontwikkeling van een socialistische revolutie. De beweging had 
zich gebaseerd op de boeren en andere feodale klassen waardoor 
de bureaucratie vast zat en zelfs strijd moest leveren om beperkte 
“democratische” hervormingen door te voeren. Dit bracht Mao 
Zedong er toe om een aantal kritieken te leveren op onderdelen 
van de stalinistische benadering en nadien (eind jaren 1950) zelfs 
te spreken over een zogenaamde “continue revolutie”. Dat was 
een reactie op de tegenstellingen de nog steeds bestonden in de 
samenleving en het verlammende effect van een opkomende 
bureaucratie naar het beeld van de Stalinistische bureaucratie 
in de Sovjetunie. Mao maakte bochten tussen centralisatie en 
decentralisatie en verschillende maatregelen zorgden ervoor dat 
er regionale en lokale bureaucratieën ontwikkelden. Het feit dat 
er geen echte breuk werd gemaakt met het stalinisme heeft het 
leven gekost van miljoenen Chinese arbeiders.

De nationale burgerij in onderontwikkelde landen heeft haar lot 
verbonden aan het internationale kapitalisme en zal geen leiding-
gevende rol spelen, ze zal hoogstens de hervormingen toelaten 
die de internationale kapitalisten in staat stellen om de middelen 
van het land beter te kunnen plunderen en om iedere poging 
tot landhervorming te blokkeren. De nationale burgerij zal een 
obstakel blijven voor de belangen van de arbeiders en armen. 
Indien deze krachten niet worden gebroken, dan is een echte 
ontwikkeling van de economie en oprechte democratie niet mo-
gelijk. De historische taak om de democratische revolutie door 
te voeren moet worden vervuld door de arbeidersklasse. Deze 
marxistische benadering van hoe een revolutie kan ontwikkelen 
in een neokoloniaal land wordt het beste uitgedrukt door Leon 
Trotski’s theorie van de permanente revolutie. Trotski legt uit 
dat het doorvoeren van de democratische elementen van ontwik-
keling in de koloniale en semi-koloniale landen enkel mogelijk 
is door de arbeidersklasse die ook de arme boeren achter zich 
verzamelt.

In een recente inleiding tot een nieuwe vertaling van Trotski’s 
boek “Permanente Revolutie” in het Urdu beschrijft Peter Taaffe 
deze processen:

“Het was Marx die op basis van de ervaring van de revoluties 
van 1848 voor het eerst sprak over het ‘permanente’ karakter van 
de revoluties. Hij schreef in 1850: “Het is in ons belang en onze 
taak om de revolutie permanent te maken tot alle meer of min 
bezittende klassen uit hun heersende posities zijn verdreven.” 
Trotski ging verder en kwam tot de conclusie dat de boeren zich 
achter het vaandel van de arbeidersklasse moeten scharen om 
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samen de macht te grijpen waarna de arbeidersklasse haar socia-
listische taken kan uitvoeren op nationaal en internationaal vlak.

“Dit was een anticipatie van wat zou gebeuren in de Oktoberre-
volutie van 1917. De arbeidersklasse nam de macht in Petrograd, 
het centrum van revolutionaire opstanden op dat ogenblik, en 
in Moskou. Er werd een oproep gedaan aan de massa’s op het 
platteland waarbij de boeren werden overgewonnen. De ontei-
gende grootgrondbezitters sloegen de handen in elkaar met de 
kapitalisten, zowel de “liberale” als de reactionaire vleugels, 
in een poging om de Russische revolutie de kop in te drukken. 
De boeren sloten zich tijdens de drie jaar durende burgeroorlog 
aan bij de arbeiders en hun partij, de Bolsjewieken, omdat ze 
begrepen dat zij de enigen waren die hen grond zouden bezorgen. 
Zelfs de interventie van 21 imperialistische landen waardoor de 
revolutie op een bepaald ogenblik beperkt was tot de provincie 
van Muscovy rond Petrogrand en Moskou, kon de triomf van de 
revolutie niet stoppen..” (De permanente revolutie vandaag, door 
Peter Taaffe)

Dit citaat heeft het over het dilemma waarmee de maoïstische 
leiding in Nepal wordt geconfronteerd met de vraag of een 
socialistische revolutie mogelijk is in een land waar er nog geen 
numeriek krachtige arbeidersklasse bestaat en waar er zowel 
intern als extern militaire repressie en druk bestaat in het geval 
van een revolutie. In recent materiaal van het CWI, zoals de 
nieuwe inleiding op het boek “Che Guevara. Symbool van strijd” 
van Tony Saunois, maakten we duidelijk dat de arbeidersklasse 
in Nepal procentueel gezien sterker staat dan in het pré-revolutio-
naire Rusland. De samenstelling en het karakter van de arbeiders 
in het pré-revolutionaire Rusland was anders da in Nepal waar 
er geen industriële basis is. Maar los van haar omvang heeft de 
arbeidersklasse het potentieel om de socialistische omvorming 
van de samenleving te leiden.

De arbeidersklasse in Nepal blijft een beslissende rol spelen, dat 
werd duidelijk in de succesvolle algemene stakingen. De kracht 
van de arbeidersklasse om de samenleving tot stilstand te bren-
gen werd daarbij aangetoond. Het organiseren en mobiliseren 
van de boeren is een cruciaal onderdeel in de opbouw van een 
massabeweging in het land. Maar dit moet verbonden wor-
den aan de arbeidersbeweging, ook in stedelijke gebieden, die 
uiteindelijk een revolutionaire verandering kan doorvoeren. Het 
voeren van een boerenoorlog op het platteland kan een belangrijk 
hulpmiddel zijn om de strijd voor revolutionaire verandering te 
ondersteunen. Maar enkel indien de arbeidersklasse de controle 
over de samenleving overneemt, kunnen echte landhervormingen 
worde doorgevoerd en verdedigd. Zij zijn de enigen die in staat 
zijn tot het vervolledigen van de taken van de democratische 
revolutie.

In de neokoloniale wereld is de kapitalistische klasse verbonden 
aan de grootgrondbezitters. Ze is niet in staat om echte landher-
vormingen door te voeren. Dat is onmogelijk indien een coalitie 
wordt gevormd met de rechterzijde die de grondeigenaars verde-
digt. De zogenaamde landhervormingen die werden doorgevoerd 
toen de maoïsten in de overgangsregering zaten, waren beperkt 
tot de grond die illegaal in handen van de grootgrondbezitters 
was gekomen. Deze tegenstellingen werden tot nu toe genegeerd 
door de maoïsten die blijven geloven dat ze een regering met 
een “socialistische oriëntatie” kunnen vormen in een coalitie met 
rechtse krachten die korte tijd geleden geen enkel probleem had-
den met steun aan de monarchie.

Het idee dat de arbeidersbeweging kan worden versterkt door 
allianties over de klassen heen, is verkeerd. Het gaat niet om 
pure wiskunde waarbij aantallen bij elkaar worden opgeteld om 
de krachten voor de revolutie te vergroten. De wet van parallelle 
krachten is ook van toepassing op politiek vlak. Als politieke 
bondgenoten in een verschillende richting willen gaan, is het re-
sultaat van de alliantie vaak dat er niets gebeurt. De belangen van 
de arbeiders verschillen op essentiële punten van de belangen 
van de kapitalisten en grootgrondbezitters. Deze staan diame-
traal tegenover elkaar. Een alliantie zal er enkel toe leiden dat de 
revolutionaire krachten worden verlamd. Onder die omstandig-
heden worden de belangen van de massa’s beter gediend door 
een onafhankelijke organisatie dan door een coalitie van krachten 
die in verschillende richtingen gaan. De stalinistische theorie van 
het volksfront en stadia vormden een excuus voor diegenen die 
voor een alliantie van verschillende klassen opkwamen om zich 
van een marxistische retoriek te bedienen. De aanhangers van het 
idee van een volksfront gaan voorbij aan het voorbeeld van wat 
Lenin en de Bolsjewieken deden tussen februari en oktober 1917.

De stadiatheorie waarbij de arbeiders onder controle worden 
gehouden om de burgerij een democratische revolutie te laten 
doorvoeren, heeft in verschillende landen geleid tot een neder-
laag voor de revolutie. Het idee dat met de kapitalisten moet 
worden samengewerkt om “democratie” af te dwingen, betekent 
in werkelijkheid dat de onafhankelijke positie van de arbeiders 
wordt opgegeven om democratie voor een kleine minderheid af 
te dwingen en geen democratie voor de massa’s. Het is hetzelfde 
idee dat de Chinese revolutie van 1925-27 op een zijspoor zette. 
De huidige ondemocratische en steeds meer kapitalistische 
Chinese regering beweert nog steeds dat het de ideeën van hun 
grote leider Mao volgt, maar ze doet er intussen alles aan om de 
maoïsten in Nepal te onderdrukken.

Hetzelfde argument van de stadiatheorie heeft de ontwikkeling 
van revolutionaire krachten in India tegengehouden. Decennia-
lang hebben de pro-kapitalistische leiders van de Communisti-
sche Partij van India (Marxistisch) – CPI (M) – een erg negatieve 
rol gespeeld door samen te werken met lokale en internationale 
kapitalisten in het aanvallen van de arbeiders. Ze waren direct en 
indirect verantwoordelijk voor agressie van de Indische regering 
tegen wie probeerde terug te vechten. Dat was erg duidelijk in 
Nandigram in het door de CPI(M) gecontroleerde West Benga-
len waar de autoriteiten het vuur openden op de boeren waarbij 
heel wat doden vielen en 20.000 mensen moesten verhuizen om 
plaats te maken voor de Indonesische multinational Salim Groep. 
Ze stemden voor de wetgeving die de regering voorstelde om 
speciale economische zones op te zetten, zones die een extreme 
uitbuiting door multinationals mogelijk moeten maken. Ze 
steunen ook het Indische beleid tegen de maoïsten in Nepal. Ze 
doen dit ook in naam van het marxisme en met het argument van 
de tweestadiatheorie. Een lid van het politburo van de CPI(M), 
Jyoti Basu, die recent overleed, verklaarde: “Socialisme is onze 
agenda en het staat in ons programma, maar het kapitalisme zal 
ons de komende jaren worden opgelegd.” Steeds minder arbei-
ders, boeren en armen in India zien de CPI(M) als hun partij die 
hun strijd kan leiden. Deze partij, deze leiding, deze filosofie 
heeft niets met marxisme te maken. Deze partij is niet van nut in 
de strijd voor de bevrijding van de onderdrukten. Er zijn natuur-
lijk wel gewone leden die zoeken naar een alternatief en wie een 
echt marxistisch antwoord wil, moet breken met de CPI(M) en 
samenwerken met echte revolutionaire krachten zoals deze van 
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New Socialist Alternative, de Indische CWI-afdeling.

De maoïsten in Nepal zouden wel eens hetzelfde lot kunnen 
ondergaan als de CPI(M) in India als ze dezelfde koers blijven 
volgen. De maoïstische leiders verklaren dat Nepal door een his-
torische overgang van feodalisme naar kapitalisme gaat. Om het 
zogenaamde stadium van parlementaire democratie te vestigen, 
zouden er volgens hen “institutionele veranderingen” nodig zijn 
en daarom vermijden ze confrontaties met de rechtse krachten 
en komen ze op voor een machtsdeling met rechts. De SPA heeft 
deze kans aangegrepen om de eigen positie te stabiliseren. Door 
de kracht van de beweging had de SPA geen keuze en moest ze 
wel een einde maken aan de autocratische monarchie. Het hypo-
criete karakter van de SPA werd meteen duidelijk. De maoïsten 
legden nadruk op de afschaffing van de monarchie, maar de SPA 
wou niet zo ver gaan. De rechtse alliantie stelde voor om tot een 
compromis te komen waarbij de koning een ceremoniële functie 
zou vervullen. De maoïsten bleven echter aandringen op de vol-
ledige afschaffing van de monarchie en dat bereidde de weg voor 
naar de vestiging van een republiek en een grondwetgevende 
vergadering die een nieuwe grondwet moest opmaken.

De maoïsten waren minder vastberaden op andere punten en dat 
zou doorslaggevend zijn voor de aard van de nieuwe samen-
leving. Toen de maoïsten in juni 2006 een 12 puntenakkoord 
ondertekenden met de SPA om verkiezingen voor een grond-
wetgevende vergadering te organiseren, stemden ze in met een 
aantal punten waarmee de revolutionaire beweging en de maoïs-
ten zelf werden gebroken. Ze stemden in met “een vastberaden 
houding inzake de bescherming van de nationale soevereiniteit, 
de geografische integriteit en de nationale eenheid van het land.” 
Dit versterkte de angst onder nationale minderheden en natio-
nalistische elementen speelden daarop in om de bevolking op 
te zetten tegen de maoïsten. Er werden verschillende nationale 
bevrijdingsgroepen opgezet, zoals het Terai Bevrijdingsfront dat 
ontstond in 2007. De nationale eenheid mag niet in de weg van 
de rechten van minderheden staan, het recht op zelfbeschikking 
moet steeds worden gegarandeerd. De maoïsten gingen ook in 
met “vriendelijke relaties op basis van het principe van co-exi-
stentie met alle landen van de wereld en een goede burenrelatie 
met de omliggende landen, in het bijzonder met India en China.” 
Samenwerking met kapitalistische regeringen dus en geen 
klassenoproep tot internationale solidariteit van de arbeiders en 
armen. Dat is een cruciale fout aangezien het westerse en het 
regionale imperialisme vrij openlijk was en is over de pogingen 
om in de SPA een bondgenoot te zoeken in de strijd tegen de ma-
oïsten aangezien die een bedreiging vormen voor hun belangen.

De leiders van de SPA hebben meermaals ontmoetingen gehad 
met de Indische autoriteiten die er op aandringen dat de maoïsten 
geen prominente posities kunnen innemen in de regering. De 
SPA gebruikte de welwillendheid van de maoïsten in de aanloop 
naar de eerste verkiezingen om zichzelf te stabiliseren en haar 
krachten te consolideren. Ze slaagden er in om te vermijden dat 
de maoïsten een meerderheid kregen, ook al haalden de maoïsten 
een enorm electoraal succes in de eerste verkiezingen (in 2008). 
De maoïstische overwinning was niet de volledige verrassing die 
rechtse commentatoren ervan hadden gemaakt. Een stem voor 
de maoïsten werd door veel werkenden gezien als een uitweg uit 
armoede en miserie. De maoïsten vormden een voorlopige rege-
ring in coalitie met de rechtse partijen, maar ze slaagden er niet 
in om tot een akkoord te komen inzake de nieuwe grondwet.

Er was nood aan de ontwikkeling van een onafhankelijke politie-
ke kracht die de arbeiders, boeren en armen kon organiseren. Een 
coalitie met de SPA, een alliantie van partijen die de belangen 
van het internationale en regionale imperialisme dienen, was een 
obstakel om de belangen van de arbeiders en armen centraal te 
stellen. De maoïstische leiders slaagden er niet in om op voor-
hand te zien dat ze in een onmogelijke situatie zouden terecht 
komen. Deze onmogelijke situatie was het resultaat van hun 
perspectieven die beperkt werden door de tweestadiatheorie.

De tweestadiatheorie zelf wordt in vraag gesteld door de mas-
sa’s die de burgerlijke partijen in de voorlopige regering als 
vijanden zien. Onder druk van onderuit hebben de maoïstische 
leiders het falen van een aantal traditionele argumenten moeten 
erkennen. In een recent partijdocument wordt toegegeven dat 
de samenwerking met de rechterzijde in de voorlopige regering 
heel wat beperkingen met zich mee bracht. Het document stelt: 
“We moeten nederig toegeven dat we de verwachte en mogelijke 
verwezenlijkingen niet konden bereiken als gevolg van aan de 
ene kant het feit dat we moesten werken binnen het kader van de 
oude reactionaire staatsmachine…”

Als deze beperking wordt beseft, zou er iets moeten worden on-
dernomen om er op te antwoorden. De ideeën van de permanente 
revolutie zijn van cruciaal belang om de beweging te ontwik-
kelen. De maoïsten zien zich overigens steeds meer genoodzaakt 
om het trotskisme te bestuderen. De vice-voorzitter van de 
UCPN(M), Baburam Bhattarai (beter bekend als Laldhwaj), zou 
het volgende hebben gezegd: “In deze context moeten marxis-
tische revolutionairen erkennen dat het trotskisme relevanter is 
geworden dan het stalinisme voor het proletariaat.” Moest dat 
ernstig worden genomen, dan zou het een belangrijke stap voor-
uit geweest zijn in het denken en de strategie van de maoïsten. 
Het lijkt er echter op dat ze nog steeds bang zijn om een “grote 
stap” te zetten in hun denken.

De overwinning van de Russische revolutie in oktober 1917 
werd mogelijk omdat de bolsjewieken weigerden om steun te 
geven aan de voorlopige regering, een coalitie van arbeiderspar-
tijen en burgerlijke partijen. Deze coalitie was niet in staat om 
een grondige landhervorming door te voeren, echte democratie 
in te voeren of andere burgerlijke democratische eisen in te 
willigen. Reactionaire contra-revolutionaire elementen hoopten 
deze voorlopige regering te kunnen gebruiken om de arbeiders 
en arme boeren tegen te houden en tijd te winnen om nadien de 
macht terug te verwerven. De bolsjewieken stonden vooraan in 
de strijd tegen de contra-revolutie en legden uit dat de sleutel tot 
succes voor de revolutie afhankelijk was van het aan de macht 
komen van de arbeidersklasse en armen.

Voor 1917 was er heel wat discussie over het karakter van de 
verdere revolutie. Trotski en Lenin waren het eens dat de arbei-
ders en boeren de belangrijkste krachten in de massabeweging 
zouden vormen om de taken van de kapitalistische democrati-
sche revolutie. Lenin bracht dit evenwel naar voor als een “alge-
braïsche formule” waarbij hij de vraag openliet welke klasse de 
alliantie zou domineren: de arbeidersklasse en de boeren. Maar 
Trotski ging verder en stelde dat de boeren in de geschiedenis 
nooit een onafhankelijke rol hebben gespeeld en dat ze altijd 
naar een leiding zoeken in stedelijke gebieden.

Lenin nam Trotski’s opvattingen over toen hij zich verzette tegen 
deelname aan de voorlopige regering in 1917. Hij moest in april 
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een programma uitwerken om de revolutie tot een overwinning 
te brengen. Hij bracht daarin onder meer volgende elementen 
naar voor: geen steun aan de voorlopige regering, alle macht aan 
de sovjets, stop de oorlog, in beslag nemen van de grote land-
eigendommen, nationalisatie van de banken, arbeiderscontrole 
op de fabrieken, de vervanging van de politie en het leger door 
een arbeidersmilitie, de vervanging van de oude staatsbureau-
cratie door een arbeidersregime en het opzetten van een nieuwe 
internationale. Lenin begreep dat dit allemaal niet mogelijk was 
tenzij de arbeidersklasse de macht greep. Lenin schreef dit op 
een ogenblik dat een aantal bolsjewistische leiders in het land, 
waaronder Stalin, opkwamen voor steun aan de pro-kapitalis-
tische voorlopige regering voor zover het de verworvenheden 
van de revolutie zou verdedigen en in de verre toekomst zou de 
arbeidersklasse dan wel eens de macht kunnen grijpen. Lenin 
stelde in zijn Aprilstellingen echter dat er geen enkele steun 
mocht worden gegeven aan de voorlopige regering. Daarmee 
volgde hij Trotski’s theorie van de permanente revolutie zoals 
deze was ontwikkeld door de ervaring van de revolutie van 1905. 
Dat is een cruciale les voor alle revolutionairen.

De maoïsten in Nepal bevinden zich op een belangrijk keerpunt. 
Ze worden tegengehouden door hun oude perspectieven. Ze 
moeten breken met hun traditionele standpunten en beweren nu 
dat ze voor een Nepalese versie van het marxisme staan, ze noe-
men dat de “Prachanda weg” (genoemd naar de voorzitter van 
de UCPN(M), Puspa Kamal Dahal alias Prachanda). Deze vorm 
van zogenaamd lokaal marxisme is net als dit het geval was met 
de maoïstische groepen in Peru een uitdrukking van een bocht 
naar rechts door de leiding van de partij. In Rusland kwamen de 
arbeiders niet aan de macht door een Russische versie van het 
marxisme, maar door een correct begrip en toepassing van het 
marxisme. Deze zogenaamd nieuwe versie van het marxisme 
moet overigens nog altijd een antwoord bieden op de kwestie 
van hoe de revolutie in Nepal kon worden doorgevoerd. Babu-
ram Bhattarai stelde in een interview: “We slaagden er in om 
een einde te maken aan de feodale monarchie. Maar het sociaal-
economisch systeem is niet radicaal veranderd. De noodzaak om 
de democratische revolutie te vervolledigen bestaat nog steeds 
en onze partij richt er zich op om deze democratische revolutie 
te vervolledigen rekening houdend met de specifieke elementen 
van Nepal en de wereldsituatie. We willen ervoor zorgen dat 
deze radicale hervorming plaats vindt door een democratisch en 
grondwettelijk proces, maar de mogelijkheden daartoe worden 
beperkt door de reactionaire krachten die zich opmaken om te 
strijden tegen de radicale krachten in het land. In die context lijkt 
de optie van een vreedzame ontwikkeling van de revolutie steeds 
meer achterhaald te zijn.”

Dit toont aan dat de maoïstische leiders de beperkingen erken-
nen, maar niet bereid zijn om hun perspectieven aan te passen 
en acties te ondernemen om de moeilijkheden te overkomen. Ze 
hopen nog steeds dat het proletariaat en de revolutionaire mas-
sa’s zullen samenwerken met de burgerij in het vestigen van een 
zogenaamde democratische revolutie in Nepal.

Maar de rechterzijde zal er alles aan doen om de beweging te 
verdelen zodat ze zelf aan de macht kunnen blijven. Ze zal niet 
aarzelen om het leger in te zetten of om het leger te gebruiken 
om een grondwettelijke staatsgreep te plegen door een nieuwe 
grondwet op te maken waarmee de revolutionairen van de macht 
kunnen worden gehouden. Hoe meer de maoïsten nu op de rem 
gaan staan, hoe meer de rechterzijde en de contrarevolutionaire 

krachten zich kunnen versterken door in te spelen op bestaande 
tegenstellingen en door meer tegenstellingen langs nationale, 
religieuze, etnische en kastenlijnen te creëren onder de arbeiders-
klasse en door de middenlagen tegen de arbeiders op te zetten. 
Dat zal ook een effect hebben op de UCPN(M). De vraag is hoe 
lang dit een verenigde partij zal blijven, er wordt onder meer 
gewezen op belangrijke meningsverschillen tussen de voorzitter 
en de vice-voorzitter van de partij. De opkomende tegenstellin-
gen zijn in zekere zin een uitdrukking van de noodzaak om op te 
komen voor een correcte politieke koers.

Tijdens de protestbeweging in april 2006 gingen de maoïsten niet 
in tegen de massale rechtse propaganda en de pogingen om de 
beweging te verdelen omdat ze opkwamen voor een eenheid over 
de klassen heen tegen de dictatoriale monarchie. Nu beginnen 
ze steun te verliezen onder een aantal arbeiders en intellectuelen 
met hogere inkomens. Deze betere inkomens komen niet zo vaak 
voor, maar deze mensen hebben een groot sociaal gewicht in de 
Nepalese samenleving. De SPA probeert aansluiting te vinden bij 
deze lagen. Als er een beslissende stap wordt gezet naar sociale 
verandering, dan is het mogelijk om de middenlaag en intellec-
tuelen over te winnen naar de kant van de arbeiders. Maar als er 
geen belangrijke stappen worden gezet, dan kunnen ze door de 
heersende kapitalistische klasse overtuigd worden om hun kant 
te kiezen. Daarom is het essentieel om stappen te zetten in de 
richting van een socialistische omvorming van de samenleving 
en om de kansen van de kapitalisten om steun te verwerven 
zoveel mogelijk te beperken.
“Laatste duw” en daarna

De zogenaamde “laatste duw”, de oproep voor een nieuwe al-
gemene staking in mei dit jaar, leverde na zes dagen nets op. 22 
partijen betuigden hun steun aan de nieuw aangestelde premier 
en veroordeelden de maoïsten en de staking. De voorlopige 
regering dreigde om het leger in te zetten tegen de stakers. De 
Indische en westerse regeringen gaven hun volledige steun aan 
de regering. De rechtse media lanceerden een massale propagan-
dacampagne tegen de maoïsten. De zogenaamde “vredesbijeen-
komst” van de oppositie trok 25.000 aanwezigen, vooral beter 
betaalde arbeiders, kleine zakenlui en intellectuelen.

Als resultaat van deze druk en uit vrees voor uitputting, besloten 
de maoïsten om de staking na zes dagen af te blazen. Er waren 
echter nog steeds bijeenkomsten en de maoïsten zeggen dat 
ze het nooit volledig hebben opgegeven en mogelijk naar een 
nieuwe algemene staking zullen gaan. Ze kunnen zo niet blijven 
doorgaan. De massabeweging kan niet op en af worden gezet, 
dat zal niet worden aanvaard door de massa’s. Het afblazen van 
de algemene staking zonder een overwinning is een stap achter-
uit voor de maoïsten. Tijdens de algemene staking stelden ze dat 
ze enkel zouden onderhandelen na het ontslag van de premier. 
De pro-kapitalistische partijen eisen nu dat de maoïsten hun 
jongerenvleugel ontbinden en een “burgerpartij” zouden worden 
vooraleer de premier ontslag neemt. Het is waarschijnlijk dat ze 
verder zullen opgesloten geraken in eindeloze onderhandelingen 
met de rechterzijde en vergeldingsacties. De maoïsten moeten 
de algemene staking niet langer meer gebruiken als middel voor 
onderhandelingen, maar wel als instrument om de samenleving 
te veranderen.

Een staking van onbepaalde duur stelt de vraag van de macht. 
Het toont wie de samenleving controleert. Zelfs een beperkte 
arbeidersklasse kan een volledig land platleggen. Maar een alge-
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mene staking volstaat niet om de macht aan de massa’s over te 
dragen. Enkel een duidelijke leiding met een revolutionaire stra-
tegie kan de massa’s aan de macht brengen. De algemene staking 
moet worden gebruikt om de arbeiders en boeren te vormen en te 
betrekken om de macht te grijpen. Zonder duidelijk perspectief 
riskeren ze de beweging te demoraliseren en uit te putten door 
steeds nieuwe stakingsacties. In landen als Nepal waar er geen 
degelijke infrastructuur is of faciliteiten voor de voedseltoevoer, 
zouden de massa’s uitgehongerd geraken indien een staking 
langere tijd blijft aanhouden. Dat is een reden waarom de staking 
na zes dagen wel moest worden afgeblazen.

De macht grijpen is voor de arbeidersklasse een beslissende stap 
naar de afschaffing van de klassensamenleving. Dat is iets wat 
de heersende burgerlijke klasse ten alle koste wil vermijden. De 
burgerij zal alle mogelijkheden waarover ze beschikt gebruiken, 
ook het leger. De arbeidersklasse en de revolutionaire partij kun-
nen niet succesvol zijn indien ze daar geen duidelijke strategie 
tegen hebben en de massa’s bewapenen en voorbereiden op de 
revolutie.

Tijdens de algemene staking waren er bijeenkomsten en cultu-
rele evenementen in de hoofdstad. Er was echter geen poging 
om stakerscomités op te zetten of arbeiderscomités waar de 
volgende stappen werden besproken en waar het beheer van 
de samenleving stilaan werd overgenomen. Er was geen open 
discussie over welke samenleving de arbeiders, boeren en armen 
willen, hoe dat kan worden bereikt en hoe het zou georganiseerd 
zijn. Er waren discussies onder de maoïstische leiders over de 
vraag of een “socialistische revolutie kan overleven in slechts 
één land, of er beroep kan worden gedaan op de burgerij om de 
revolutie door te voeren,… Maar deze discussies werden niet 
bediscussieerd onder bredere lagen van de bevolking. Het bleef 
bij retoriek of beperkte kritiek op de voorlopige regering en dat 
is niet genoeg. Tijdens de beweging van april 2006 eisten de 
maoïsten de afschaffing van de monarchie en de vestiging van 
een grondwetgevende vergadering. Vandaag beperkte ze zich 
tot de vraag naar een nieuwe grondwet met een federale struc-
tuur, voedselbonnen,… Ze waren eerder niet in staat om dit af te 
dwingen toen ze de macht negen maanden lang deelden met de 
SPA. Uiteindelijk trokken de maoïsten zich terug uit de regering. 
Een echte revolutionaire partij zou eerder hebben voorzien dat de 
rechterzijde niet in staat zou zijn om een revolutionaire grondwet 
op te maken en zou vroeger begonnen zijn met het mobiliseren 
van de massa’s om een revolutionaire grondwetgevende verga-
dering op te zetten. Zo’n vergadering zou worden verkozen om 
de belangen van de arbeiders, boeren en armen te dienen. De 
grondwetgevende vergadering zou zich uiteraard niet mogen 
beperken tot een regenboogcoalitie om de burgerij bij te staan in 
het opnemen van haar rol.
India en China

Een ander argument om de beweging tegen te houden, is de drei-
ging van militaire agressie door de Chinese en Indische regerin-
gen indien een revolutie uitbreekt in Nepal. In mei 2009 maakte 
de Sri Lankese regering op brutale wijze een einde aan de oorlog 
met de Tamil Tijgers (LTTE). Dat was de langst durende oorlog 
van zuid-Azië en Sri Lanka deed voor haar oorlogsinspanningen 
beroep op zowel de Indische als de Chinese regering. Het geweld 
in de laatste periode van de oorlog werd gezien als een “Chinese 
oplossing” voor het conflict. Dat heeft de maoïsten in India en 
Nepal afgeschrikt. Er wordt zelfs niet overwogen dat de Chinese 
staat de maoïsten zou steunen in de strijd tegen de Indische en 

westerse invloed. Het zal geen stap vooruit zijn om in te spelen 
op tegenstellingen tussen verschillende grootmachten als alterna-
tief op de opbouw van de arbeidersbeweging op wereldvlak. Dit 
zal immers niet leiden tot een beslissende overwinning voor de 
arbeidersklasse.

Het Chinese regime is bang dat een massale beweging van de 
arbeidersklasse navolging zou krijgen in eigen land. Dat was in 
1956 ook de reden voor de brutale onderdrukking van de anti-
stalinistische arbeidersrevolutie in Hongarije door de sovjet-
krachten. Het vestigen van een arbeidersregering in Hongarije 
zou een grote bedreiging gevormd hebben voor de regimes in 
Moskou en in China. Dat was waarom de Chinezen steun gaven 
aan de Russische onderdrukking van de Hongaarse revolutie. 
Vandaag zou het Chinese regime niet aarzelen om een gelijkaar-
dige rol te spelen indien een arbeidersregering tot stand dreigt te 
komen.

Na eeuwen van onderdrukking door westerse machten proberen 
regionale imperialistische machten zoals India en China op de 
voorgrond te treden in zuid Azië. Er s een groeiende invloed van 
beide landen in de hele regio. Nepal is een specifiek geval: het 
is één van de armste landen ter wereld en dat net tussen de twee 
lokale grootmachten die tevens de twee snelst groeiende econo-
mieën ter wereld vormen. Zowel India als China zijn geïnteres-
seerd in een controle op de Nepalese middelen en politiek.

Tibet grenst aan Nepal en kan een aanleiding vormen voor toe-
nemende spanningen tussen China en de VS in de toekomst. Een 
recente ontmoeting van Barack Obama met de Dalai Lama werd 
niet bepaald positief onthaald in China. In maart 2008 waren er 
protestacties in Tibet en dat op enkele maanden voor de Olympi-
sche spelen in China. De protestacties kenden toen een uitbrei-
ding naar Nepal waar er heel wat Tibetaanse wonen. De Chinese 
regering wil haar controle op de regio versterken en volgt een 
gelijkaardige rol als in Sri Lanka en Pakistan waar het miljarden 
dollars investeert. De Chinese regering wil een betrouwbare en 
stabiele bondgenoot in Nepal om haar economische belangen te 
dienen en de grens met Tibet te controleren. De rechtse Nepalese 
partijen zijn uitermate bereid om een dergelijke rol te spelen. 
Kush Kumar Joshi, de voorzitter van de federatie van Nepalese 
Handelskamers, kondigde aan dat ze speciale economische zones 
(SEZ) willen opzetten om Chinese en Iraanse investeringen aan 
te moedigen. De voorlopige regering van Nepal kondigde vorig 
jaar aan dat er voor het eerst een politiekantoor zal komen in 
plaatsen als Mustang en Manang aan de grens met Tibet.

De Indische regering geeft eveneens haar volledige steun aan de 
rechterzijde binnen de voorlopige regering van Nepal. De alge-
mene staking van de maoïsten alarmeerde de Indische regering 
die de “dreiging van de maoïsten” nog steeds als de belangrijke 
bedreiging voor de veiligheid ziet. 55,4% van de import in Nepal 
komt uit India. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Indische 
premier Manmohan Singh zijn volledige steun betuigde aan het 
verzet van de Nepalese regering tegen de algemene staking.

Moest de revolutie geslaagd zijn in Nepal, dan had dit een 
enorme impact gehad op India. Daar is er heel wat strijd in 
speciale economische zones en in verschillende deelstaten. Er 
is veel strijd in de gebieden waar de maoïsten sterk staan. De 
Indische regering daarentegen staat dicht bij de rechtse partijen 
in Sri Lanka: de Nepalese Congress Party en de UML. President 
Ram Baran Yadav, de voormalige algemeen-secretaris van de 
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Nepalese Congress Party en premier Madhav Kumar Nepal, de 
algemeen secretaris van de UML, zouden erg dicht bij de Indi-
sche regering staan. Madhav Nepal bracht verschillende bezoe-
ken aan India vooraleer hij n 2006 het 12-puntenakkoord met de 
maoïsten ondertekende. Hij zou de voorwaarden van het akkoord 
eerst met de Indische autoriteiten hebben doorgepraat.

Net zoals de CPI(M) in India heeft de UML in Nepal absoluut 
geen revolutionair imago en is deze partij gebaseerd op electo-
rale doelstellingen op korte termijn. De alliantie van Congress en 
de CP (UML) in Nepal is bijna een afspiegeling van de alliantie 
tussen Congress en de communistische partijen in India. Beide 
partjen hebben nauwe banden met de Indische autoriteiten en 
willen die ook verder zetten. In april was er een politieke rel 
toen een controversiële overeenkomst was gesloten om Nepalese 
paspoorten in India te laten drukken.

De maoïsten vormen een bedreiging voor de politieke en zake-
lijke belangen van India in Nepal. Die maoïsten willen immers 
strikte grenscontroles en de zakelijke belangen van India terug 
schroeven. Ze willen een einde maken aan het zogenaamde 
“vredes- en vriendschapsakkoord” waarmee in 1950 een over-
eenkomst werd gesloten om het water van de rivieren te delen. 
De maoïsten zien dat de Indiërs vijandig tegenover hen staan en 
beschouwen India nu als een groot probleem. Het falen om tot 
een nieuwe grondwet te komen, wordt bijvoorbeeld aan India 
toegeschreven. In de algemene staking was één van de slogans: 
“Marionettenregering, keer terug naar India.”

Onder deze omstandigheden is de angst voor een militaire 
interventie reëel. Met een correcte benadering is het mogelijk 
om dat te vermijden. Om mogelijke interventies van regionale 
machten te vermijden, is het noodzakelijk om een oproep te doen 
aan de arbeiders en armen in deze landen om solidariteitsacties te 
ondernemen en zich aan te sluiten bij hun voorbeeld. Als er een 
echte revolutie komt in Nepal dan zou een militaire interventie 
door India of China een reactie veroorzaken in die landen. Dat 
zou zeker het geval zijn in India waar er in heel het land strijd 
wordt gevoerd tegen de staat en de multinationals. Er zal daar 
de komende periode een explosie van strijd zijn waarbij massa-
bewegingen kunnen ontwikkelen om de belangen van de armen 
en arbeiders te dienen. Revolutionaire verandering in Nepal zou 
besmettelijk zijn en onvermijdelijk een impact hebben op andere 
landen in de regio en daarbuiten. De oproep voor een socialisti-
sche federatie van zuid-Azië is dan ook cruciaal om de belangen 
van de arbeidersklasse in Nepal en de rest van de regio te dienen.
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“Capitalism: a ghost story”. 
Het horrorverhaal van het kapitalisme door 
arundhati roy
De Indische Arundhati Roy is internationaal bekend als een kri-
tische schrijfster die ook de controverse niet uit de weg gaat. En-
kele van haar boeken verschenen in het Nederlands, onder meer 
‘De God van de Kleine Dingen’. Haar boek over het kapitalisme 
in India is nog niet vertaald. Hieronder een recensie van dit boek 
door Mike Barker, eerder gepubliceerd in Socialism Today.

Arundhati Roy wordt terecht gezien als een vooraanstaande 
dissidente stem. Haar polemiek tegen onrechtvaardigheid in 
‘Capitalism- A Ghost Story’ bevestigt die positie. Roy haalt 
hard uit naar het web van leugens van de heersende klasse. 
Het verhaal begint met het bezoek van Roy aan een monument 
van kapitalistische inhaligheid, het huis van de rijkste Indiër, 
Mukesh Ambani. Het huis telt ongeveer 600 personeelsleden. 
Roy was vooral verwonderd door de surrealistische tuin. “Niets 
had me voorbereid op een verticale laan – een 27 verdiepingen 
hoge muur van gras vastgemaakt aan een uitgebreid metalen 
kader. Het gras was hier en daar droog, stukken gras waren naar 
beneden gevallen. De Trickledown [het idee dat rijkdom naar 
beneden doordruppelt] had hier alvast niet gewerkt.”

Rijkdom is niet naar beneden doorgestroomd, maar er was wel 
enorme concentratie ervan aan de top. De superrijken hebben het 
nog steeds voor het zeggen in India. Het enige verschil is dat het 
nu Indiërs zijn en niet langer Britse kolonialen. Met 200.000 pa-
ramilitairen zijn de door de regering gesteunde milities bijzonder 
sterk. Ze vermoorden armen doorheen het centrum van India. Ze 
begaan misdaden en worden er niet voor gestraft. Het geweld 
versterkt enkel het verzet en doet de rangen van de maoïstische 
guerrilla aanzwellen, stelt Roy. Ze merkt terecht op dat geweld 
en repressie op zich er nooit in geslaagd zijn om de armen het 
zwijgen op te leggen. Het brengt haar tot een diepgaandere kijk 
op de ideologische middelen die onze heersers gebruiken om te 
vermijden dat wij opkomen voor onze belangen.

In het boek richt Roy zich erg scherp tegen de wijze waarop de 
heersende klasse de liefdadigheid van de bedrijfswereld pro-
moot. Ze geeft een korte geschiedenis van de grote rovers uit 
de VS. Ze gaat na hoe de Amerikaanse elite begin 20e eeuw al 
probeerde om burgerverzet in de VS op veiliger paden te bren-
gen door liefdadigheid van bedrijven naar voor te schuiven als 
vervanging van de missieposten die de sociale controle van de 
kapitalisten en imperialisten moesten garanderen.

Een van de eerste boeken waar Roy naar verwijst, is Robert 
Arnove’s “Philanthropy and Cultural Imperialism: The Foun-
dations at Home and Abroad” (1980). Dat werk legt nadruk op 
drie grote instellingen: Carnegie Corporation en de fondsen van 
Rockefeller en Ford. Een andere belangrijke bron voor Roy is 
het boek van Joan Roelof: ‘Foundations and Public Policy: The 
Mask of Pluralism’ (2003). In dat boek wordt de opkomst van 
liberale liefdadigheid onderzocht.

Waar voorheen de drie genoemde fondsen hoogdagen beleefden, 

is de toppositie inzake liefdadigheid vandaag voor het fonds van 
Bill Gates, maar ook andere fondsen hebben nog steeds een grote 
invloed. Roy heeft het over “instellingen die op legale wijze van 
belastingen vrijgesteld zijn en over enorme middelen beschik-
ken waar geen verantwoording over verschuldigd is en waarover 
geen transparantie bestaat. Welke betere manier bestaat er om 
economische rijkdom om te zetten in politiek, sociaal en cultu-
reel kapitaal, kortom om geld in macht om te zetten?”

Toen Carnegie begon tussen te komen in de arbeidersbeweging 
werd de rol van liefdadigheid voor de heersende klasse snel 
duidelijk. Carnegie was betrokken in het opzetten van de Na-
tional Civic Federation (NCF) in 1900. Deze federatie vestigde 
elementen van welzijn (naast verdelende propaganda) met als 
doel om de eisen van de radicale vakbondsleden achterhaald te 
maken. De beruchte Samuel Gompers, de rechtse eerste voorzit-
ter van de Americal Federation of Labor (AFL) in 1886 was de 
vice-voorzitter van NCF.



marxisme vandaag   #8 juni 2015 �5 

Instellingen van de heersende klasse speelden in de VS een grote 
rol in de strategie van de kapitalisten. Zo werd in 1924 het Coun-
cil on Foreign Relations opgezet. Die instelling beweert vandaag 
nog steeds “de machtigste drukkingsgroep inzake buitenlands 
beleid” te zijn. Er wordt steun gegeven aan militaristisch gezinde 
denktanks zoals Rand. Er werden ook instellingen opgezet die 
een verzamelplaats werden voor liberale intellectuelen, zoals 
het Center for the Study of Democractic Institutions (opgezet in 
1959) dat als doel had om “de koude oorlog te voeren zonder de 
uitwassen van het McCarthyisme.”

Andere inspanningen waar de grote drie “liefdadigheidsinstellin-
gen” zich aanvankelijk sterk mee bezig hielden, waren de omver-
werpingen van democratische regeringen zoals die van Salvador 
Allende in Chili in 1970-73. De instellingen gaven niet alleen 
steun aan economen die de school van Milton Friedman volgden, 
de zogenaamde ‘Chicago Boys’ die als adviseurs van het mili-
taire regime van Pinochet eindigde, maar ze gaven ook steun aan 
linkse (maar verre van radicale) economen aan de Universiteit 
van Chili, de ‘dependistas’ die in de regering van Eduardo Frei 
(1964-1970) zaten. Toen Allende in 1970 werd verkozen, zag de 
Ford stichting de noodzaak van een directere interventie in Chili 
om de belangen van het Amerikaanse kapitalisme te verdedigen. 
Het fonds brak abrupt alle steun aan de dependistas af terwijl de 
neoliberale Chicago Boys wel veel middelen bleven krijgen. De 
neoliberale economen bleven tot vier jaar na de militaire staats-
greep betaald worden.

Arundhati Roy vergelijkt dit met India waar het Rockefeller 
Fonds in 1957 de Ramon Magsayay prijs voor gemeenschaps-
leiders in Azië in het leven riep. “De prijs werd genoemd naar 
Ramon Magsaysay, president van de Filippijnen en belangrijke 
bondgenoot van de VS in de campagne tegen het communisme 
in Zuidoost Azië.” De eerste prijs werd toegekend aan Vinoba 
Bhave, een volgeling van Ghandi die met zijn Bhoodan-bewe-
ging nadruk legde op gematigheid en klassenverzoening. Die 
positie ging in tegen het activisme van de meer radicale volgelin-
gen van het Ghandisme.

Recent werd de prijs herdoopt tot de Ramon Magsaysay Opko-
mende Leiding Prijs. Roy wijst erop hoe drie winnaars van deze 
prijs voor ‘aanvaardbaar activisme’ een centrale rol speelden in 
de leiding van de zogenaamde anticorruptiebeweging van Anna 
Hazare. Hazare won de prijs zelf en kreeg er ook een van de We-
reldbank wegens zijn “belangrijke publieke rol”. Hij staat gekend 
voor een elitair activisme dat met Ghandiaanse retoriek wordt 
overgoten. Zijn bedrijfsvriendelijke anti-corruptiebeweging 
leidde tot een nieuwe wet, de Jan Lokpal Bill, waarvan Roy zegt 
dat deze “elitair en gevaarlijk is”. De beweging van Hazare repte 
met geen woord over de “privatiseringen, de macht van de grote 
bedrijven of de [neoliberale] economische ‘hervormingen’.”

Het is niet uitzonderlijk dat de elite dergelijke ongevaarlijke be-
wegingen naar voor schuift. Het komt de heersende klasse goed 
uit dat ze een dergelijk pacifistisch voorbeeld kunnen promoten 
en zelf het monopolie op geweld behouden. Ghandi was een 
goed voorbeeld van zo’n voor de elite aanvaardbaar activisme. 
Leon Trotski schreef in 1939 aan de Indische arbeiders en stelde 
over Ghandi dat dit een “valse leider en een valse profeet is”. Hij 
bendrukte dat Ghandi in de eerste plaats de belangen van de Indi-
sche burgerij verdedigde. De harde kritieken van Roy op Ghandi 
komen niet aan bod in dit boek, maar we moeten opmerken dat 
ze haar kritieken niet zozeer baseert op klasse maar wel op kaste. 

Ze is daarbij beïnvloed door de anti-kastenactivist BR Ambedkar 
(1891-1956) die volgens Roy even kritisch was over socialisten 
als over aanhangers van Ghandi.

Eerlijk gezegd heeft Roy wel wat redenen om kwaad te zijn om 
de Indische ‘marxisten’. Ze groeide op in Kerala, een staat waar 
de politieke leiding jarenlang gedomineerd werd door com-
munisten in de stalinistische traditie (verbonden met Moskou). 
Rond de kwestie van kaste falen de communistische partijen 
CPI en CPI-M. In het eerder gepubliceerd dossier ‘Klassenstrijd 
en onderdrukking op basis van kaste’ (http://www.socialisme.
be/nl/21238/onderdrukking-op-basis-van-kaste-en-klassenstrijd) 
schreef TU Senan op deze site: “De communistische partijen be-
schikken 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 onderdruk-
kende kasten maakte dat steeds onmogelijk. De gedeeltelijke 
landhervormingen onder communistisch bewind in West-Benga-
len of Kerala hadden een zekere impact op de kastenverhoudin-
gen, maar het bleef erg beperkt aangezien de meerderheid van de 
mensen van de meest onderdrukte kasten landloos bleven.”

Maar Roy erkent dat niet alles verloren is. Ze verwijst naar het 
aanhoudende verzet in Kasjmir en schrijft: “Gewone mensen die 
slechts bewapend zijn met hun woede komen in opstand tegen 
de Indische veiligheidsmacht.” Er zijn heel wat zwakheden in de 
analyse van Roy, maar ze gaat niet volledig voorbij aan de rol 
van marxistische ideeën in de strijd op basis van klasse en kaste. 
Ze haalt in het boek meermaals het Communist Manifest van 
Marx en Engels aan. Ze herneemt het gekende citaat: “Wat de 
bourgeoisie produceert, zijn bovenal haar eigen grafdelvers. De 
val van de burgerij en de overwinning van het proletariaat zijn 
onvermijdelijk.” In het manifest gaat dit over de ontwikkeling 
van de arbeidersklasse waarbij het voormalige isolement van de 
werkenden verdwijnt door de vooruitgang onder het kapitalisme. 
Roy zet de formule op zijn kop en concludeert: “De echte graf-
delvers van het kapitalisme kunnen eindigen als de waanzinnige 
kardinalen ervan die hun ideologie omvormden tot een geloof.”

Het is Roy’s afkeer van het marxisme, organisatie en een poli-
tieke koers op basis van klasse met een eerder anarchiserende 
tendens die aan de basis ligt van zwaktes in haar soms bijzonder 
krachtige politieke interventies. Zo was ze een van de centrale 
sprekers op het Wereldsociaal Forum in Mumbai in 2004. Daar-
bij bracht ze een erg scherpe kritiek op het VS-imperialisme, de 
Indische regering en alle politici die privatiseringen doorvoeren, 
met inbegrip van Nelson Mandela. Dat is niet evident op dit 
soort gelegenheden. Maar terwijl ze zei dat er niet alleen mocht 
gepraat worden, maar dat er ook actie nodig was, beperkte ze 
zich tot “een minimumagenda rond een niet nader bepaalde actie 
tegen een aantal multinationals.” New Socialist Alternative, onze 
Indische zusterorganisatie, voegde er destijds nog aan toe: “Ze 
gaf geen alternatief op het kapitalisme maar hield het op een 
pleidooi tegen ‘ideologie’ in het algemeen.”

Begin 2010 riskeerde Roy haar leven door naar het door Naxa-
lieten gecontroleerde gebied te trekken. Dat zijn guerrillastrijders 
die tegen de regering vechten vanuit hun basissen in de bossen 
van Dandakaranya in het centrum van India. Roy stond kritisch 
tegenover dit gewapende verzet en erkende dat Charu Mazumdar 
(1918-72), de “oprichter en belangrijkste theoreticus van de 
Naxalieten”, een retoriek hanteerde die “bijzonder grof en bijna 
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genocidaal was”. Roy negeert wat andere marxisten met een 
progressief programma stellen en schreef: “Charu Mazumdar 
was visionair inzake heel wat zaken die hij schreef of zei. De 
partij die hij opzette (en de vele splintergroepen ervan) heeft de 
droom van de revolutie overeind gehouden in India. Beeld je een 
samenleving in zonder die droom. Alleen daarvoor al mogen we 
hem niet te streng beoordelen.”

De benadering die Roy hanteert tegen kapitalistische uitbuiting 
leidt ertoe dat ze het romantische idee van een stammenopstand 
ziet als haalbaar alternatief op de marxistische strategie voor 
sociale verandering. Dit blijkt uit de ondertitel van het tweede es-
say in dit boek – ‘The Trickledown Revolution”. Daarbij brengt 
ze verslag uit van bezoeken aan verzetsstrijders op het platteland: 
“Het antwoord ligt niet in de excessen van het kapitalisme of het 
communisme. Het kan evengoed voortkomen uit het verleden 
van onze voorouders.” Roy verwijst naar strijders van stammen 
die “nog niet volledige gekoloniseerd zijn door de consumptiege-
richte droom”. Ze schrijft: “Het is nodig om een zekere fysieke 
ruimte te laten voor het overleven van diegenen die op het eerste 
gezicht ons verleden bewaren, maar mogelijk ook de gidsen tot 
onze toekomst zijn.”

Met dergelijke misplaatste conclusies is het niet moeilijk om te 
begrijpen waarom de standpunten van Roy over een socialisti-
sche en egalitaire toekomst zo onduidelijk zijn. Dit blijkt nog het 
sterkste in het laatste essay, een korte toespraak voor de Occupy-
beweging in New York. Daarin erkent Roy: “We strijden niet om 
een systeem te hervormen dat volledig moet vervangen worden.” 
Maar vervolgens worden wel enkel hervormingen voorgesteld, 
te beginnen met een verbod op “cross-ownership in de zaken-
wereld.” De drie andere eisen van Roy waren radicaler. Maar 
ze gaan niet ver genoeg als ze een revolutionair programma tot 
sociale verandering wil voorstellen.

Dit komt omdat Arundhati Roy eisen zoals een verbod op de pri-
vatisering van essentiële grondstoffen en openbare diensten niet 
verbindt met de nood om de macht en controle uit de handen van 
de kapitalisten te halen en onder democratisch bezit van de wer-
kende klasse te plaatsen. Desalniettemin is ‘Capitalism: A Ghost 
Story’ zeker lezenswaardig voor al wie een einde wil maken aan 
de dictatuur van het kapitaal en de nodeloze ellende die door 
deze dictatuur wordt aangebracht doorheen onze wereld.
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‘dit kan niet waar zijn’, journalist in de wereld 
van bankiers en speculanten
Journalist Joris Luyendijk had als correspondent in het Mid-
den-Oosten al een en ander meegemaakt en leek voor The 
Guardian dan ook een geknipte correspondent om enkele 
maanden ondergedompeld te worden in de gevaarlijke we-
reld van bankiers en speculanten in The City, het financiële 
hoofdkwartier in Londen. 

Recensie door GEERT COOL.

Wat hij daar zag, heeft hem sterk verbaasd. In de inleiding op het 
boek wordt meteen met de deur in huis gevallen. De financiële 
crisis wordt vergeleken met een vliegtuig waarbij je als passagier 
merkt dat een vleugel in brand staat. De stewardess zegt zelfver-
zekerd dat alles in orde is maar dan ga je kijken in de cockpit en 
blijkt er geen piloot te zijn. Wat Luyendijk bedoelt, is dat de cri-
sis niet veroorzaakt wordt door enkele hebzuchtige bankiers maar 
dat het ingebakken zit in het systeem. De crisis kwam er niet 
door een samenzwering van enkelingen. Neen, “het probleem 
is dit systeem” merkt Luyendijk in zijn conclusie op. “Zouden 
we morgen de hele City naar een onbewoond eiland afvoeren 
en vervangen door een kwart miljoen nieuwe mensen, dan ben 
ik ervan overtuigd dat we in no time hetzelfde wangedrag weer 
zullen zien.”

Doorheen tientallen gesprekken met mensen uit de financiële 
sector probeert Luyendijk deze wereld te doorgronden, patro-
nen te ontdekken en een zicht te krijgen op de oorzaken van de 
financiële crisis van 2008. Hij ontdekt een harde wereld waar 
elke job onzeker is, lange uren worden geklopt, mensen tegen 
elkaar worden opgezet en ingewikkelde constructies de nodige 
winsten met bijhorende bonussen moeten opleveren. Met moeite 
doorbreekt Luyendijk de wet van de zwijgplicht die de sector 
zichzelf heeft opgelegd. Maar veel wijzer worden we niet van 
wat er zich achter dat rookgordijn bevindt. Bankiers moeten 
toegeven dat ook zij de ingewikkelde constructies niet begrijpen 
en dat de problemen die tot de crisis van 2008 hebben geleid nog 
steeds aanwezig zijn. “Is de sector fixed sinds de crisis?”, vraagt 
Luyendijk aan een senior toezichthouder. Het ontnuchterende 
antwoord laat geen twijfel bestaan: “I don’t think so”.

Waarom gebeurt er dan niets? Luyendijk merkt terecht op dat 
alle gevestigde partijen mee in bad zitten. Corruptie is het niet, 
dat veronderstelt dat je in ruil voor geld iets doet wat je anders 
niet had gedaan. “Capture gaat een stap verder. Daarbij is er 
geen geld meer nodig, omdat je als politicus, toezichthouder of 
wetenschapper oprecht bent gaan geloven dat de wereld in elkaar 
zit zoals de bankiers hem schetsen.” Verschillen in benadering 
zijn er amper, het maakt niet uit of de sociaaldemocratie mee aan 
de macht is of niet.

Het boek gaat vrij ver in kritiek op het kapitalisme, maar alterna-
tieven worden niet geboden. “Cynisme over de huidige politici 
bij grote partijen lijkt me terecht”, schrijft Luyendijk. Maar het 
democratische stelsel zoals we dat kennen, is wel de regeervorm 
“die zich aan de eigen haren uit het moeras kan trekken.” Hoe dat 
kan, wordt niet duidelijk.

Er is een omwenteling nodig, erkent Luyendijk. Dat is een goed 
uitgangspunt, maar zonder veel nut indien het huidige systeem 
gewoon overeind blijft. Het volstaat niet om individuele bankiers 
of politici te vervangen, heel het systeem moet weg. Socialisten 
pleiten daarbij voor een nationalisatie van de volledige financiële 
sector onder democratische controle van de gemeenschap en ge-
richt op de belangen van de gemeenschap. Het zou bijdragen aan 
het invullen van de noden en behoeften van de grote meerderheid 
van de bevolking. In plaats van miljarden in speculatie te steken 
waarbij enkele grote aandeelhouders met de winsten gaan lopen 
en de huurlingen in de financiële sector met ruime kruimels in de 
vorm van bonussen gedwongen worden om in de pas te lopen, 
zouden deze middelen kunnen aangewend worden voor onder-
wijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, infrastructuur, ...

‘Dit kan niet waar zijn’ is een bestseller, een uitdrukking van 
het feit dat de verontwaardiging groot is. “Het systeem is het 
probleem”, is de conclusie van het boek. Laat ons dat aangrijpen 
om te strijden tegen dit systeem zodat de beschreven speculatie 
en financiële waanzin inderdaad geen waar meer kunnen zijn.
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#wijoverdrijvenniet. 
strijd tegen seksisme blijft nodig

discriminatie en seksisme niet verdwenen

Ondanks alle verworvenheden, blijven ook vandaag genderdis-
criminatie en seksisme nog overeind, en komen vrouwenrechten 
systematisch onder vuur te staan.

Verhalen over losse handen, opdringerige blikken, vulgaire 
gebaren en schunnige opmerkingen. Over intimidatie, achtervol-
ging, aanranding en verkrachting. Seksisme is overal. Dat bewijst 
de stroom van reacties op Twitter, gevolgd door de hashtag 
#wijoverdrijvenniet en het publieke debat dat ontstond rond ver-
krachting naar aanleiding van de dood van Steve Stevaert.

Blogster Yasmine Schillebeeckx zette de verontwaardigings-
golf in gang. Naar aanleiding van internationale vrouwendag 
(8 maart) publiceerde ze een blogpost getiteld ‘Mijn naam is 
niet Hey Sexy’. Daarin deelt ze haar ervaringen met alledaags 
seksisme, nageroepen en lastiggevallen worden op straat. Het 
stuk werd overgenomen door De Morgen en Knack Magazine en 
leidde tot heel wat reacties. Journalisten Marc Didden en Guido 
Everaert publiceerden columns in De Morgen waarin ze “die kla-
gende vrouwen” bestempelen als “juffrouw Truttebol” die “maar 
eens moeten leren omgaan met complimentjes”. Om aan te tonen 
dat ze niet de enige was, lanceerde Schillebeeckx een oproep om 
ervaringen met alledaags seksisme te delen via sociale media 
aan de hand van de hashtag #wijoverdrijvenniet. Er volgde een 
stortvloed van getuigenissen.

er was toch een anti-seksismewet?

Ook in 2013 stonden de media vol van artikels en opiniestukken 
die dagdagelijks seksisme aankaartten. Dat gebeurde naar aan-
leiding van de ophefmakende documentaire ‘Femme de la rue’ 
waarin een jonge vrouw, gewapend met een verborgen camera, 
filmt hoe ze voortdurend lastiggevallen wordt door mannen die 

haar naroepen, beledigen en zich aan haar opdringen. Toenma-
lig Minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, beloofde een 
harde aanpak van vrouwendiscriminatie. Op 3 augustus 2014 
ging de zogenaamde antiseksismewet in voege. Voortaan kon elk 
gebaar of elke handeling waarbij “een persoon zwaar en openlijk 
geminacht wordt omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een 
geldboete.” Deze geldboetes zouden geïnd worden door Gemeen-
telijke Administraties Sacties (GAS).

Hiermee reduceerde Milquet seksisme niet alleen tot een of 
andere vorm van overlast waarvoor GAS boetes doorgaans wor-
den ingeroepen, ook individualiseerde ze een fenomeen dat een 
maatschappelijk probleem is. Met de antiseksismewet bestrijdt 
Milquet individuele gevallen van seksisme en culpabiliseert ze 
het individu. Reclame-bedrijven, die dagdagelijks een objecti-
verend en seksistisch beeld van vrouwen de wereld insturen, kun-
nen gewoon hun gang blijven gaan.

Die reclamebedrijven zijn een belangrijke speler in het massaal 
verspreid beeld van de vrouw als seksobject. Voor elk product 
– gaande van auto’s tot studentenfuiven – wordt het vrouwelijke 
lichaam gebruikt om de verkoopcijfers op te krikken. Het verzet 
tegen het gebruik van vrouwenlichamen in reclame heeft niets te 
maken met preutsheid. Als socialisten verdedigen we de verwor-
venheden van de emancipatorische strijd voor seksuele vrijheid 
die door de vorige generaties feministen werd gevoerd. We ver-
zetten ons wel tegen het gebruik van het vrouwelijk lichaam voor 
commerciële doeleinden.

We worden dagelijks geconfronteerd met het zogenaamde ideale, 
vaak blote, vrouwenlichaam, met schrijnende fysieke complexen 
tot gevolg. Studies tonen aan dat slechts 1% van de jonge meisjes 
in Europa zich totaal tevreden verklaart met hun lichaam. De 
helft van de 6-jarige meisjes in Groot-Brittannië vindt zichzelf 
te dik. Naast dodelijke ziekten als anorexia en boulimia zorgt de 

De westerse samenleving schuift ge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen 
graag naar voren als een van haar 
grote verworvenheden. We groeien 
op met de idee dat mannen en vrou-
wen gelijk zijn. Vrouwen kunnen 
stemmen, genieten onderwijs, er 
zijn wetten tegen ongewenste sek-
suele intimiteiten, er zijn vrouwen 
met topposities in grote bedrijven, 
het principe van gelijke lonen wordt 
erkend, … het klopt dat het toe-
komstbeeld van jonge meisjes zich 
niet langer beperkt tot huishoude-
lijke taken en de opvoeding van de 
kinderen. 
Dossier door EMiLiE (Gent)
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dagdagelijkse confrontatie met het ideale vrouwenbeeld ervoor 
dat vrouwen in de eerste plaats als een seksueel object worden 
gezien en pas in tweede instantie als een menselijk en denkend 
wezen.

Vrouwen worden zo onder druk gezet om seksuele gedragingen 
te aanvaarden die niet beantwoorden aan hun wensen en lusten. 
We verdedigen de seksuele vrijheid, maar vrijheid impliceert ook 
het recht om “neen” te zeggen en te kunnen verwachten dat die 
neen gerespecteerd wordt.

De dood van Steve Stevaert en de uitlatingen van VUB-decaan 
Willem Elias deden het debat rond verkrachting en geweld op 
vrouwen opnieuw oplaaien. Per dag worden in België 8 aangiftes 
van verkrachting gedaan. Tussen 2009 en 2011 was er een stij-
ging met 20%. Negen op tien slachtoffers van verkrachting zou 
geen aangifte doen. Al te vaak wordt geprobeerd om de oorzaken 
van verkrachtingen los te zien van de samenleving en de sociale 
verhoudingen. Zo wordt nog vaak gezegd dat dronken meisjes 
het meeste kans maken om het slachtoffer van seksueel geweld 
te worden. Dat legt de verantwoordelijkheid bij de slachtoffers 
en het ligt in de lijn van het argument dat minder korte rokjes 
zouden leiden tot minder seksistische opmerkingen op straat. Het 
grootste aantal verkrachtingen vindt nochtans binnen familie-
kringen plaats.

De maatregelen die nu voorgesteld worden, doen denken aan 
die van Milquet in 2013. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen 
Elke Sleurs stelt medische testen voor die minder ingrijpend zijn, 
betere psychologische hulpteams en specifieke opleidingen voor 
politieagenten en onderwijzers. Hoewel dergelijk voorstellen 
moeten toegejuicht worden, zijn ze enkel gericht op de aanpak 
van individuele gevallen. Net als Milquets antiseksismewet wor-
den symptomen bestreden zonder de oorzaak aan te pakken.

Oorzaak van seksisme bestrijden

De afgelopen jaren groeide het ongenoegen omtrent seksisme 
sterk. In China werd gestreden tegen de arrestatie van feminis-
tische activisten. In landen als Turkije en India waren er mas-
sabewegingen tegen geweld op vrouwen. Internationaal, ook in 
België, zagen we in 2011 de zogenaamde ‘Slutwalks’: protest-
marsen waarbij vrouwen en meisjes het recht opeisen om de 
kleren te dragen die ze willen zonder dat dit een uitnodiging tot 
geweld of seksisme is. “Neen betekent neen” en “Wat we dragen 
is onze zaak”, waren enkele van de slogans van deze acties. Het 
maatschappelijk debat na ‘Femme de la Rue’ wordt nu verderge-
zet met #wijoverdrijvenniet.

Dit debat vindt plaats tegen een achtergrond van harde besparin-
gen door de vorige en huidige regeringen.

De nieuwe regels voor de inschakelingsuitkering, opgezet door 
de regering-Di Rupo, zorgen ervoor dat 55.000 mensen hun 
uitkering verliezen. Maar liefst 65% daarvan zijn vrouwen. De 
beperkingen van de werkloosheidsuitkering zorgen ervoor dat 
vrouwen die samenwonen met een partner soms amper 125 euro 
per maand krijgen.

De pensioenhervorming van de regering Michel vereist een loop-
baan van 42 jaar voor een voltijds pensioen. Zonder er rekening 
mee te houden dat drie op de vier vrouwen zelfs nooit aan een 

loopbaan van 42 jaar geraken. Dat aantal zal nog verder oplopen 
als wordt beslist om een aantal gelijkgestelde periodes (bij beval-
lingsverlof, tijdelijke werkloosheid, ouderschapsverlof, …) niet 
meer mee te tellen.

En dan zijn er nog de besparingen in de openbare diensten. Mag-
gie De Block, minister van Volksgezondheid, bespaart volgend 
jaar 355 miljoen euro in de gezondheidszorg. Daarnaast zal de 
Vlaamse regering ook 133 miljoen euro besparen op kinderop-
vang. In alle facetten van de zorgsector zijn er wachtlijsten, ook 
voor dringende gevallen. Het tekort aan georganiseerde zorg 
betekent dat heel wat taken op de kap van gezinnen terechtko-
men en dan vooral op die van vrouwen. Huishoudelijk werk en 
zorg voor kinderen en ouderen is vaak niet te combineren met 
voltijds werk. Dit verklaart waarom vrouwen oververtegenwoor-
digd zijn in deeltijds werk. Daardoor bouwen vrouwen minder 
rechten voor uitkeringen en pensioenen op. Een kwart van de 
vrouwelijke gepensioneerden heeft recht op een pensioen van 
minder dan 500 euro. Lage lonen en een stijgende levensduurte 
maken dat vrouwen zonder partner een veel hoger armoederisico 
lopen. De financiële onafhankelijkheid van vrouwen die vanaf 
eind jaren 50 systematisch werd opgebouwd, wordt vandaag met 
rasse schreden afgebouwd.

strijd nodig

Als vrouwen vandaag een grotere vorm van emancipatie hebben 
bekomen, is dat het resultaat van strijd door vorige generaties 
die opkwamen voor meer onafhankelijkheid, vrijheid en gelijk-
heid. Maar als die strijd niet gepaard gaat met strijd tegen het 
kapitalisme, is het systeem in staat om iedere vooruitgang in haar 
eigen voordeel om te zetten en er een winstbron van te maken. 
Vandaag is er een grotere seksuele vrijheid, maar is seks ook 
alomtegenwoordig als commercieel product waarmee grote win-
sten gemoeid zijn (onder meer door de porno-industrie maar ook 
in de cosmetica, reclame, …). Seksisme staat het kapitalisme toe 
nog meer winst te boeken door de creatie van ‘nieuwe markten’ 
zoals plastische chirurgie, diëten, maquillage, ….

Om die reden mag de strijd tegen seksisme niet geïsoleerd 
worden van de strijd tegen het geheel van het kapitalistische 
systeem dat seksisme voortbrengt. De strijd voor vrouwenrech-
ten is onlosmakelijk verbonden met de opbouw van een andere 
samenleving. Een samenleving waarin seksuele vrijheid niet 
wordt ingezet voor commerciële doeleinden. Waarin degelijke, 
betaalbare collectieve diensten de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen versterken en hun financiële onafhankelijkheid onder-
steunen. Een samenleving waarin collectieve arbeidsduurvermin-
dering (30-uren werkweek) de massale werkloosheid verhelpt en 
een degelijke balans garandeert tussen werk en gezin.

De noden van vrouwen zijn noden voor de volledige werkende 
bevolking: goede lonen, degelijke arbeidsvoorwaarden, kwali-
teitsvolle en betaalbare openbare diensten die een deel van het 
huishoudelijk werk opnemen. Daarom moeten vrouwen én man-
nen, samen strijden voor een socialistische samenleving.
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Maandblad ‘De Linkse Socialist’ biedt iedere maand artikels, 
verslagen en analyses vanuit de arbeidersbeweging en jongeren-
strijd. 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”.

Impressionisme hoort thuis in de kunstbeleving, niet in de histo-
rische maatschappijkritiek. De arbeidersbeweging is weinig ge-
diend met vage indrukken ingeblikt tot zogezegde antikapitalis-
tische theorieën. Precies dat grondgebrek beheerst de stroming 
rond Immanuel Wallerstein.

‘Volg je eigen weg en laat de mensen praten.’ – Een tegen-
draadse begeestering die men van begin tot einde proeft in het 
boek dat Peter Van der Biest in 1997 voorstelde als De Tao 
van Wallerstein. Bij Wallersteins leerlingen bleef niet onopge-
merkt dat Van der Biest hun denkwijze grondiger ontrafelde dan 
menig professor die zich in de jaren ’70 en ’80 nog als ‘orthodox 
marxist’ uitgaf. Hun reactie beperkte zich dan ook jarenlang 
tot angstvallig voor het publiek verborgen knorrigheden onder 
gelijkgezinden. Een antwoord in de openbaarheid bleef uit.

Dat alleen al rechtvaardigt een herdruk van dit werk. Maar 
vooral herinnert de felle polemische stijl eraan dat wetenschap-
pelijke ernst en openlijke toewijding aan het socialisme elkaar 
niet uitsluiten. Inzicht in een maatschappij van tegenstellingen 
groeit met de botsing tussen tegengestelde ideeën. Dat wist de 
schrijver reeds in 1997, drie jaar vóór de antiglobaliseringsbe-
weging en een decennium vóór de crisis die het marxisme weer 
bespreekbaar heeft gemaakt.
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