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oorlog en terreur. Veiligheid niet overlaten 
aan regering en patroons

Het is de regering niet ontgaan dat de Franse president 
Hollande na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs de hete 
aardappel doorschoof naar ons land. België heette de zwakke 
schakel in de tereurbestrijding en dat zullen we geweten heb-
ben. In heel het land is de terreurdreiging “ernstig, mogelijk 
en waarschijnlijk”, want dat is wat niveau 3 betekent. In 
Brussel is het zelfs “zeer nabij”, want dat betekent niveau 4. 
Veiligheid verdient onze prioriteit. We kunnen immers niet 
toestaan dat ons leven bepaald wordt door losgeslagen religi-
euze fundamentalisten of andere oerconservatieven. Maar is 
dat echt waar het de regering om te doen is? Een standpunt 
door ERIC BYL.

In Brussel werd de metro enkele dagen stil gelegd. Metrostations 
werden gesloten. Scholen en universiteiten gingen dicht. Alle 
winkels in de Nieuwstraat werden gesloten. Zwaar bewapende 
agenten en soldaten trokken de straat op en pantservoertuigen 
stonden opgesteld op strategische punten. Het zou maar eens 
moeten gebeuren dat verdachte Abdeslam een bommengordel tot 
ontploffing brengt op één van die drukke plaatsen. Maar waarom 
dan werd de Noord-Zuid as van de NMBS niet afgesloten zoals 
ACOD-spoor gevraagd had of het Centraal Station? Waarom 
werd niet ingegaan op de vraag om niet noodzakelijk personeel 
vrij te stellen? Waarom werd van tram- en buschauffeurs ver-
wacht dat ze wel risico’s liepen? Busbestuurders van De Lijn uit 
Ninove en Dilbeek weigerden begrijpelijk de hoofdstad binnen te 
rijden.

Zou het kunnen dat het de regering minder om onze veiligheid 
te doen was, dan om haar imago op te poetsen? Zelfs in Parijs 
bleef de metro rijden. Geen enkele journalist – en dat zijn er heel 
wat in Brussel – kon zich ooit ergens vergelijkbare maatregelen 
inbeelden en dat terwijl onze hoofdstad, ook het tot “draaischijf 
van islamterrorisme” omgedoopte verpauperde Molenbeek, in 
tegenstelling tot talloze andere steden wereldwijd, tot voor de 
aanslag op het Joods museum in 2014 twintig jaar lang nooit het 
toneel was van een terreuraanslag. Zou het kunnen dat sommigen 
deze gelegenheid te baat nemen om eens uit te testen in hoeverre 
leger en politie wanneer nodig de democratische instellingen 
buiten spel kunnen zetten?

Als we overwegen hoe deze regering omspringt met onze lonen, 
onze uitkeringen en onze werkzekerheid, slaat de schrik ons op 
het lijf om haar onze veiligheid en die van onze ouders, kinderen 

en kleinkinderen toe te vertrouwen. Als het van de federale en 
de gewestelijke regeringen afhangt, zal de terreurdreiging vooral 
aangegrepen worden om democratische rechten af te breken. 
Waals mobiliteitsminister Di Antonio (CDH) vond de staking 
in Henegouwen van 23 november “ongepast” in deze tijden van 
terreur en dreigde er meteen mee twee keer na te denken over de 
dotatie an de TEC. Voor de N-VA is het allemaal de fout van de 
“islamo-socialisten”. MR-parlementslid Knaepen wil de ‘isla-
mitische sluier’ van de straat bannen. Als regering en politici 
pleiten voor “nationale eenheid”, dan is dat om hun eigen falen te 
verdoezelen achter een rookgordijn van racisme, stigmatisering 
van verpauperde wijken en verdachtmaking van vluchtelingen, in 
de hoop de werkenden en hun gezinnen te verdelen en te ver-
zwakken.

Als de arbeidersbeweging niet reageert, staat ons een tsunami 
van reactionaire opvattingen en maatregelen te wachten. Heel 
wat collega’s zijn ongerust. Terwijl zij aan het werk zijn en 
hun kinderen op school zitten, zou een met bommen uitgeruste 
terrorist door de straten dwalen met de idee ergens een dode-
lijke aanslag te plegen. In die omstandigheden mogen we het 
discours niet overlaten aan deze rechtse regering en politici. We 
begrijpen dat de vakbondsgewesten, centrales en het federaal 
bestuur voorlopig afzien van massale publieke activiteiten. Dat 
mag echter geen passiviteit betekenen, maar het verschuiven van 
het zwaartepunt van onze actie naar de bedrijven. Veiligheid in 
en rond de werkplaats behoort immers tot onze kerntaken, we 
gaan dat voortaan toch niet overlaten aan onze patroons en hun 
politieke lakeien?

Strijdbare delegaties mogen niet bij de pakken blijven zit-
ten, maar moeten van de politieke context gebruik maken om 
personeelsvergaderingen te eisen. Collega’s moeten immers 
hun bezorgdheden kunnen uiten zodat de vakbonden voorstel-
len kunnen uitwerken om de veiligheid van iedereen maximaal 
te garanderen, desnoods door tijdelijk het werk neer te leggen, 
maar zonder te vervallen in racistische vooroordelen of opbod 
qua straffe uitspraken. Zoals we op de werkplaats racistische en 
reactionaire opvattingen bestrijden met onze collectieve actie, zo 
ook moeten we in de verpauperde wijken de invloed van religi-
euze fundamentalisten bestrijden met collectieve acties. Dat is 
een taak voor diegenen die in die wijken wonen, maar kan enkel 
gewonnen worden als heel de arbeidersbeweging zich daar mee 
achter zet.
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stop het reactionaire opbod

De aanslagen in Parijs kostten het leven aan minstens 130 
mensen en er vielen meerdere zwaargewonden. Er is een bar-
baarse escalatie van een conflict dat in een bloedige vicieuze 
cirkel van oorlog en terreur op twee weken tijd meer dan 400 
doden veroorzaakte met aanslagen in Parijs, Beiroet, Bagdad, 
Mali en op een Russisch passagiersvliegtuig. LSP en de Actief 
Linkse Studenten betuigen hun solidariteit met de nabe-
staanden van de slachtoffers.  Op het toenemende gevaar van 
terrorisme en haat willen marxisten een antwoord bieden op 
basis van solidariteit en eenheid van de werkende bevolking 
overal ter wereld. Opnieuw dood en vernieling in het Mid-
den-Oosten zaaien door met hoogtechnologische raketten niet 
alleen IS-strijders maar ook burgerslachtoffers te raken, zal 
nieuwe gruwelijke aanslagen in het Westen niet voorkomen. 
Een dossier door MICHAEL BOUCHEZ. 

Brussel in het vizier

Daags na de aanslagen in Parijs werd de terreurdreiging in ons 
land opgetrokken tot niveau 3. Dat betekent dat er mogelijke aan-
wijzingen zijn voor aanslagen in België. Toen internationaal naar 
de netwerken van terroristen in Molenbeek werd gewezen, trok 
de regering het dreigingsniveau voor Brussel op tot niveau 4. Dat 
wijst op een zeer ernstig en reëel risico. De metro werd stilgelegd, 
scholen gingen dicht, militairen patrouilleerden in de straat en er 
verschenen zelfs pantservoertuigen in het straatbeeld. Ondertus-
sen werden razzia’s uitgevoerd in tientallen huizen in Molenbeek. 
Minister Jan Jambon (N-VA) verklaarde dat deze operatie niet 
zou stoppen vooraleer het volledige netwerk opgerold was. 

Aanslagen zoals die in Parijs maken honderden onschuldige 
slachtoffers. Het is begrijpelijk dat de bevolking vreest voor 
gelijkaardige aanslagen in België. Over veiligheid mag niet licht-
zinnig heen gegaan worden. We stellen ons dan ook vragen bij 

de manier waarop de regering de veiligheid organiseert. ACOD-
Spoor vroeg terecht waarom de metro wel en de treinen niet 
werden stilgelegd. Dure hotels kregen militairen voor de deur, 
maar als buschauffeurs van De Lijn een gevarenpremie vragen, 
steigert minister Weyts (N-VA) meteen. Moet niet iedereen even 
sterk beschermd worden dan? 

Het veiligheidsniveau 4 leidde tot schade bij de werkgevers, voor 
kleine zelfstandigen in Brussel was de verlamming van de stad 
een grote ramp. Was het de druk van de werkgevers die ervoor 
zorgde dat het veiligheidsniveau al snel tot 3 werd herleid? Het 
werpt alleszins vragen op over de waarde van de dreigingsni-
veaus. Werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om af te tasten 
hoe ver de repressie kon gaan en hoeveel democratische rechten 
opzij geschoven konden worden? Werd de situatie gebruikt om de 
politici als kordate leiders voor te stellen? 

Al wie het niet eens is met het besparingsbeleid en dat durft te 
tonen, wordt het zwijgen opgelegd of als onverantwoord weg-
gezet. Dat was onder meer het geval met de stakingsacties in 
Henegouwen op 23 november of het protest tegen de Klimaattop 
van 29 november.  

in sociale woestijn groeit geen veiligheid

Marc Elchardus deed in 2013 onderzoek naar de visies van Belgi-
sche jongeren. Hij kwam tot de conclusie dat jongeren “vasthan-
gen aan de ketens van angst”. Voor Charlie Hebdo vreesde 69% 
van de jongeren al een toename van terreur in Europa. 83% zag 
de kloof tussen arm en rijk enkel toenemen. 77% stelde dat het 
nodig zal zijn om twee jobs te combineren in de toekomst. Slechts 
16% van de jongeren rekent op de politici om antwoorden te 
bieden. Het onderzoek concludeerde dat jongeren individualisten 
zijn die niet in collectieve oplossingen geloven.
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Wat vooral uit deze cijfers blijkt, is een angst voor de toekomst. 
Dit wordt versterkt door het besparingsbeleid. Deze regering 
slaagt er niet in om onze levensstandaard te beschermen. Dat 
geldt niet voor wie werkt en al helemaal niet voor de armste en 
meest vervreemde lagen van de bevolking. 

Tegen deze achtergrond kan extreemrechts groeien als een schim-
mel op een uitzichtloos systeem. Racisme vindt ingang bij delen 
van de arbeidersklasse. Op een zelfde wijze kan het bijzonder 
conservatieve salafisme, een fundamentalistische en rechtse stro-
ming binnen de soennitische islam, ingang vinden onder moslims. 
Net zomin als extreemrechts de belangen van de ‘autochtone’ 
Belgen verdedigt en vertegenwoordigt, doet het religieuze funda-
mentalisme dat niet voor de moslimbevolking. 

Collectieve oplossingen zijn het beste antwoord op zowel de 
verdeel-en-heersretoriek van diverse rechtse stromingen als het 
individualiseren van de uitzichtloosheid en de verdeeldheid. Het 
actieplan van de vakbonden tegen het besparingsbeleid toonde 
in de herfst van 2014 dat het mogelijk is om verdeeldheid te 
overstijgen en dat veel werkenden geen vertrouwen stelden in de 
regering om de arbeidsvoorwaarden, veiligheid op het werk en 
toekomst te garanderen. Jongeren liepen voorop met twee maan-
den van collectieve strijd en een scholierenstaking in Gent. Ook 
aan de stakersposten en betogingen was er een sterke deelname 
van een laag jonge syndicalisten die de meest strijdbare tradities 
van de arbeidersbeweging vanonder het stof haalde. 

De terreurdreiging leidt nu de aandacht af van de sociale 
agenda. De regering maakt er gebruik van om nieuwe aanval-
len te lanceren. Verzet tegen de besparingen wordt afgedaan als 
‘onverantwoord’, er wordt ingespeeld op de terechte angst onder 
brede lagen van de bevolking. Het besparingsbeleid brengt ons 
echter geen veiligheid, integendeel. Strijd is nodig, het kan angst, 
frustraties en onzekerheid plaats laten maken voor vertrouwen en 
solidariteit doorheen strijd. Het veegt verdeeldheid weg dankzij 
massamobilisaties die de gemeenschappelijke belangen onder-
strepen.

Strijd is nodig, maar ook een alternatief op het besparingsbeleid. 
Daarmee kunnen de ‘ketens van de angst’ die eigen zijn aan het 
kapitalisme worden doorbroken. Het zal erop aankomen om 
doorheen strijd en solidariteit op te komen voor een alternatief op 
de kapitalistische waanzin.  

lakse linkerzijde: wel goed voor het sociale, maar 
niet voor veiligheid?

Links wordt vaak laksheid verweten omdat het in de jaren 1990 
“niet repressief” genoeg zou opgetreden hebben. Links zou naïef 
geweest zijn omdat het de migranten niet genoeg controleerde en 
blind bleef voor de samenlevingsproblemen in de armste wijken. 
Het klopt dat de sociaaldemocratie laks was, vooral in het ontbre-
ken van verzet tegen de neoliberale afbraak die van volkswijken 
explosieve cocktails maakte waarin reactionaire ideeën ingang 
vonden.

Dit is geen cultureel fenomeen en het heeft niets met religie te 
maken. De eerste versie van het racistische 70-puntenplan van 
het Vlaams Blok repte amper over de islam. Studies tonen aan 
dat 80% van de jongeren die radicaliseren niet eens in religieuze 
gezinnen opgroeiden. Het is geen kwestie van individuele verant-

woordelijkheid van gezinnen, ouders of een cultuur. De verant-
woordelijkheid moet gezocht worden bij een maatschappij waarin 
individuen vervreemden en een prooi worden voor reactionaire 
ideeën. Verschillende lagen van de bevolking reageren anders op 
dezelfde fenomenen en beïnvloeden elkaar tegelijk. 

Terrorisme komt traditioneel vooral voor bij iets beter gestelde 
lagen, zeker wanneer die het gevoel hebben achtergesteld te wor-
den als gevolg van etnische, religieuze of nationale onderdruk-
king en hun hoop op sociale promotie door de crisis afgesneden 
wordt. De explosieve cocktail is niet gecreëerd door een links 
beleid, integendeel. Het heeft ook niets met cultuur of godsdienst 
te maken, het is het resultaat van een asociaal neoliberaal beleid 
waar ook de sociaaldemocratie en de groenen volledig in mees-
tappen en dat de huidige rechtse regering nog verder opvoert. 

Linkse partijen als PVDA of de Britse Labour-leider Corbyn wij-
zen terecht op de sociale afbraak en ook op de hypocriete banden 
tussen westerse regeringen en Saoedi-Arabië. Wat wel ontbreekt, 
is een oproep tot gezamenlijk verzet en een offensief perspectief 
van een socialistische samenleving in onze dagelijkse strijd. 
Het volstaat niet om te zeggen dat we “ons niet bang mogen 
laten maken”. Uiteraard moeten we er rekening mee houden 
dat de meeste arbeiders in shock zijn. Gelukkig zijn we hier, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld Turkije of Noord-Ierland, nog 
niet gewoon aan dit type geweld. We begrijpen dat links in die 
omstandigheden haar antwoorden eerst biedt op de werkvloer, 
via algemene vergaderingen. Zodra het ergste gevaar geweken is, 
moeten we echter ook uitpakken met massabetogingen die een 
programma tegen de besparingen en voor een toekomst verdedi-
gen. 

Op die manier kan de hoop op een betere toekomst het debat 
domineren, waardoor de wanhoop van geweld, terrorisme en reli-
gieus fundamentalisme de pas wordt afgesneden. Doorheen mobi-
lisaties waarin de gemeenschappelijke belangen van de werkende 
bevolking, los van religie, afkomst, vakbonds- of huidskleur, 
worden verdedigd, kunnen we de predikers van terreur en haat 
isoleren en ontmaskeren als aanstokers van een reactionair opbod.  

terrorisme versterkt verdeeldheid en tegenstellin-
gen

Fundamentalisten beweren dat ze door middel van geweld de 
belangen van de gewone moslimbevolking verdedigen. Ze bewe-
ren op te komen voor de miljoenen armen en ontheemden in het 
Midden-Oosten door een oorlog te voeren tegen de buitenlandse 
bezetters. De agenda van de terroristen heeft echter niets te ma-
ken met de belangen van de gewone bevolking. Het zijn integen-
deel steeds opnieuw gewone werkende mensen die het slachtoffer 
zijn van het geweld, zowel in Europa, Azië, Afrika, de VS of het 
Midden-Oosten. Het is de permanente dreiging voor soortgelijke 
aanslagen en ander willekeurig geweld in het Midden-Oosten die 
zorgt voor een vluchtelingenstroom naar Europa.  

De wereldwijde arbeidersklasse betaalt de prijs driedubbel. 
Eenmaal als slachtoffers van aanslagen. Een tweede maal - zoals 
de reactie van de Franse president Hollande opnieuw illustreerde 
- door de toename van imperialistische interventies en bombarde-
menten in het Midden-Oosten of de toename van repressie in de 
Westerse landen. En een derde maal doordat het terrorisme de so-
lidariteitsbanden breekt, de arbeidersklasse verweesd achterlaat, 
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de onmacht doet overheersen en een collectief antwoord onder-
mijnt. Diegenen die voor IS op de vlucht zijn in Europa, krijgen 
hier op de koop toe te maken met toegenomen wantrouwen en 
extreemrechtse wraakacties zoals de brandstichting in asielcentra 
in Duitsland.

In dat opzicht is het terrorisme een reactionair antwoord op het 
imperialisme, de keerzijde van een en dezelfde reactionaire 
medaille. Socialisten moeten daar een antwoord op bieden. Als 
we het zieke systeem dat dit reactionaire opbod mogelijk maakt 
niet van antwoord dienen met een programma dat ingaat tegen de 
imperialistische politiek en tegen de terreur, dan ligt de weg open 
voor extreemrechtse, fundamentalistische en asociale krachten 
om op de angst en verwarring te groeien. Daarom pleiten socialis-
ten voor de uitbouw van onafhankelijke massapartijen over religi-
euze grenzen heen, met een programma voor de nationalisatie on-
der democratische arbeiderscontrole van de oliesector en andere 
sleutelsectoren in het Midden-Oosten, de uitbouw van diensten, 
de creatie van jobs en het recht op zelfbeheer van volkeren.

een spiraal van oorlog en terreur sinds irak

Marxisten proberen te kijken naar de grondslagen van religieus 
extremisme, naar de diepere oorzaken die bepalen of een religie 
al dan niet wordt gebruikt om terreur te prediken. De media ont-
kennen niet dat het fenomeen van rechts islam-radicalisme vooral 
de laatste decennia groeide maar weigeren daar conclusies uit te 
trekken. De sociale ruïnes die imperialistische oorlogen om olie, 
grondstoffen en controle hebben achtergelaten, worden amper 
aangeraakt.

De invasie in Irak in 2003 was nochtans een sleutelmoment in 
de recente geschiedenis van het Midden-Oosten. Die oorlog kon 
wereldwijd op verzet van miljoenen rekenen. LSP gaf geen en-
kele steun aan het beleid van Saddam maar maakte duidelijk wat 
de reële inzet was: controle over oliebronnen, de kwakkelende 
economie herstellen en wapenbedrijven spijzen. Democratie en 
vrijheid brengen, was slechts retoriek en de “war on terror” zou 
enkel meer terreur opwekken. Hoe pijnlijk accuraat waren die 
waarschuwingen!

Irak werd niet heropgebouwd. Dat was geen prioriteit. De dicta-
tuur van Saddam was verdwenen, maar de sociale puinhoop bleef 
en werd erger. Irak werd één van de meest bewapende landen van 
de regio en in de maanden na de invasie staken tal van conflicten 
de kop op waarin bevolkingsgroepen streden om de tekorten, ach-
tergelaten door Saddams regime en de oorlog. Het conflict tussen 
de soennieten en sjiieten barstte in alle hevigheid los. Daar liggen 
de wortels voor het ontstaan van het soennitische ISIS.

Sinds de oorlog in Irak is de regio in een permanente situatie 
van instabiliteit verzeild geraakt. De laatste strohalmen van het 
Westerse imperialisme waren te vinden in landen met bevriende 
dictaturen: golfstaten als Saoedi-Arabië, maar ook Tunesië, 
Egypte, ... Democratie was van geen tel, het waren steunpunten 
van stabiliteit voor de belangen van de Europese en Amerikaanse 
regeringen. Die dictaturen werden echter meer en meer gehaat 
door de bevolking.

De revolutionaire golf in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die 
met deze dictaturen komaf maakte, passeerde ook in Syrië. De 
massa’s kregen vertrouwen om hun toekomst in eigen handen te 

nemen. In verschillende van deze revoluties werden de sekta-
rische of etnische tegenstellingen tijdelijk naar de achtergrond 
geduwd omdat de bevolking besefte dat ze ondanks religieuze 
verschillen dezelfde belangen had en dat ze samen sterker stond. 
Tijdens de bezetting van het Tahrirplein in Egypte bijvoorbeeld 
beschermden christenen en moslimdemonstranten elkaar tijdens 
pauzes om te bidden, tegen aanvallen van de agressieve politie. 
Dit toont aan dat religie een secundaire rol speelt wanneer de 
massa’s zich bewust worden van hun klassenbanden en klassen-
positie.

Het imperialisme en onder andere Saoedi-Arabië - die vreesden 
voor een besmetting van de revolutie - bogen de volksopstand 
in Syrië snel om in een uitzichtloos moeras door religieuze 
tegenstellingen te stimuleren. Dat Saoedi-Arabië het religieuze 
conflict in Syrië deed oplaaien door te investeren in jihadistische 
en soennitische oppositie tegen Assad en zo de opkomst van IS 
in de hand werkte, stond een wapendeal van 10 miljard dollar 
tussen Frankrijk en Saoedi-Arabië niet in de weg. De VS steunde 
dan weer het Al-Nusra front (Al Qaeda) in de strijd tegen Assad 
terwijl Rusland Assad ondersteunde. Syrië is het slagveld van 
wereldmachten, de rol van de gewone bevolking is beperkt tot die 
van slachtoffer.

Het ontbreken van een klassenalternatief

Naast de bepalende rol van het imperialisme gedurende de laatste 
drie decennia, speelt ook het ontbreken van een antwoord van 
de linkerzijde in de regio een rol. De marionettendictaturen in 
de regio braken heel veel van de bestaande arbeidersorganisaties 
- dat was een van de redenen waarom het westen hen steunde. 
Kort na die revoluties in 2011 werden honderden vakbonden op-
gericht maar geen onafhankelijke massapartijen met een duidelijk 
klassenperspectief. Toch waren er deze zomer nog verschillende 
massaprotesten tegen de regeringen in Irak en Libanon, bewegin-
gen die opkwamen tegen werkloosheid, afbraak van diensten en 
privatiseringen. Wat er echter ontbreekt is een programma, een 
methode en een organisatie om die strijd naar een hoger niveau te 
tillen.

De rol van een klassenstandpunt is vandaag het duidelijkst te 
illustreren door de vergelijking te maken tussen Tunesië en de an-
dere landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De sterke en 
invloedrijke vakbond UGTT in Tunesië beperkte de impact van 
sektarische conflicten in Tunesië na de val van Ben Ali. Hoewel 
de nieuwe regering geen alternatief is op het regime van Ben Ali 
en islamfundamentalisme ook daar aan een opmars bezig is door 
de onveranderde sociale voorwaarden van armoede en uitzicht-
loosheid, ontaardde de situatie er niet in een religieuze burger-
oorlog. Dat kwam door de impact van de vakbonden. Indien de 
vakbonden in Tunesië verder de strijd aangaan met de nieuwe 
regering en echte sociale strijd op de agenda zetten, zouden 
reactionaire groeperingen zoals IS er minder ruimte vinden om te 
recruteren onder jongeren.  

De positieve en negatieve lessen van de revolutionaire golf in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de rol van een klassenper-
spectief, de strijd in België en de nood aan een programma van 
nationalisaties en arbeiderscontrole, dat ingaat tegen zowel het 
imperialisme als de reactionaire fundamentalisten, geven indica-
ties van hoe de grootst mogelijke eenheid gecreëerd kan worden 
in de strijd voor een socialistische samenleving.
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enkel eenheid van werkenden kan einde 
maken aan terrorisme, verdeeldheid en oorlog

De terreur van ISIS in Parijs op vrijdag 13 november 
vormde een van de ergste aanslagen in Franrkijk sinds de 
Tweede Wereldoorlog. De aanslagen van tien maand geleden 
bij Charlie Hebdo en een joodse supermarkt leidden tot een 
schok en woede. Vandaag waren de mensen opnieuw ver-
bijsterd, de enorme dodentol en het willekeurige karakter 
versterkten dit. Jongeren die zichzelf op een vrijdagavond 
willen amuseren, waren het belangrijkste doelwit. Artikel 
door JENNY BROOKS, eerder verschenen in weekblad ‘The 
Socialist’. 

Het was de vierde terreuraanslag die aan ISIS werd toegeschre-
ven op amper twee weken tijd. Eerder kwamen 224 mensen om 
het leven toen een Russisch vliegtuig werd neergehaald en er 
waren ook zelfmoordaanslagen in Beiroet en Bagdad waarbij 
samen 61 mensen omkwamen.

ISIS richt zich tegen gelijk welk land of gemeenschap die ingaat 
tegen het bestaan en groei van de groepering, ook andere mos-
lims zijn een doelwit. Na de recente aanslagen op Fransen en 
Russen, werd verklaard dat zij een doelwit waren omdat beide 
landen luchtaanvallen op ISIS in Syrië uitvoeren. In deze geval-
len werden gewone mensen willekeurig afgeslacht omwille van 
het optreden van hun regeringen die slechts de belangen van de 
heersende klassen verdedigen.

De Franse president François Hollande reageerde op de aan-
slagen in Parijs door de noodtoestand uit te roepen en met een 
nieuwe bommencampagne op de door ISIS gecontroleerde stad 
Raqqa in Syrië. De hoogtechnologische bommenwerpers richten 
massale bloedbaden aan op zowel burgers als ISIS-strijders. Dit 

zal terreuraanslagen in het westen niet stoppen.
Het was het militaire antwoord van George W Bush op de aan-
slagen van 11 september 2001 – de zogenaamde ‘oorlog tegen 
terreur’ – dat leidde tot de huidige rampzalige situatie in Afgha-
nistan en Irak. Het legde de basis voor de conflicten waarop ISIS 
kon ontstaan en groeien in Irak en Syrië.

Toen de Syrische president Assad in 2011 met een revolte tegen 
zijn dictatuur werd geconfronteerd, trok hij de kaart van sectaire 
verdeeldheid in een poging van ‘verdelen om te heersen’. De 
westerse machten waren tegen Assad gekant, maar waren ook 
gealarmeerd door de zogenaamde ‘Arabische lente’ die hun ma-
rionettenregimes bedreigde. Samen met de bondgenoten van de 
reactionaire golfstaten werd financiële en militaire steun gege-
ven aan jihadistische oppositiegroepen tegen Assad. Het maakte 
het voor ISIS mogelijk om te groeien op basis van de sectaire 
verdeeldheid en het lot van de Soennitische bevolking in Syrië en 
Irak. ISIS controleert momenteel een grondgebied dat even groot 
is als Groot-Brittannië.

De aanhoudende bombardementen door westerse imperialistische 
machten (en door de troepen van Assad) leverden meer recruten 
op voor groepen als ISIS. Foto’s en videobeelden van getrof-
fen kinderen gaan de hele regio en wereld rond. En toch blijven 
de meeste gevestigde politici en commentatoren – deze week 
zelfs vervoegd door de doorgaans erg kritische journalist Patrick 
Cockburn – verklaren dat ISIS enkel door meer militaire opera-
ties zal verslagen worden.

De Britse premier Cameron deelt dit standpunt en zoekt al langer 
naar een mogelijkheid tot Britse deelname aan de bombardemen-



ten in Syrië. Eerder werd hij gehinderd door verdeeldheid onder 
de heersende klasse over de te volgen strategie. Het leidde tot 
een vernederende nederlaag voor Cameron in het Britse par-
lement in 2013. Toen werd geen groen licht gegeven voor een 
aanval op de troepen van Assad. Maar in september volgde een 
aanval met drones om twee Britse jihadisten in Syrië uit te scha-
kelen en na de aanslagen in Parijs zal Cameron er alles aan doen 
om een militaire operatie in Syrië door te duwen.

Jeremy Corbyn sprak zich uit tegen een bombardement op Syrië. 
Hij stelde terecht dat dit zal leiden tot meer geweld en terreur. 
Hij stelde ook dat we vragen moeten stellen zoals: “Wie bewa-
pent ISIS, wie zorgt voor veilige plaatsen voor ISIS? Om daarop 
te antwoorden, moet je vragen stellen over de wapens die ieder-
een in deze regio verkocht.”

terroristen van ‘eigen kweek’

De terroristen in Parijs kwamen uit Frankrijk en België, het 
waren terroristen ‘van eigen kweek’. Zoals David Gardner in de 
Financial Times opmerkte: “Zelfs indien de overgrote meerder-
heid van de soennitische moslims vijandig staat tegenover ISIS, 
beschikken de jihadisten over twee grote recruteringsterreinen: 
wanhopige vluchtelingen aan de grenzen van Syrië en misnoegde 
moslims in Europa.”

Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking van West-Europa 
en kende het grootste aantal Syrië-strijders (meer dan 1500) van 
Europa. Veel migrantenjongeren in Frankrijk wonen in grote 
woonblokken in de voorsteden. Er is veel discriminatie, een 
enorme vervreemding en tot 40% werkloosheid. Ook in België is 
er een grote werkloosheidsgraad in delen van Brussel.

Het zijn deze ongelijkheid, racisme, oorlogen en gebrek aan 
kansen onder het kapitalisme die ruimte creëren voor de rechtse 
islamitische ‘radicalisering’. Het Franse CPDSI, een centrum 
voor preventie van radicalisering, schat dat 80% van de Franse 
burgers met ‘radicale islamitische’ opvattingen uit gezinnen 
komen die niet bepaald religieus waren.

ISIS kan in Europa inspelen op legitieme woede en problemen, 
zeker onder jonge moslims. ISIS probeert gemeenschappen te 
verdelen met religieus fanatisme en door het gebruik van terreur. 
Daarmee wil het de eigen steun uitbouwen. De aanslagen zetten 
rechtse en extreemrechtse politici aan tot meer racisme tegen 
moslims en vluchtelingen. Dat versterkt het ongenoegen onder 
migranten en het levert ISIS een grotere ingang op. Het is een 
reactionair opbod.

de terreurdreiging stoppen

Het is voor de imperialistische machten niet mogelijk om ISIS 
volledig te vernietigen op militaire basis. Een verzwakking met 
militaire aanvallen zal niet vermijden dat er nieuwe jihadistische 
en sectaire groepen ontstaan, dat zien we vandaag al doorheen de 
wereld.

ISIS stoppen, kan alleen door de arbeidersklasse en de armen 
op het platteland in Irak en Syrië. Zij moeten bouwen aan een 
eengemaakte, niet-sectaire strijd tegen alle lokale reactionaire 
krachten, tegen alle vormen van onderdrukking, maar ook tegen 

reactionaire krachten die van buitenaf tussenkomen.

De terreuraanslagen zullen niet stoppen door de sterkere ‘veilig-
heidsmaatregelen’ van de westerse regeringen. Het aantal poten-
tiële doelwitten is daar veel te groot voor. Nieuwe mogelijkhe-
den voor het leger en politie om controle uit te oefenen, zullen 
bovendien vroeg of laat gebruikt worden tegen arbeidersprotest.

De Franse noodtoestand met een verbod op grote betogingen 
kwam president Hollande goed uit. Het ongenoegen onder de 
Franse bevolking groeide omwille van het asociale beleid en de 
steun voor de president zakte steeds verder weg.

Na de aanslagen kwamen vooral rechts en extreemrechts aan 
bod met hun voorstellen en hun pogingen om politiek profijt te 
halen uit de terreur. Linkse standpunten waren amper hoorbaar. 
Nochtans stellen deze nieuwe aanslagen de noodzaak van een 
socialistisch alternatief.

De arbeidersbeweging moet een eigen klassenstandpunt naar 
voor brengen, een standpunt dat los staat van de belangen en 
de hypocrisie van de kapitalistische regeringen en de heersende 
klassen. We moeten opkomen voor arbeiderseenheid en acties 
tegen terreur, oorlogen en het kapitalisme zelf. Dit kapitalisme 
wordt gekenmerkt door een groeiende ongelijkheid en is niet in 
staat om te voorzien in de behoeften van de overgrote meerder-
heid van de bevolking.

Stappen naar de socialistische omvorming van de samenleving 
zijn niet alleen wenselijk, het is een kwestie van leven of dood. 
Het beste antwoord op de gebeurtenissen in Parijs is het verster-
ken van arbeidersorganisaties en socialistische ideeën waar de 
Socialist Party net zoals andere afdelingen van het CWI (Com-
mittee for a Workers’ International) voor opkomt.

eenheid van werkenden tegen terreur en oorlog 
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Hoe antwoorden op 
religieuze 
radicalisering? 

Na de aanslagen op Charlie Hebdo in januari was er veel 
discussie over de aanpak van religieuze radicalisering onder 
jonge moslims. Ook vanuit ons land trokken honderden 
jongeren naar Syrië om mee te strijden. Dit is geen grote 
groep en ze genieten geen brede steun, maar er zijn jongeren 
die zich tot terrorisme aangetrokken voelen. Hoe daarop 
reageren? Om dit debat verder te voeren, vind je hieronder 
een artikel dat we in april publiceerden. Artikel door ELS 
DESCHOEMACKER, eerder verschenen in maandblad ‘De 
Linkse Socialist’ in april 2015.. 

 
Sinds de aanslag op Charlie Hebdo zijn kranten volgeschre-
ven over de toenemende religieuze radicalisering onder jonge 
moslims en welk gevaar dit betekent voor de samenleving. Onder 
alarmfase drie werd extra politie en zelfs het leger ingezet. On-
dertussen broeden de verschillende regeringen op zogenaamde 
deradicaliseringsprogramma’s in scholen, families, moskeeën, …

Meer repressie brengt geen veiligheid

Nu wordt de focus nog gelegd op de strijd tegen religieuze 
radicalisering. Maar de waarschuwing van de veiligheidsdiensten 
dat ook de andere vormen van radicalisering niet mogen vergeten 
worden, is een teken aan de wand. Net als na de terreuraansla-
gen op de WTC-torens op 11 september 2001 en andere ter-
reuraanslagen in Groot-Brittannië of nog in Madrid, kunnen we 
ons eraan verwachten dat de publieke schrik voor terreur wordt 
aangegrepen om meer middelen te voorzien voor staatscontrole 
en veiligheid. In onze regering trekt zeker de N-VA volop deze 
kaart en zal ze er niet voor terugdeinzen om de grotere controle 
en repressiemogelijkheden ook in te zetten tegen de protestbe-
weging tegen haar antisociaal besparingsbeleid. Onder het mom 
van veiligheid wordt dan elke vorm van verzet de mond gesnoerd 

of beperkt in haar bewegingsvrijheid. Bij de volgende begro-
tingscontrole wil de N-VA alvast verder besparen op onze sociale 
zekerheid, om meer middelen in te zetten voor de “veiligheidsde-
partementen” Binnenlandse Zaken en Defensie.

Het is een illusie dat ons dat meer veiligheid zal brengen. Natuur-
lijk moeten we de ontwikkeling van het religieuze fanatisme 
onder moslimjongeren serieus nemen. Bewegingen zoals IS en 
Al Qaeda zijn een ernstige bedreiging, ook voor de linkse bewe-
ging. Ze misbruiken het ongenoegen onder jongeren en voeren 
een blinde terreur, waarvan vooral de werkende bevolking de 
eerste slachtoffers zijn en waarmee gemeenschappen nog meer 
tegen elkaar opgezet worden. In het Midden-Oosten, maar ook 
hier, kan dit de werkende bevolking verdelen en versterkt het de 
islamofobie, die ook gepropageerd wordt door extreemrechts.

De pogingen van de regering om de invloed van groepen als IS 
en Al Qaeda tegen te gaan, en deze vorm van radicalisering te 
voorkomen, te deradicaliseren of te isoleren, zijn gedoemd om 
te mislukken. Een maatschappelijke orde die haar geloofwaar-
digheid en dus ook haar gezag verliest over steeds grotere delen 
van de bevolking, omdat ze deze bevolking geen menswaardige 
toekomst kan garanderen, kan daar niet in slagen. Ze zal slechts 
symptomen bestrijden, maar zal nooit de voedingsbodem kunnen 
wegnemen.

individuele oplossingen voor maatschappelijke 
problemen

Alle pistes om te “deradicaliseren” vertrekken van de idee dat 
deze jongeren heropgevoed moeten worden. Op school moeten 
“signalen” vroeger opgevangen worden, waardoor op tijd kan 
“ingegrepen” worden. Met deze jongeren moet dan gepraat 
worden, hoewel in de middelen voor dit soort omkadering in de 
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scholen de afgelopen jaren systematische gesnoeid werd. Idem 
dito voor wat betreft middelen voor straathoekwerk. Ook op het 
internet willen ze tegengewicht bieden aan de radicale propagan-
da van IS. Hoe ze dit zullen doen, is een raadsel. Hen de zoge-
naamde “democratische westerse” waarden voorstellen, waarvan 
deze jongeren zich net gedegouteerd afkeren?

De VS en co vielen onder het mom van democratische waarden 
Irak en Afghanistan binnen. Er werd in Irak een regime geïnstal-
leerd dat de sjiiettische bevolking opzette tegen de soennitische 
bevolking. Deze discriminatie maakte het mogelijk voor IS om 
een basis op te bouwen onder de soennieten. Maar ook hier heb-
ben de zogenaamde democratische westerse waarden de jongeren 
niet veel soelaas gebracht. In toenemende mate worden migran-
ten gediscrimeerd. Ze groeien op in verarmde wijken, krijgen 
onderwijs in ondergefinancieerde ghettoscholen, vallen uit de 
boot op de arbeids- en huizenmarkt. Zelfs in de dienstencheque-
sector wordt massaal gediscrimineerd.

Ook het gezin wordt ingeschakeld tegen radicalisering. Nadat 
een aantal moslimmeisjes vertrokken naar Syrië, wil men in 
Groot-Brittannië de moeders aansporen om met hun dochters 
te praten. Alsof deze moeders niet reeds alles deden wat in hun 
macht lag om een radicalisering van hun dochters tegen te gaan.

Als dit alles niet helpt, wordt beroep gedaan op populistische 
stoere taal, zoals de Rotterdamse burgemeester doet, en op re-
pressie. “Rot maar op jongens”, voor jullie is er geen plaats. De 
Antwerpse N-VA burgemeester De Wever kan zich daar goed in 
vinden. Het hele land paraat, het leger ingeschakeld. Criminele 
en radicaliserende jongeren de nationaliteit ontnemen als dit kan, 
of opvolgen en opsluiten in speciale units in de gevangenis.

Stoere taal, die een zekere weerklank vindt, want de schrik zit 
erin en niemand zit te wachten op een terreuraanslag waarvan 
doorgaans vooral gewone mensen het slachtoffers zijn en waarna 
andere vormen van radicalisering zich kunnen versterken, onder 
meer van extreemrechts. Het is een retoriek en een beleid dat 
polarisering verder in de hand werkt en net het tegenovergestelde 
van deradicalisering teweegbrengt.

een botsing van culturen of een maatschappij in 
verval die dringend toe is aan verandering?

Zolang de instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
blijft voortduren, de torenhoge werkloosheid en discriminatie 
in Europa en elders miljoenen jongeren systematisch uit het 
arbeidsproces en het maatschappelijk leven stoot en armoede en 
gebrek aan perspectief hun deel blijft, zullen jongeren blijven 
zoeken naar een weg uit dit moeras.

Ze keren zich weliswaar af van de ene onderdrukkende maat-
schappij om soelaas te zoeken bij een andere, op zijn zachtst 
gezegd zeer wrede onderdrukker. Maar die beweert wel op te 
komen voor hun rechten. Het is te vergelijken met een extreme 
vorm van identiteitspolitiek die bepaalde groepen, bij gebrek 
aan een algemeen maatschappelijk alternatief, op zichzelf doet 
terugplooien. Men kan zoveel deradicaliserings- of inburgerings-
projecten voorstellen als men wil, een maatschappijmodel waarin 
migranten op een dergelijke schaal achteruitgestoken en gedi-
crimineerd worden, kan nu eenmaal niet als alternatief model 
voorgeschoteld worden aan diezelfde migranten!

internationale context speelt radicaliserende rol

De internationale context en het oneindige lijden en bijna 
uitzichtloze bestaan van de arme massa’s in het Midden-Oosten 
spelen een zeer belangrijke, zelfs doorslaggevende rol in het 
radicaliseringsproces van vele moslimjongeren. De massa’s in 
het Midden-Oosten moeten overleven in opbrekende nationale 
staten, onder dictatoriale regimes die dikwijls gesteund worden 
door het Westen, die de verdeel-en-heerspolitiek in stand houden 
en op hun beurt aanleiding geven tot de sectaire conflicten van 
vandaag.

Er is het belangrijke en onder het kapitalisme onoplosbare 
Palestijns/Israëlische conflict, waar de opeenvolgende oorlogen 
de omstandigheden voor de Palestijnen helemaal onleefbaar 
maakten. De verkiezingsoverwinning van Netanyahu op basis 
van een verderzetting van een harde Israëlische lijn tegenover 
de Palestijnen belooft niet veel goeds. Maar vooral het misluk-
ken van de revolutionaire bewegingen in het Midden-Oosten laat 
een enorm vacuüm achter waarin groepen als IS ruimte krijgen 
om hun barbaarse ideologie te verspreiden en op te leggen. Het 
Iraaks/Syrische conflict breidt steeds verder uit, sinds enkele 
maanden krijgt IS ook delen van Libië in zijn greep. De ter-
reuraanslag in Tunesië toont dat IS ook daar recruteert onder 
geschoolde jongeren die geen enkel perspectief hebben op een 
degelijke job of leven.

tegen tereur en haat, solidariteit en socialisme!

(De)radicalisering is een zeer complex gegeven, een gevolg van 
onderdrukking, de verdeel-en-heerspolitiek van het imperialisme 
en de regimes waarop het steunt.

Zoals de arbeidersklasse nood heeft aan eenheid om de strijd te 
kunnen voeren tegen besparingen, voor een degelijke levens-
standaard en een andere samenleving – gaat eenheid in tegen het 
belang van de kapitalistische klasse, die alle mogelijke mid-
delen zal blijven aanwenden om deze eenheid te voorkomen. In 
woorden spreekt ze dan wel regelmatig over verdraagzaamheid. 
Ook verdedigt ze het recht op economische migratie voor zover 
het zorgt voor voldoende aanvoer van arbeidskrachten om de 
winsten te garanderen. Maar tegelijk voert het establishment een 
beleid gericht op het verdelen van de werkende bevolking.

Niet zo anders als de anti-islamgroep Pegida focust ook de 
regering met haar “deradicaliseringsplannen” op de individuele 
moslimjongeren en hun onmiddellijke omgeving als school en 
familie. Niet religie op zich, maar de context waarin die bestaat, 
maakt van een bepaalde interpretatie van een religie een gevaar-
lijke maatschappelijke kracht, hetzij in het westen, hetzij in het 
Midden-Oosten.

Tegenover onderdrukking en verdeel-en-heers, moeten wij 
solidariteit en socialisme plaatsen. Een programma waarmee 
een systeem bestreden kan worden dat aanleiding geeft en een 
voedingsbodem creëert voor dit soort van bewegingen. Een 
programma dat erop gericht is alle onderdrukten te verenigen, los 
van afkomst of religie, om de enorme rijkdom en mogelijkheden 
die aanwezig zijn, in te zetten voor de meerderheid van de bevol-
king, in plaats van het verrijken van een elite, hier of elders.
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Brussel: jarenlange tekorten leiden 
tot sociale problemen

Eind 2013 publiceerden we een uitgebreide tekst over de situatie in Brussel. Aanleiding was een regionaal con-
gres van LSP Brussel. We stonden stil bij de vele sociale problemen in de hoofdstad, het tekort aan degelijke 
huisvesting, aan werk, aan diensten, … Deze tekst was rijk aan voorbeelden en cijfers die dan wel twee jaar 

oud zijn maar toch nuttig blijven om de situatie in de hoofdstad beter te begrijpen. Nu de volledige wereldmedia zich 
focussen op Brussel, kijken we terug naar wat wij twee jaar geleden daarover al te zeggen hadden.

inleiding

Het districtscongres is voor de partijleden de gelegenheid bij 
uitstek om zich te concentreren op de discussies ronds de lokale 
perspectieven. Welke zijn de verschillende besparingsplannen op 
de verschillende niveaus van de macht? Welke zijn de effecten op 
de bevolking en welke reacties volgen er? Deze verdieping moet 
ons uiteindelijk in staat stellen klaar te staan om tussen te komen. 
Bovenop onze traditionele interventiesectoren hebben we in de 
laatste twee jaar een nieuwe ervaring opgedaan: het gemeente-
lijke terrein in Elsene en vooral in Sint- Gillis. De congresteksten 
stellen ons ook in staat deze ervaring te collectiviseren om onze 
toekomstige tussenkomsten te verfijnen.

Op 7 mei 2013 is Charles Picqué (PS) afgetreden als minister-
president van het Brusselse Gewest om plaats te maken voor 
Rudy Vervoort (PS), burgemeester van de gemeente Evere. Pic-
qué heeft in zijn 20 jaar (1989-1999 en 2004-2013) als leider van 
het Brusselse Gewest een echte “sociale breuklijn” achtergelaten, 
gevolg van twee decennia van neoliberale politiek. Met deze 
tekst willen in detail op deze erfenis ingaan en op de politiek die 
er de oorzaak van is.

1. Is er een demografisch probleem in 
Brussel?

De laatste jaren hebben de media niet opgehouden te praten over 
de ‘demografische boom’ als de oorzaak van alle kwaad in Brus-
sel. De Brusselse bevolking groeit op dit moment aan met gemid-
deld 20.000 mensen per jaar (of een groei van een beetje minder 
dan 2%), te wijten aan een positief migratiesaldo gedurende 15 
tot 30 jaar en een geboortegraad die hoger ligt dan het aantal 
sterfgevallen, wat de verjonging van de bevolking weerspiegelt. 
Vandaag, na een demografische groei van 9,8% tussen 2006 en 
2011, telt het Brusselse Gewest 1,4 miljoen inwoners, hetzelfde 

bevolkingsniveau als in de jaren 70. Deze groei is een flink stuk 
sterker in de armste wijken (16% in Sint-Joost-ten-Node, 15% in 
Molenbeek, 13% in Berchem en Brussel-stad en 12% in Ander-
lecht en Schaarbeek) dan in de rijkste (3% in Ukkel en Sint-Pie-
ters-Woluwe, 0,8% in Watermaal-Bosvoorde). Sint-Gillis heeft 
een groei gekend die een klein beetje lager is dan het regionale 
gemiddelde, namelijk 9,4%.

Er wordt geschat dat er tegen 2020 ongeveer 140.000 mensen 
meer zullen wonen in het Brusselse Gewest, wat 80.000 bijko-
mende woningen noodzaakt. Op dit moment komen er slecht 
4000 nieuwe woningen bij per jaar, renovaties inbegrepen, wat 
ver onder de behoefte blijft. Van de nieuwe woningen wordt 2/3 
door de privésector op de markt gebracht, sociale huisvesting 
maakt er slechts 2,5% van uit. Op dit ritme is het zogenaamde 
streefdoel van Christos Doulkeridis (Brussels staatssecretaris 
verantwoordelijk voor huisvesting, ecolo) om tegen 2020 15% 
huisvesting te hebben “met sociale doelstelling” illusoir.

Volgens het laatste jaarrapport van het Brusselse immobillië-
nagentschap Trevi zal “als het aanbod zover onder de vraag blijft, 
een tekort zich consolideren in Brussel, wat de stijging van de 
woning-en huurprijzen op hetzelfde niveau zal houden”. Dat 
betekent dat indien de gewestregering dit tekort verder laat ont-
wikkelen de promotoren en andere privé-investeerders niet zullen 
twijfelen daarop nog meer winst te maken. Een politiek van 
massale publieke sociale woningbouw zou integendeel toestaan 
niet enkel om aan de noden te beantwoorden maar ook om de 
toename van de prijzen in te dijken door een druk naar onder op 
de prijzen op de privé huisvestingsmarkt.

de Brusselaars betalen een zware prijs voor het 
tekort aan huisvesting

In plaats daarvan worden de appartementen, die 90% uitmaken 
van de 550.000 woningen in Brussel, door kapitaalbezitters 
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gezien als een winstgevende investering gezien de huurprijzen 
sinds 2002 gemiddeld met 45% zijn gestegen. Deze tendens 
wordt ook geïllustreerd door de zwakke bezettingsgraad van de 
eigen woning door de eigenaar, die slechts 40% bedraagt, terwijl 
dat in Wallonië en in Vlaanderen rond de 70% ligt.

Deze situatie weerspiegelt zich ook in de toename van de 
gemiddelde prijs van een appartement sinds 2002: + 122,3% 
voor de hele regio, wat hoger is dan de prijstoename in de rest 
van België. Deze prijsverhoging is vooral hoog in Sint-Gil-
lis (+ 134,9%), in Elsene (+137,1%) en in Sint-Joost-ten-Node 
(+168,1%). Dat is niet verwonderlijk indien we de ontwikkeling 
van de bevolking in deze gemeenten vergelijken met de ontwik-
keling van het aantal woningen in de laatste 10 jaar. Zo is er in 
Sint-Gillis de bevolking in de laatste 10 jaar toegenomen met 
14% terwijl het aantal woningen slechts met 3% is gestegen. De 
gemiddelde prijs van een appartement in het Brusselse Gewest 
wordt vandaag geschat op 224.547 €, wat het equivalent is van 
een villa in de provincie Luik, Namen, Henegouwen en Luxem-
burg. Voor de huizen is de tendens gelijkaardig: de toename voor 
dezelfde periode bedraagt 191,3% voor het hele Gewest (330,9% 
in Elsene!), terwijl de toename van de prijs in geheel België 
118,1% bedraagt.

Nochtans zijn volgens Doulkeridis de prijs en het gebrek aan wo-
ningen in Brussel valse problemen en zouden er een hele reeks 
oplossingen bestaan: nieuwbouw, aanpassingen en in hergebruik-
namen van lege woningen en kantoren, renovatie… en vooral de 
ontwikkeling van “het kangoeroewonen”, waarbij verschillende 
generaties van dezelfde familie onder hetzelfde dak wonen. 
Onder de voorgestelde pistes vinden we sociale huisvesting niet 
echt terug, in het beste geval gaat het om hybride oplossingen 
in “geconventioneerd” partenariaat met het privé, waar de rol 
van de openbare macht niet beperkt is tot het “ondersteunen van 
goede condities voor de privé sector”. De tendens is het syste-
matisch te hebben over publieke huisvesting en niet over sociale 
huisvesting. Zo beloofde de PS in hun verkiezingsprogramma 
van 2012 350 nieuwe publieke woningen en 150 “geconven-
tioneerde” woningen in Sint-Gillis, maar geen enkele sociale 
woning!

De gemeentelijke overheid in Sint-Gillis feliciteert zichzelf dat 
ze het tweede grootste openbare vastgoedbedrijf na Brussel-stad 
bezit, dat beschikt over meer dan 800 woningen (170 meer dan 
tijdens de laatste gemeentelijke legislatuur). Na de verkiezingen 
van 2006 werd aan de gemeenten en de OCMW’s gevraagd een 
plafond vast te leggen voor het toekennen van een octrooi voor 
deze woningen. Enkel de gemeente Anderlecht, Evere, Molen-
beek en Schaarbeek hebben een plafond vastgelegd dat bedoeld 
is voor een publiek met een laag inkomen, maar nog steeds hoger 
ligt dan de toegangsvoorwaarde voor sociale woningen. De an-
dere gemeenten hebben ook plafonds vastgelegd, maar deze zijn 
veel hoger, wat onder andere het geval is voor Sint-Gillis, dat 
een plafond heeft vastgelegd voor een belastbaar jaarinkomen 
van 4000€ voor een alleenstaande of 70.000€ voor een gezin.

Het effect van het opleggen van dergelijke maximale inkomens-
voorwaarden komt er eigenlijk op neer helemaal geen limiet 
te stellen gezien92% van de Brusselse bevolking in 2007 een 
inkomen aangaf dat lager was dan 50.000€. Als gevolg daarvan 
volgen de huurprijzen van deze woningen de prijzen van de 
privémarkt. Ze noemen dit vastgoedbedrijf de “gewapende arm” 

van de gemeente op het vlak van urbanisme. In feite koopt dit 
bedrijf slecht onderhouden gebouwen in arme wijken, renoveert 
ze en plaats ze opnieuw op de huurmarkt gericht op lagen met 
hogere inkomens.

In ieder geval is Doulkeridis er nooit in gelaagd uit te leggen 
hoe het concreet mogelijk kon zijn tegen 2020 te komen tot 15% 
“publieke huisvesting met sociale doelstelling”. Gaat het hier om 
een oneerlijke verkiezingsbelofte van Ecolo? Onder “ publieke 
huisvesting met sociale doelstelling” verstaan we essentieel de 
sociale woningen, de woningen die “met sociale huisvesting zijn 
geassimileerd”, waarvan het inkomstenplafond 20% hoger ligt 
en de publieke huisvesting waarvoor een huurpremie is voorzien. 
Deze premie wordt door het gewest toegekend aan de huurders 
van een publieke woning die voldoen aan de voorwaarden voor 
het toekennen van een sociale woning. Die laatste uitvinding van 
Doulkeridis, die in 2008 met veel poeha werd gelanceerd, is een 
echte flop. Initieel werd 2 miljoen € voorzien in het gewestelijk 
budget. Tijdens de laatste 2 jaar werd daarvan slecht 30.000 
€ gebruikt. Sindsdien werd het voorziene budget herzien naar 
266.00 €.

Hoe valt dit uit te leggen? De gemeenten willen geen publieke 
huisvesting toekennen aan lage inkomens en doen bijgevolg al 
wat mogelijk is om dergelijke hulp niet te moeten toekennen. In 
Elsene moeten bijvoorbeeld de gezinsinkomens voor een deel 
van het publieke woningpark een minimumplafond bereiken. 
In Sint-Gillis voorzien de toegangsvoorwaarden voor publieke 
huisvesting dat de huur niet hoger mag zijn dan 40% van het 
gezinsinkomen. In de verschillende gemeentelijke reglementen 
varieert het cijfer van 33 tot 50%. En dat terwijl een Brussels ge-
zin gemiddeld meer dan 30% van zijn inkomen aan huisvesting 
besteed. Voor de lage inkomens gaat dit vaak om meer dan 50%. 
Zo laten deze voorwaarden toe “slechte betalers” te vermijden 
en de winstgevendheid van de verhuur te verzekeren door het 
uitsluiten van lage inkomens.

Uiteindelijk betekent deze politiek dat de publieke markt er niet 
op gericht is de sociale problemen van de inwoners op te lossen 
maar integendeel die inwoners wil vervangen door bevolkings-
groepen die over een hoger inkomen beschikken. In dit kader 
werd de sociale huisvesting door de Brusselse regering in de 
wachtzaal geplaatst en dat terwijl het sociale woningpark niet 
eens beantwoord aan 50% van de officiële vraag. In mei 2013 
werden ongeveer 39.000 sociale woningen geteld (nauwelijks 
440 meer dan 10 jaar voordien), of het equivalent van slechts 8% 
van alle woningen. Ondertussen staan meer dan 41.000 mensen 
op de wachtlijst. Deze wachtlijst is zodanig lang dat ze zelf niet 
eens meer de reële behoefte weerspiegelt gezien veel gezinnen 
niet eens een aanvraag indienen omdat een dergelijke aanvraag 
slechts voor degene met het meeste geluk binnen de 10 jaar een 
sociale woning oplevert. Volgens een dossier van Le Soir “SOS 
Bruxelles” beantwoorden meer dan 50% van de Brusselse gezin-
nen aan de toegangsvoorwaarden voor sociale huisvesting.

geen huisvesting voor de armsten, maar mooie 
projecten voor de meer gegoeden

Er is bij de regering een duidelijke wil aanwezig om het tekort 
te behouden om op die manier aantrekkelijk te zijn voor privé-
investeerders en promotoren die het op zich nemen een proces 
van gentrifificatie in de gemeenten te realiseren, zoals dat ook 
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gebeurt in de andere grootsteden in België. Met dit proces probe-
ren de gemeenten een middenklasse met hogere inkomens aan te 
trekken naar de armere wijken om zo hun fiscale inkomens op te 
trekken. Het publieke geld wordt dus uitgegeven om de aantrek-
kelijkheid te verhogen eerder dan het welzijn van de inwoners. 
Onder het mom van het organiseren van een sociale mix gaat het 
hier in realiteit om het verdringen van de armsten in plaats van 
het oplossen van de armoede. In deze context is het bouwen van 
sociale woningen niet alleen onproductief maar brengt het tevens 
voor de gemeenten het risico met zich mee de armen aan te trek-
ken die de andere wegjagen.

In een onderhoud met Le Soir (juni 2013) over de uitdagingen 
van de Brusselse imobilliënsector nam de nieuwe directeur van 
de ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Gewest (SDRB, 
pararegionale publieke instelling verantwoordelijk voor im-
mobilliën), Benjamin Cadranel (PS, tot dan directeur van het 
kabinet van Picqué) de volgende positie in: “in Brussel zit de 
geprecariseerde bevolking gevangen in het hart van de stad, 
terwijl het de middenklasse is die we moeten overtuigen om te 
blijven of om terug te komen in het centrum van Brussel”. Hij 
preciseert dat het daarom nodig is om “te vermijden een exces-
sief aantal sociale uitkeringstrekkers te concentreren in de ste-
delijke kern”, waarbij hij zich op dit punt akkoord verklaart met 
de schepen voor urbanisme van Brussel-stad, Geoffroy Coomans 
de Brachène (MR). Volgens hen betekent een “excessief aantal” 
waarschijnlijk meer dan 2,5% sociale woningen.

Deze politiek werd vooral ten top gedreven in bepaalde hippe 
wijken in Elsene, waar de gemeentelijke meerderheid niet 
ophoudt fiscale ballingen, die willen profiteren van het paradijs 
der rijken dat België is, het hof te maken. De betoging van het 
ABVV op 14 september voor meer sociale rechtvaardigheid en 
koopkracht is symbolisch vertrokken vanaf het Brugmanplein 

in Elsene om dit verschil in behandeling van de rijken door de 
verschillende machtniveaus in België aan de kaak te stellen.

Maar het is in de meest precaire wijken van de arme halve maan 
waar de meeste verbeteringsprojecten plaatsvinden. Dit cho-
queert des te meer gezien politici in deze wijken steeds naar voor 
brachten dat er geen middelen aanwezig waren voor de sociale 
noden. De UpSite Toren, die in 2014 gebouwd zal worden langs 
het kanaal in de wijk van Tour&Taxis, is daar een goed voor-
beeld van. Deze toren, die de hoogste woningtoren in Brussel 
zal worden, zal handelszaken bieden evenals 106 appartementen 
die verkocht zullen worden aan een prijs van 3500/m². met de 
UpSite Toren probeert de Brusselse regering haar oude fantasme 
waar te maken van het aantrekken van de middenklasse naar de 
wijken rond het kanaal om die te transformeren tot hippe resi-
dentiële wijken naar het model van Amsterdam of Parijs en er de 
armoede weg te jagen die zich er concentreert ten gevolge van de 
desindustrialisatie.

lege bureaus en woningen? Aangeboden aan de 
promotoren voor nog meer mooie projecten!

In 2012 heeft de Brusselse regering voor het eerst de aanval 
ingezet op de lege kantoren om die om te vormen in nieuwe 
huisvesting. Christos Doulkeridis en Charles Picqué hebben 
zo 8 “symbolische” projecten uit gekozen en voor elk van die 
projecten een premie van 30€/m² aan de promotoren toegezegd. 
In juni 2012 heeft het Gewest de eerste toestemming voor re-
conversie van kantoren in woningen toegekend aan Cofinimmo 
voor het gebouw “Livingstone” in de Europese wijk. Die werken 
zouden ten einde zijn in december 2014 om er 122 luxueuze ap-
partementen te installeren. Die appartementen worden verkocht 
aan 3500€/m² en zijn openlijk bestemd voor hogere Europese 
functionarissen.



Het aanpassen en in hergebruik nemen van lege kantoren wordt 
door het Gewest vrijwillig overgelaten aan de promotoren, 
steeds met dezelfde doelstelling om de wijken te verfraaien 
en woningen te bouwen voor de middenklasse. Nochtans laat 
de wet Onkelinx van 1993 de publieke overheden toe om lege 
woningen (zo’n 15.000 à 30.000 in Brussel) aan te slaan om ze 
ter beschikking te stellen aan daklozen. In de huidige context kan 
deze redenering zeer goed uitgebreid worden naar de Brusselse 
gebouwen waarin zich zo’n 1,6 miljoen m² lege kantoren bevin-
den(2,5 miljoen m² als we de periferie bijtellen). Dit zou toestaan 
om toegankelijk wonen aan te bieden aan veel bredere lagen dan 
enkel de daklozen. In plaats daarvan biedt het Gewest opportu-
niteiten aan de promotoren aan die daarop dikke winsten kunnen 
boeken. Opnieuw gaat het om een politieke keuze die niets te 
maken heeft met demografie.

Jean-Eduouard Carbonnelle, de baas van het grootste immobil-
liënbedrijf in België, Cofinimmo, waarvan de activiteit zich 
concentreert in Brussel, heeft goed begrepen waar de nieuwe 
kip met gouden eieren, aangeboden door de regering Picqué IV, 
zich bevindt. Toen hij in functie trad in april 2012, legde hij de 
heroriëntatie uit van de immobilliënactiviteit van zijn groep, 
tot dan geconcentreerd op kantorenbouw. “In Brussel is sinds 
het midden van de jaren 2000 het aanbod van kantoren te groot 
geworden. Parallel hiermee is Brussel onderhevig aan een steeds 
belangrijkere demografische druk. Een manier om hierop te ant-
woorden, is de omvorming van kantoorgebouwen in woningen 
en dat is wat we beginnen te doen met het Livingstoneproject 
in de Europese wijk”. Cofinimmo heeft het jaar 2012 afgeslo-
ten met een nettowinst van 121,8 miljoen euro tegenover 113,2 
miljoen euro in 2011.

Voor de Brusselse regeing, de gemeenten en de promotoren is 
er een uitzondering op deze tendens want de vraag voor nieuwe 
kantoren blijft groeien in de wijken rond de stations. Deze 
nieuwe projecten van kantorenbouw beantwoorden niet aan een 
bijkomende vraag voor kantoren maar willen in realiteit be-
drijven aantrekken die al aanwezig zijn in Brussel om zo beter 
grotere delen van de markt te bezetten. Het immoproject van 
Atenor en CFE om 3 kantorentorens te bouwen onder de naam 
Victor op de grens van Sint-Gillis en Anderlecht in de wijk rond 
het Zuid-station is daarvan een goed voorbeeld. Deze torens 
met een hoogte van 148m, iets minder hoog dan de Zuidtoren, 
zouden 104.000m² kantoren inhouden en 6.000m² woningen. 
Tegenover de druk van de omwoners heeft Picqué dit dossier tij-
delijk geschorst. Een ander project dat wordt voorzien, is dat van 
Eurostation dat 250.000m² nieuwe kantoren wil creëren, waarvan 
het prestige project Jean Novel – een gebouw in V-vorm over de 
sporen – deel uitmaakt.

De Zuidwijk beschikt al over 300.000m² kantoren die aan beide 
kanten van de sporen zijn gebouwd ten koste van de afbraak 
van talrijke woningen en de onteigening van de gezinnen die 
er woonden.de Zuidwijk in Sint-Gillis is een arme wijk die 
is samengesteld uit de bevolking die voortvloeit uit de sterke 
Portugese en Spaanse immigratie en sinds de jaren 1970 ook de 
Marokkaanse. Van 1992 tot 2008 heeft het Gewest 5 onteige-
ningsplannen gerealiseerd, gepaard gaande met “systematische 
administratieve pesterijen, toenemende manoeuvres” of nog 
“beledigende houdingen”. Deze ontwikkeling begeleidde de 
introductie van de TGV en het Zuidstation. In een artikel van Le 
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Soir van 1990 schreef Jean-Claude Vantroyen: “Charles Picqué 
wil echt “zijn” TGV in “zijn” Zuidstation om het lager gelegen 
gedeelte van “zijn” gemeente op te kuisen”.

Sinds de urbanisatie van Sint-Gillis tussen ‘1850 en 1925 is er 
altijd een “hoog Sint-Gillis” geweest, waar we de burgerhuizen 
terugvinden en een “laag Sint-Gillis”, waar de arbeidersklasse 
woonde en waar de ontwikkeling van industrie (fabrieken voor 
chemische productie en textiel) de landbouwgebieden verving. 
De oude chocoladefabriek Coté d’Or sloot de deuren eind jaren 
1980 om plaats te maken voor een kantorengebouw en voor 
de renovatie van het Victor Hortaplein. Sinds het tijdperk van 
Picqué is deze situatie verder versterkt met het aantrekken van 
steeds meer lagen van meer gegoeden in het hoger gelegen ge-
deelte van de gemeente en de voortgezette afbouw van de Zuid-
wijk die overgeleverd wordt aan de promotoren om er kantoren 
en hotels te bouwen.

Zo verklaarde Picqué over zijn gemeente Sint-Gillis in 1992: 
“als we op termijn een betere lokale budgettaire balans willen 
garanderen, is het evident dat een sociologische mutatie van be-
paalde wijken zonder uitstel aangemoedigd moet worden”. Waar 
bevinden we ons 20 jaar later? Als we het budget van 2012 be-
kijken is er een toename van 5% voorzien voor de inkomsten uit 
personenbelastingen, evenals voor de inkomsten verbonden aan 
het kadastraalinkomen of aan belastingen op kantoren.Tegelijk is 
de sociale ondersteuning met 20% toegenomen in 2 jaar.

Met 29% zijn de opcentiemen op de onroerende voorheffing de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de Brusselse gemeenten. 
De gemeenten die over een meer bemiddelde bevolking beschik-
ken, hebben een belangrijk rendement in tegenstelling tot de 
armste, met uitzondering van Brussel-Stad en Sint-Joost, die het 
hoogste rendement hebben door de aanwezigheid van talrijke 
kantoren op hun grondgebied. Buiten deze gemeenten is het Sint-
Gillis dat over het beste rendement beschikt onder de gemeenten 
van de arme halve maan. Bovenop deze opcentiemen worden 
ook kantoren en hotelkamers belast. De taksen op het patrimo-
nium komen overeen met 45% van de gemeentelijke taksen.

In 1995 was Sint-Gillis de gemeente met het zwakste gemid-
delde inkomen per hoofd van de bevolking na Sint-Joost. Tien 
jaar later is Molenbeek Sint-Gillis voorbij gestoken in dit trieste 
klassement. In die hele periode is het gemiddelde inkomen van 
de Brusselaars enorm achteruit gegaan, met uitzondering van 
Sint-Gillis en Sint-Joost. Tussen 2005 en 2009 was de groei het 
grootst in Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde met een gemid-
delde jaarlijkse groei van 3,66%, meer dan de 3,32% voor het 
Vlaamse Gewest en de 3,45% van het Waalse Gewest. Wat de 
inkomsten op de personenbelastingen (goed voor 13% van de 
inkomsten voor het budget van de Brusselse gemeenten) betreft, 
zijn het Etterbeek, Sint-Gillis en Elsene die een groei van meer 
dan 7% per jaar hebben gekend tussen 2006 en 2010. Dit is de 
weerspiegeling van een verandering in de sociale samenstelling 
van bepaalde wijken op basis van een veralgemeende verarming.

De hele houding van het Brusselse Gewest en de gemeenten 
tegenover huisvesting toont aan dat het eerder gaat om een poli-
tieke keuze dan om een onvoorspelbaar demografisch probleem. 
Het gebruik van het fenomeen van de “demografische boom” 
door de regering Picqué is een strategie om de verantwoordelijk-
heid voor de tekorten in huisvesting van zich af te schuiven door 
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het tekort aan middelen vanuit een andere hoek voor te stellen. 
Het zou gaan om een te grote vraag, niet om een gebrek aan mid-
delen. De tekorten vanuit deze hoek voorstellen, laat Picqué ook 
toe om de besparingen niet in vraag te moeten stellen en zich niet 
af te moeten vragen waar de nodige middelen gevonden kunnen 
worden om aan de behoeften te beantwoorden.

Prestigeprojecten vinden we ook terug op de campus van “La 
plaine” aan de ULB met de luxueuze privé-appartementtorens en 
dat terwijl de prijzen van studentenkoten in de laatste jaren ge-
stegen is als gevolg van het gebrek aan beschikbare huisvesting. 
Terwijl de bouwpromotoren in dit project in een positie stonden 
van één tegen allen heeft de gemeente desondanks de nodige 
vergunningen afgeleverd, wat nogmaals het antidemocratische 
karakter van het huisvestingsbeleid in Brussel illustreert.

Voor de studenten komt deze politiek van prestigeprojecten bo-
venop de commercialisering van het onderwijs die het resultaat 
is van neoliberale maatregelen als het Verdrag van Bologna. 
Hogere studies vergen een steeds grotere financiële investering, 
wat ook wordt aangetoond door de stelselmatige toename van 
het aantal studenten dat studentenjobs doet. In 2012 hebben in 
België 450.000 jongeren een studentenjob gedaan, wat neerkomt 
op 8,9 miljoen gepresteerde uren, een toename met 16% tegen-
over het jaar 2011. Nog illustratiever is het aantal studenten dat 
terecht komt bij het OCMW. In Brussel wordt geschat dat hun 
aantal in de laatste 10 jaar meer dan verdrievoudigd is!

2. een structureel gebrek aan werkge-
legenheid

In juli bedroeg de werkloosheidsgraad 20,4% in het ganse 
gewest. Deze bleef de laatste twee jaar stabiel, net zoals de jon-
gerenwerkloosheidsgraad van 31,2%. Dat de werkloosheidsgraad 
nu stabiliseert nadat ze door de crisis een aantal jaren gestegen 
was, toont aan dat er een catastrofaal gebrek is aan werk en dat 
elk nieuw jobverlies de structurele werkloosheid – die al enorm 
was – enkel nog verder consolideert. Toen Picqué in 1989 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de macht kwam, bedroeg de 
werkloosheidsgraad “nog maar” 12,4%.

De massale werkloosheid in Brussel bestaat vooral uit niet- of 
laaggeschoolde arbeiders, waar onder vooral jongeren. Dat is 
het onvermijdelijke gevolg van de desindustrialisering, waarbij 
het jobverlies niet werd opgevangen door een andere sector. Het 
idee dat de horeca en handel dit tekort zouden kunnen opvangen, 
is een illusie die elke dag duidelijker wordt. Het aantal faillis-
sementen in België heeft dit jaar een record bereikt met 2.011 
in de eerste 9 maanden, 29% méér dan in 2012. In Brussel is de 
stijging het hoogst van alle gewesten. De horeca, de bouw en de 
kleinhandel zijn de zwaarst getroffen sectoren. In deze sectoren 
zijn dus niet voldoende jobs voorhanden en onder andere de 
arbeidsvoorwaarden zijn er precairder op geworden.

Er is dus een onevenwicht tussen de laaggeschoolde arbeids-
krachten en de werkgelegenheid in Brussel want de zowat 
714.000 jobs in de regio situeren zich voornamelijk in de dien-
sten, de openbare diensten en de financiële vastgoedsector. Jobs 
waarvoor met andere woorden een diploma hoger onderwijs of 
meertaligheid vereist is. Bijgevolg klopt het argument niet dat de 
zowat 350.000 pendelaars de jobs van Brusselaars innemen: de 

kern van het probleem is het kolossaal gebrek aan werk.

Het idee om het vertrek van 1 op 3 ambtenaren niet te compen-
seren, spreidt zich uit naar alle machtsniveaus. Zo gebeurt het 
op het federaal niveau, in de gemeenschappen en gewesten en 
nu ook in sommige gemeenten zoals Elsene. De politiek om 
openbare jobs op te offeren zal niet enkel een aanzienlijk effect 
hebben op de arbeiders tewerkgesteld in de sector – aangezien 
er al een veralgemeend tekort aan personeel is, maar ook op alle 
Brusselse werklozen die hun toekomstperspectieven nog meer 
ingeperkt zien worden.

De sector van de lokale en regionale besturen in Brussel telde in 
2010 48.966 agenten voor 42.227 VTE’s (voltijdse equivalen-
ten). Vandaag zijn nog slechts 40% van de agenten vastbenoemd, 
tegenover 58% in 1995. Het overwicht aan contractuelen is heel 
duidelijk bij het personeel van de gemeenten en OCMW’s, de 
grootste werkgever van Brussel met meer dan 27.000 arbeiders. 
Bij de OCMW’s gaat het over bijna 80%. Dat wordt gestimu-
leerd door de politiek van het gewest die de subsidies voor de 
gesco’s (gesubsidieerde contractuelen) aangenomen door de 
gemeenten tot 25 miljoen per jaar beperkt. De politiezones zijn 
de uitzondering met bijna 95% vastbenoemden. Tegen het protest 
van de arbeiders van lokale en regionale besturen tegen de lage 
lonen argumenteerden de vakbondsleiding en de regering Picqué 
dat ze moesten wachten op de herfinanciering van Brussel voor 
een opwaardering van de lonen. Sindsdien werd er enkel nog 
meer bespaard waardoor er jobs verloren gingen en het statuut en 
de arbeidsvoorwaarden nog verder degradeerden.

De gemiddelde jaarlijkse groei van de uitgaven voor personeel 
per inwoner in de gemeenten bedroeg in de laatste legislatuur 
1,8% en zat daarmee dus onder de gemiddelde inflatie van 2,4% 
in diezelfde periode. Van 2005 tot 2011 steeg het aantal VTE’s 
van 14.577,33 naar 15.056,34, wat absoluut niet beantwoordt aan 
de groeiende behoefte door de demografische groei. Zo felici-
teerde Picqué de gemeenten met het feit dat ze “de werkloosheid 
goed beheerd hadden”! Sint-Gillis is ook de enige gemeente die 
al vóór de verkiezingen van 2012 begonnen was met beduidende 
besparingen, waarbij het aantal jobs daalde van 675 VTE’s in 
2009 naar 647 in 2011. In het Brussels Gewest zijn 69% van de 
gemeentelijke arbeiders in het gewest zelf gedomicilieerd en in 
Sint-Gillis loopt dat aantal zelfs op tot 77%. Slechts 29% van 
hen zijn vastbenoemd (en in Sint-Gillis amper 17%).

Wat te doen met al die werkloosheid?

Volgens het Brussels ministerie van werk werkten in maart 2013 
ongeveer 50.000 Brusselaars in Vlaanderen. Dat is een groei 
van 10% in 2 jaar en 43% in 10 jaar tijd. Deze verhoging betreft 
vooral jobs in de industriële sector in de omgeving van Brussel. 
Dat is een gevolg van de grotere controle op Brusselse werkzoe-
kenden en de samenwerking tussen Actiris en de VDAB met de 
bedoeling om de flexibiliteit tussen de regio’s te verhogen voor 
de werklozen, meer bepaald door te investeren in talencursussen 
bij de VDAB. In 2012 heeft Actiris 7.143 taalcheques gefi-
nancierd, dat is een verhoging met 50% ten opzichte van 2011 
(4.651 cheques waarvan 58,5% voor Nederlands, 35,1% voor 
Engels, 6,1% voor Frans en 0,3% voor Duits). Ten opzichte van 
2010 is het aantal taalcheques zelfs gestegen met 139%. In 2010 
had volgens de Brusselse regering slechts 8% van de Brusselse 
werkzoekenden een goede kennis van een andere landstaal.



Het is een illusie te denken dat alle Brusselse arbeiders zonder 
werk een job zouden vinden in de Vlaamse rand. De samen-
werking tussen de tewerkstellingsdiensten van de verschillende 
regio’s creëert geen enkele nieuwe job. Bovendien betekenen 
dergelijke jobs vervoer op kosten van de arbeiders en een mini-
male kennis van het Nederlands. In realiteit heeft deze strategie 
dus vooral als doel om meer druk te zetten op werkzoekenden, in 
het kader van de jacht op werkozen en het sanctiebeleid.

De huidige baas van Actiris, Grégor Chapelle (PS), aarzelt niet 
om aan te geven welke rol hij de Brusselse tewerkstellingsdienst 
wil geven. In een onderhoud in het dagblad ‘L’Echo’ zegt hij: 
“De propagandaboodschap is duidelijk: Actiris moet in dezelfde 
mate ten dienste staan van werkzoekenden als van werkgevers. 
En bovenal moeten de banden met de werkgevers verbeteren.” 
Gevraagd naar de aanzienlijke werkloosheidsgraad van ongeveer 
20% in Brussel antwoordt de baas van Actiris dat dit een vals 
probleem is: “die 20% is een politieke werkloosheidsgraad, in 
werkelijkheid bedraagt de werkloosheidsgraad slechts 11% in het 
Hoofdstedelijk Gewest, wat het gemiddelde is in alle Europese 
grootsteden.”

Toen Rudy Vervoort voorzitter werd van de Brusselse regering 
zwoer hij nochtans – tegen zijn voorganger – dat met zijn aantre-
den alle prioriteit zou gaan naar het geven van jobs aan jongeren. 
Om deze communicatiecampagne kracht bij te zetten, lanceerde 
hij de formule “30 maatregelen, 10 miljoen euro, 4.000 jobs.” 
Uit de uitvoering blijkt meteen dat dit mooipraterij was: 100 ges-
co’s in de crèches, 4.350 stageplaatsen, volgens de behoeften van 
het patronaat. Met andere woorden: voor de jongerenwerkgele-
genheid in Brussel doet Vervoort niets anders dan fiscale cadeaus 
geven aan bedrijven, zoals hij geleerd heeft van de regeringen 
Picqué.

Deze misselijkmakende verdoezelingen van de cijfers en deze 
politiek van fiscale cadeaus illustreren dat de massale werkloos-
heid door de traditionele politici aanzien wordt als een structu-
reel onoplosbaar fenomeen in Brussel. Het gaat daarom niet over 
het aanpakken van de werkloosheid, maar om de werklozen nog 
efficiënter in te zetten als reserveleger voor de bedrijven door 
middel van sancties, zodat Brussel de 5de meest aantrekkelijke 
regio in Europa blijft voor investeerders.

jongeren zonder toekomstperspectief

Deze precaire jobsituatie heeft zware gevolgen voor de levens-
omstandigheden van jongeren. In de wijken van de arme Brus-
selse halve maan bedraagt de jongerenwerkloosheid minstens 
45%. In Kuregem en Molenbeek loopt dit zelfs op tot meer dan 
50%. Zwart werk en precaire jobs (interims, tijdelijke jobs, dien-
stencheques, gesco’s,…) zijn het enige perspectief voor jonge-
ren, waardoor het natuurlijk moeilijk is om zich klaar te stomen 
over de toekomst.

De afgelopen twee jaar is de situatie nog verergerd met de de-
gressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de beperking van 
de wachtvergoeding, waardoor armoede en sociale uitsluiting 
nog verder toegenomen zijn. Volgens het ABVV zijn er ongeveer 
30.000 gerechtigden voor een wachtvergoeding die vanaf januari 
2015 zonder boe of ba zullen uitgesloten worden. Op termijn ris-
keren hierdoor alleen al in Brussel meer dan 50.000 mensen en 

hun families in armoede en sociale uitsluiting terecht te komen.

In Spanje zijn ‘los ninis’ jongeren van 15 tot 29 jaar die geen 
werk hebben en geen toegang tot een beroepsopleiding of de 
school hebben verlaten. Ze zijn met 24% van de 15- tot 29-jari-
gen in Spanje en met 13,9% in België. Dit cijfer is ongetwijfeld 
nog veel hoger in de arme halve maan van Brussel. Volgens 
de OESO zijn deze ‘ninis’ een reflectie van de economische 
neergang van de maatschappij. Het enige dat in verband met de 
toekomst van jongeren in arme wijken onder traditionele politici 
nog bediscussieerd wordt, is welk soort repressie het beste is om 
een schijn van sociale controle te bewaren.

repressie en sancties als enige antwoord op de 
afbrokkeling van het sociale weefsel

In Brussel, waar de meeste betogingen over de meest uiteenlo-
pende zaken plaatsvinden, was er de laatste jaren veel repressie 
en politiegeweld. Zo was de wijk Matonge in de zomer van 2012 
herhaaldelijk het toonbeeld van echt racistische geweldpleging 
van het repressief apparaat ten opzichte van de Afrikaanse 
gemeenschap tijdens hun betogingen. Iets sporadischer werden 
ook linkse militanten bij verschillende gelegenheden zwaar 
aangepakt, zoals de jonge Ricardo tijdens een steunfestival voor 
mensen zonder papieren in Steenokkerzeel.

In die context zijn de Gemeentelijke Administratieve Sancties 
(GAS) een gedroomd instrument van de traditionele partijen en 
hun repressief apparaat. De willekeurigheid van deze sancties 
laat een ‘à la carte-‘gebruik toe, zowel voor inbreuken als voor 
absurde fait-divers zoals de persoon in Schaarbeek die een pot 
bloemen had buiten gezet voor zijn huis, en zeker voor beto-
gingen en protestacties, zoals die aan het ‘banket der rijken’ in 
oktober 2012.

De gemeenten Elsene en Brussel zijn de lansbrekers van deze 
politiek. Freddy Thielemans (PS) heeft een rendabel systeem 
opgezet. In de nieuwe gemeentelijke legislatuur werd 1 miljoen 
euro voorzien voor het verhogen van agenten die GAS-boetes 
kunnen uitdelen, met 3 miljoen euro als beoogde opbrengst. Zo 
wordt in de nieuwe begroting een onderscheid gemaakt tussen 
‘boetes voor inbreuken’ en ‘belastingen op inbreuken’ (die ver-
antwoordelijke uitgevers moeten betalen als ze gaan wildplak-
ken). Elk van die posten moet jaarlijks 500.000 euro opbrengen 
voor de gemeente. Een zelfde politiek geldt in Elsene: honderden 
GAS-boetes werden uitgedeeld tijdens ‘operatie kaakslag’: de 
meerderheid voor het weggooien van sigarettenpeuken, maar ook 
voor het uitlaten van de hond zonder een leiband of voor te luide 
muziek in de auto.

In mei 2013 deed de minister voor gelijke kansen Joëlle Mil-
quet (CDH) een wetsvoorstel om de GAS-boetes te gebruiken 
tegen seksistisch gedrag op straat, om deze plaag te bestrijden. 
Dit wetsvoorstel was nog een echo van de reporage ‘Femme de 
la rue’ die de problematiek van groeiend seksisme in een heel 
aantal arme wijken in Brussel aankaartte. Gaat Milquet dan ook 
iets doen aan de multinationals die met hun reclame vrouwen als 
objecten voorstellen op elke hoek van de straat? Gaat zij het gat 
vullen tussen het loon van mannen en dat van vrouwen? Gaat ze 
iets doen aan de precaire sociale situatie die de basis vormt voor 
deze discriminaties? Nee! Deze wet is enkel pure hypocrisie 
die dient om het ‘pro-vrouwen’-imago van Milquet in stand te 
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houden, terwijl verschillende maatregelen van haar regering juist 
vrouwen bijzonder hard treffen. De werkloosheidsuiterkeringen 
dalen het sterkst bij ‘samenwonende’ werklozen (vooral vrou-
wen en jongeren die nog bij hun ouders zonen), waardoor deze 
werklozen helemaal afhankelijk worden. Tegelijkertijd legt ze de 
verantwoordelijkheid voor het seksisme dat inherent is aan het 
kapitalisme bij mannen als individu en ontkent ze elke band met 
het systeem dat ze verdedigt.

Als links er echter niet in slaagt om vooruit te gaan en een 
alternatief naar voor te schuiven, dan kunnen extreemrechtse 
groupuscules zich sterker profileren (zoals Nation, het FN,…). 
Door ‘oplossingen’ naar voor te brengen die niet ingaan tegen 
de fundamenten van het kapitalistische systeem en tegen de ver-
antwoordelijken voor de crisis, moeten ze de aandacht afleiden 
naar thema’s als de criminaliteit. Het resultaat van Nation bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen in Evere (4,47%) en Vorst 
(1,24%) en de ervaring van andere landen zoals Griekenland 
toont dat het gevaar van extreemrechts ernstig moet genomen 
worden, zeker in een periode van crisis zoals we die vandaag 
kennen.

Armoede en sociale uitsluiting als gevolg van de kapitalistische 
crisis veroorzaken een verhoogde vervreemding onder een laag 
van de bevolking. Dat is de voedingsbodem voor criminaliteit, 
spanningen en discriminatie. De heersende klassen gebruiken 
de reactionnaire krachten in de samenleving (racisten, religieuze 
fundamentalisten,…) in deze context om de aandacht af te leiden 
van de echte onderliggende problemen. Alles wordt eraan gedaan 
om de minste feiten of acties van rechtse, islamitische, hysteri-
sche groupuscules à la Sharia4belgium te gebruiken om er een 
hele gemeenschap mee te stigmatiseren.

een continue ontwikkeling van precariteit en ar-
moede

In mei 2013 telden de OCMW’s in heel België om en bij de 
150.000 mensen die hulp van hen ontvangen, wat een record is. 
In Brussel gaat het over 32.000 mensen, 5% van de 18- tot 64-ja-
rigen en 14% meer dan in 2008. Dat is 3 keer meer dan in de rest 
van het land en in de arme halve maan is het zelfs 5 keer meer. 
De samenstelling van mensen die bij het OCMW komen aankop-
pen, verandert en toont de precaire situatie van de samenleving: 
meer en meer zijn jongeren betrokken (een derde van degenen 
die een “leefloon” krijgen, is jonger dan 25 jaar) en vrouwen 
vormen de meerderheid, vooral alleenstaande moeders.

Terwijl de sociale behoeften bij de OCMW’s stijgen, keurde de 
federale regering tijdens de begrotingsaanpassing in februari 
2013 een besparing op de uitgaven voor de OCMW’s goed van 
37,4 miljoen euro. De gemeenten, die het tekort in het budget 
van hun OCMW moeten bijpassen, worden zo geconfronteerd 
met een meerkost die direct op hen afkomt. Bovendien consta-
teert de openbare dienst voor sociale integratie ook een kloof tus-
sen rijke en arme gemeenten die de afgelopen 10 jaar nog dieper 
geworden is. In de gemeenten met een hoog doorsnee inkomen is 
het aantal OCMW-steuntrekkers van 7,8 naar 5,5 gegaan, terwijl 
dat in de gemeenten met een laag doorsnee inkomen van 19,7 
naar 29,6 gegaan is. In Brussel betekent dit alles een vergroting 
van het begrotingstekort en tekorten voor de gemeenten in de 
stadskern, waar de arme wijken geconcentreerd zijn.

Volgens het Brussels forum voor de strijd tegen de armoede zou-
den er in 2013 ongeveer 1900 ‘aftelbare’ daklozen zijn (volgens 
verschillende hulporganisaties gaat het zelfs over 2500, waarvan 
er 500 bijkwamen tijdens het laatste jaar), waarvan ongeveer 
40% vrouwen, een proportie die nog toeneemt. Bij Samu Social 
verdrievoudigde hun aantal tussen 2002 en 2011, van 300 naar 
1000. In 1999 vertegenwoordigde de vrouwen nog maar 1% 
van de daklozen bij Samu Social. In de opvanghuizen zijn 96% 
van de eenoudergezinnen gescheiden moeders. Deze groeiende 
aanwezigheid van vrouwen onder de daklozen, net als bij het 
OCMW, is een reflectie van de precarisatie van de levensom-
standigheden van vrouwen in de samenleving en het is een direct 
gevolg van politieke besparingen op infrastructuur en collectieve 
diensten.

3. jarenlange onderinvestering in het 
onderwijs

Is het Brussels onderwijs verantwoordelijk voor de werkloos-
heid? Deze vraag werd door de krant Le Soir in het kader van 
één van haar ‘SOS Brussel’-dossiers voorgelegd aan verschillen-
de politici die in de regio aan de macht zijn. Die politici hebben 
in deze vraag een mooi achterpoortje gezien om zich te ontdoen 
van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de werkgelegen-
heid en met de vinger te wijzen naar een ander machtsniveau, de 
gemeenschappen, als verantwoordelijke voor de problemen met 
de werkgelegenheid in Brussel.

In termen van precariteit en onderinvestering klopt het dat de 
Brusselse scholen zich in een kritieke situatie bevinden. Van 
nu tot 2015 wordt geschat dat er 23.000 extra plaatsen nodig 
zijn in het onderwijs, waarvan 18.000 in het basisonderwijs. In 
2020 zullen er 27.000 plaatsen nodig zijn in het basisonderwijs 
(20.000 in de lagere en 7.000 in de kleuterschool), ofwel 1.400 
klassen.

Sint-Gillis is net als andere Brusselse gemeenten uit de stadskern 
bijzonder getroffen door dit probleem. Op dit ogenblik is er geen 
enkele plaats meer in de lagere school en de situatie zal nog ver-
ergeren. “Er is momenteel een honderdtal kinderen dat we niet 
kunnen opvangen in de lagere school en daarnaast nog om en 
bij de 300 die we niet naar de kleuterschool kunnen laten gaan,” 
zo zegt Alain Hutchinson, schepen voor onderwijs in Sint-Gil-
lis (PS). Opnieuw is er sprake van de demografische boom. 
Daarop antwoordt Alain Hutchinson terecht: “God weet dat we 
vandaag studiebureaus hebben die statistieken maken, demogra-
fische studies,… Ik begrijp niet hoe we die golf niet hebben zien 
aankomen.” De demografische boom is opnieuw handig om de 
besparingspolitiek van de PS, dit keer op het vlak van de Franse 
Gemeenschap, te verdoezelen.

In september kondigde de Franse Gemeenschap de creatie van 
20.000 bijkomende plaatsen aan in de Waalse en Brusselse 
scholen tegen 2017, volgens een interview in de Sudpresse met 
Jean-Marc Nollet (minister verantwoordelijk voor het beleid wat 
betreft kleine kinderen, openbare diensten, wetenschappelijk 
onderzoek, vastgoedbeheer en schoolgebouwen van de regering 
van de Franse gemeenschap, Ecolo). Van die 20.000 plaatsen zijn 
er 11.447 beloofd aan de Brusselse scholen, maar dat is verre van 
genoeg.
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Om iets te doen aan dit tekort heeft de Brusselse regio begin 
2012 het initiatief genomen om een ‘urgentie-scholenplan’ te 
lanceren, wat Picqué gebruikte om zijn imago op te krikken in 
het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit urgentieplan 
bestond uit een budget van 12 miljoen euro voor 12 gemeenten 
(vooral in het noord-westen) en 29 projecten (25 prefabs en 4 
renovaties) waarvan 75% Franstalig. Het doel was om in septem-
ber 2013 uit te komen bij 3.836 plaatsen voor het basisonderwijs 
(1/3de kleuter en 2/3de lager onderwijs). Dat is opnieuw ver 
verwijderd van de benodigde 27.000 plaatsen in het basisonder-
wijs, eens temeer omdat de levensduur van prefab – net zoals 
de onderwijsomstandigheden – gelimiteerd is. Deze containers 
zorgen voor een precair onderwijskader en hun installatie zorgt 
voor last, zoals in de school Uilenspiegel in Sint-Gillis waar 
twee ‘modulaire klassen’ op het voetbalterrein van de speelplaats 
geplaatst werden. Er is dus geen enkel structureel antwoord op 
het tekort.

Sint-Gillis is één van de gemeenten waar het het moeilijkst is 
om een plaats te vinden voor de kinderen in een school dichtbij 
de woonplaats. De PS heeft grote electorale beloften gedaan in 
verband met onderwijs: 1.000 nieuwe plaatsen in gemeentelijke 
basisscholen tussen nu en 2016 en een nieuwe secundaire ASO-
school. Deze zou gebouwd worden op de voormalige site van de 
ECAM, zopas door de gemeente verkregen in het kader van het 
wijkcontract ‘Bosnië’.

Voor het basisonderwijs bestaat sinds 2011 een gemeentelijk 
plan dat voor 2015-2017 voorziet in de heringebruikname van de 
oude school in de Louis Coenenstraat voor 120 leerlingen van de 
school van de Parvis en een nieuw gebouw in de Vlogaertstraat 
voor de cursussen sociale promotie. Zo zou de school van de 

Parvis heringericht kunnen worden om 320 plaatsen te creëren 
in het basisonderwijs.Voor de overige 680 plaatsen, beloofd 
voor 2016, laat alles uitschijnen dat de pre-electorale beloften 
nog maar eens dode letter zullen blijven aangezien er sinds de 
verkiezingen nog niets gebeurd is en er een jaar later voor Sint-
Gillis – als enige gemeente – nog steeds geen algemeen politieke 
verklaring is. Of misschien zal er weer gewerkt worden met één 
of andere prefab-oplossing of ander geknutsel aan de vooravond 
van verkiezingen, zoals in 2012?

Tenslotte wordt tweetaligheid vaker en vaker een noodzaak om 
een job te krijgen in Brussel. De weinige Brusselse arbeiders die 
hiervoor in aanmerking komen, zeggen veel over de kwaliteit 
van het onderwijs in Brussel. Van de 163 lagere scholen van 
de Franse gemeenschap met immersie-onderwijs, bevinden er 
zich slechts 10 in Brussel. In het secundair zijn dat er 17 van 
de 91. Om dit gebrek te verhelpen en omdat een meerderheid 
onder de Brusselaars voorstander zijn van tweetalig onderwijs, 
hebben vele ouders hun kinderen afgelopen jaren ingeschreven 
in scholen van de Vlaamse gemeenschap. Om dit fenomeen 
tegen te gaan, heeft de Vlaamse gemeenschap van haar kant een 
discriminatie in het leven geroepen, die wel eens te duidelijk in 
de verf zou kunnen zetten dat ook hier te weinig geïnvesteerd 
wordt: toch is er voorrang voor kinderen van wie de twee ouders 
Nederlandstalig zijn. En ondanks die voorrang zijn er maar juist 
genoeg plaatsen en zijn er honderden Nederlandstalige kinde-
ren die geen school vinden in hun gemeente of zelfs in het net 
van hun keuze. Als gevolg daarvan zoekt een (onbekend) aantal 
kinderen een school in de rand. Deze kwestie is een bron van 
discussie tussen de Vlaamse gemeenschapscommissie en de 
Vlaamse regering.
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jaren van onderinvestering in de kinderopvang

Ook op vlak van de kinderopvang heeft de onderinvestering ge-
leid tot een tekort aan plaatsen. De Brusselse bevolking onder de 
3 jaar zal stijgen tot 57.615 kinderen in 2020 (tegenover 52.254 
dit jaar). Kind en Gezin en ONE (haar Franstalige tegenhanger) 
bieden slechts 16.424 plaatsen aan, wat een dekkingsgraad van 
slechts 31,34% oplevert. Slechts 18,13% van de opvang wordt 
aangeboden door gesubsidieerde crèches bij wie de kost voor de 
ouders verbonden is aan hun inkomen. Opnieuw zijn de tekor-
ten het grootst in de gemeenten van de arme halve maan, waar 
men gemiddeld tussen de 0,1 en 0,3 plaatsen per kind onder de 
3 jaar aanbiedt en dat terwijl de demografische groei net daar 
het hoogst is. Zo heeft men in Sint-Gillis een dekkingsgraad 
van slechts 23,11%, waarvan slechts 10% in de gesubsidieerde 
sector.

In een poging deze enorme tekorten op te lossen, lanceerde het 
Gewest in 2007 een noodplan. Dit “kinderopvangplan” had als 
doelstelling per jaar 500 nieuwe opvangplaatsen te creëren. Tot 
op vandaag werden echter slechts 819 nieuwe plaatsen gevon-
den. Het plan kent ook haar institutionele beperkingen: na een 
klacht van een Vlaamse vzw bij het Grondwettelijk Hof heeft de 
regering in 2011 haar plan moeten stopzetten gezien kinderop-
vang niet tot haar bevoegdheden behoorde.

Het Gewest heeft desondanks geprobeerd om de beslissing 
van het Hof te omzeilen door subsidies uit te delen die tot doel 
moeten hebben tussen 2012 en 2015 zo’n 1934 nieuwe opvang-
plaatsen te kunnen openen. Helaas heeft ONE (Franstalige Kind 
& Gezin) niet voldoende erkenningen kunnen voorzien om 
nieuwe crèches te openen, waardoor zo’n 1.100 van deze nieuwe 
plaatsen nog steeds in “stand-by” staan. De reden waarom ONE 
geen erkenningen kan geven, is simpel: er waren gewoon geen 
nieuwe opvangplaatsen voorzien na 2010. Hoewel de regeringen 
van het Gewest en de Franstalige gemeenschap proberen om dit 
probleem te verhelpen met de invoering van het “cigogne III 
plan”, dat werd opgestart in 2013 en tot doel heeft 1.600 nieuwe 
plaatsen te creëren in de Franstalige gemeenschap, bestaat het 
risico nog steeds dat het plan te beperkt zal zijn in impact: het 
moet immers al in 2014 opnieuw geëvalueerd worden in het 
kader van het Marshall Plan.

De gemeentelijke kinderopvangplaatsen in Sint Gillis hebben 
een huidige capaciteit van 327 kinderen. Dit werd mogelijk ge-
maakt dankzij de opening van 4 nieuwe crèches in 2011 en 2012. 
Er staan nog drie andere projecten op stapel voor 2013 en 2014, 
onder meer een crèche voor 10 opvangplaatsen in het kader van 
het wijkcontract “Zuidstation-Fontainas”, en twee andere crèches 
voor in totaal 42 opvangplaatsen in het kader van het wijkcon-
tract “Park-Alsemberg”. Een laatste project voorziet in opvang in 
het toekomstige nieuwe schoolgebouw in de Vlogaertstraat.

Maar om de verkiezingsbelofte van 200 nieuwe opvangplaat-
sen mogelijk te maken, zouden nog minstens 8 nieuwe crèches 
moeten ingericht worden. Zelfs dan zal slechts een deel van de 
750 gezinnen die vandaag op de wachtlijst staan bij de gemeente 
kunnen geholpen worden. Bovendien is het volgens Cathy 
Marcus weinig waarschijnlijk dat er een nieuw gemeentelijk 
“kinderopvangplan” zal komen. Als waarnemend burgemeester 
verklaarde ze tijdens een bijeenkomst rond het nieuwe wijk-
contract “Bosnië” immers dat de gemeente bij de twee vorige 

wijkcontracten intussen al meer dan genoeg had gedaan om kin-
deropvang te verzorgen en dat men ook rekening moet houden 
met de “budgettaire beperkingen”.

Zitten de scholen en de kinderopvang vast in een 
institutionele patstelling?

Zowel voor het onderwijs als bij de kinderopvang heeft het 
Grondwettelijk Hof gelijk gegeven aan de bezwaren die de 
Vlaamse Gemeenschap had opgeworpen tegen de investerings-
plannen van het Gewest. Het Hof bevestigde dat deze materies 
niet behoren tot de gewestelijke bevoegdheden. Deze beslissing 
vernietigt niet de reeds aangenomen uitvoeringen van het plan 
van het Gewest, maar verhindert het Gewest wel nieuwe beslis-
singen te nemen in deze materie. Om het gezichtsverlies bij een 
absoluut gebrek aan middelen bij de Brusselse gemeenten te 
vermijden, heeft de Olijfboomcoalitie een plan B voorgesteld: 
een lening van 60 miljoen € aan de gemeenten die vrij over dit 
bedrag mogen beschikken voor investeringen in collectieve 
voorzieningen.

Moeten we opkomen voor de overheveling van de bevoegdhe-
den over het onderwijs en de kinderopvang naar de Gewesten? 
Volgens Jean-Claude Marcourt (PS), zou deze overgang ervoor 
zorgen dat de lokale noden beter worden ingevuld. Er is echter 
geen enkele basis om te zeggen dat het Brussels Gewest wordt 
achtergesteld door de Franstalige Gemeenschap: op het vlak van 
onderwijs ontvangt het Gewest reeds 52% van de middelen voor 
gerichte omkadering, 26% van de middelen voor renovaties, 
en 58% van de middelen voor nieuwe scholen. Het probleem 
situeert zich vooral bij het gebrek aan middelen in de totale 
enveloppe: het gekrakeel tussen de verschillende regeringen 
wordt gebruikt om dit te camoufleren. De retoriek is dat “alles de 
schuld is van de gemeenschappen” is als een spelletje institu-
tioneel “Zwartepieten”, want op alle beleidsniveaus vinden we 
telkens dezelfde partijen terug.

In onze vorige congrestekst gaven we al aan dat we niet tegen 
een vereenvoudiging of wijziging van onze staatstructuur zijn, 
om op die manier bepaalde absurditeiten op te lossen, maar 
enkel wanneer dit gepaard gaat met de toewijzing van voldoende 
middelen voor elke bevoegdheid. De logica van de traditionele 
partijen is net het tegengestelde: de bevoegdheden herverdelen 
zodat de besparingen beter kunnen worden doorgevoerd.

4. Het gewest en de gemeenten laten 
de bevolking en de werkenden opdraai-
en voor het gebrek aan oplossingen 
voor de mobiliteitsprobemen

De regeerverklaring van de Brusselse regering uit 2009 sprak 
over de wens van de regering om te streven naar gratis openbaar 
vervoer, en om van mobiliteit een absolute prioriteit te maken in 
de strijd tegen files en vervuiling. Het Iris 2 Plan voorzag in de 
vermindering van de belasting van het wegennet met 20% tegen 
2018. Op het moment van deze regeerverklaring leek dit plan 
ons zeer optimistisch, zeker wanneer we de zeer beperkte midde-
len zagen die werden voorzien om deze doelstelling te bereiken. 
Vandaag moeten we inderdaad vaststellen dat de regering eerder 
de omgekeerde weg is ingeslagen.



De piekuren breiden zich steeds verder uit en er wordt geschat 
dat de belasting op het wegennet in het Gewest met 7% zal 
toenemen tegen 2015, wat de reistijd met zo’n 45% zou doen 
toenemen. Bij het openbaar vervoer gaat de MIVB verder met 
het “uitmelken” van haar klanten, in plaats van gratis openbaar 
vervoer na te streven. Jaar na jaar worden de gebruikers gecon-
fronteerd met steeds hogere tarieven (gemiddeld het dubbele 
van de inflatie onder de twee laatste regeerperiodes van Picqué), 
en de +65-jarigen verloren hun gratis abonnement. Het Gewest 
noemde deze maatregel een “solidariteitsmaatregel met de jonge-
ren”, omdat de regering hiermee het verdwijnen van de bijdrage 
van de Franstalige Gemeenschap in de schoolabonnementen wou 
“compenseren”.

Dit jaar schat de MIVB dat zo’n 348 miljoen passagiers zullen 
gebruik maken van haar bussen, trams en metro’s. Het netwerk 
heeft haar verzadigingspunt tijdens de spits meer dan bereikt, ter-
wijl er geen enkele verhoging van het aanbod in het vooruitzicht 
wordt gesteld. Meer dan één op drie Brusselse gezinnen beschikt 
niet over een eigen wagen, en slechts 22% van de Brusselaars 
gebruikt dagelijks de wagen. Deze cijfers tonen aan dat het grote 
mobiliteitsprobleem in Brussel voortkomt uit de onderinvesterin-
gen in openbaar vervoer.

Deze besparingen gebeuren niet enkel op kap van de reizigers, 
maar ook op die van de werkcondities en de veiligheid van 
het personeel. Tijdens het nieuwe beheerscontract 2013-2017 
voorziet de MIVB voor zo’n 116 miljoen € besparingen door 
te voeren. Het “menu”: verminderen van de werkingskosten, 

“strijd tegen het absenteïsme”,… Naast deze besparingen worden 
ook investeringen voorzien om een deel van het oudste rollend 
materieel te vervangen, maar geen enkele maatregel is voorzien 
om het aanbod substantieel te verhogen. Vanaf 2017 zal een be-
langrijk budget worden voorzien voor de automatisering van de 
metro, vooral op het centrale deel van de Oost-West-as. Binnen 
de huidige logica is er niemand die er ook maar aan twijfelt dat 
deze maatregel gepaard zal gaan met jobverlies.

Veiligheid is een belangrijk aspect bij de arbeidsvoorwaarden 
van het MIVB-personeel. Dit werd nogmaals pijnlijk duidelijk 
na de moord op een toezichter in Schaarbeek, in april 2012. Naar 
aanleiding van dit incident voerde het personeel een 6-daagse 
staking om meer middelen te eisen voor veiligheid op het werk. 
Dankzij hun strijd werd bekomen dat toezichters in de toekomst 
altijd in ploegen van twee zullen zijn bij interventies, dat 50 
nieuwe veiligheidsagenten werden aangeworven bij de MIVB, 
en dat er op elk uur van de dag een derde interventiewagen 
beschikbaar is. In het verleden was er op elke bus of tram ook 
een begeleider, maar het rentabiliteitsdenken van de bazen van 
MIVB en het Gewest hebben daar een einde aan gesteld.

Hoeveel zou het kosten om de MIVB volledig gratis te maken? 
“Dat is een politieke beslissing”, meent de MIVB. Marie De 
Schrijver heeft de vraag proberen te beantwoorden in een artikel 
voor “Le Soir”, waarin ze over onze actie in Sint-Gillis rond dit 
thema verslag gaf. “We kunnen ons baseren op de 165 miljoen € 
directe inkomsten van de MIVB (cijfers 2010), maar de bere-
kening is genuanceerder. We moeten hier de kosten van uitstoot 
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en ticketverkoop nog aftrekken, of de controles en portieken. 
Maar er komt ook de kost bij van een verhoogd gebruik van de 
dienstverlening. De huidige jaarlijkse dotatie, die 400 miljoen € 
bedraagt, zou het wegvallen van de inkomsten moeten dekken” 
Wij verdedigen uiteraard niet het idee dat het invoeren van gratis 
openbaar vervoer het verdwijnen van een deel van de 6.500 ba-
nen bij de MIVB tot gevolg zou hebben. In tegendeel, voor ons 
vraagt het gratis maken van het openbaar vervoer bijkomende 
massale publieke investeringen om te komen tot een enorme 
uitbouw van het netwerk, wat juist bijkomende degelijke banen 
zou opleveren.

In plaats van zich te richten op een ambitieus openbaar vervoers-
plan heeft de regering een nieuw parkeerplan uitgewerkt, dat 
van start zal gaan vanaf 1 januari 2014. Dit plan, dat nu concreet 
wordt uitgewerkt door de gemeenten, voorziet in de veralgeme-
ning van de bewonerskaarten in alle Brusselse gemeenten (5€ 
voor de eerste kaart, 50€ voor een tweede kaart, etc…) Deze 
kaarten moeten toestaan dat iemand zich in een straal van 1,5 km 
rond de eigen woning kan parkeren. Verder voorziet het plan in 
een uitbreiding van het aantal parkeermeters voor het parkeren 
op straat, terwijl de beschikbare parkeerplaatsen op straat dras-
tisch worden verminderd. Er wordt een compensatie voorzien 
in de vorm van alternatieve parkeerplaatsen zoals ondergrondse 
parkings: er is het voorbeeld van de Vinci Parking onder het 
Flageyplein in Elsene, resultaat van een Publiek-Private Samen-
werking, waarin de gemeente zelf 7 miljoen € heeft geïnvesteerd.

Oorspronkelijk was de bedoeling van parkeermeters om te 
vermijden dat auto’s te lang bleven stilstaan, vooral in de win-
kelstraten. Vandaag zijn het echte melkkoeien geworden om de 
tekorten op de gemeentelijke begroting op te vullen, en worden 
ze zelfs op de meest afgelegen plekken geïnstalleerd. In 2011 
brachten de parkeermeters 42 miljoen € inkomsten op voor de 
Brusselse gemeenten, waarvan 15 miljoen € in Brussel-Stad, 5 
miljoen voor Anderlecht en Schaarbeek, 3 miljoen in Etterbeek 
en 2,2 miljoen in Elsene.

Sint-Gillis heeft deze trend gevolgd, en verhoogde de prijs voor 
een halve dag parkeren naar 20€. In de begroting 2012 werd 
gerekend op 4 miljoen € inkomsten uit parkeren. De PVDA in 
Sint-Gillis heeft actie gevoerd tegen dit parkeerplan, om de kos-
tenloosheid van de eerste bewonerskaart te eisen, in plaats van de 
5€ die deze nu kost. Deze eis werd hernomen in het verkiezings-
programma van de PS. “We zijn verheugd dat onze burgercam-
pagne de PS heeft doen plooien” verklaarde Benjamin Pestieau 
over het verkiezingsprogramma van de PS. Dit toont echter ook 
de beperkingen van de politiek van de “kleine overwinningen” 
aan: de PS maakte gebruik van een dergelijke beperkte eis om 
haar besparingsbeleid op het gebied van parkeren sociaal te kun-
nen inpakken.

De inkomsten uit belastingen voor de 19 Brusselse gemeenten 
stegen met bijna 52 miljoen € tussen 2009 en 2012 (tegenover 
een groei met 17,5 miljoen tussen 2006 en 2009). De inkomsten 
uit de parkeermeters zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Enkel 
de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Watermaal-Bosvoorde en 
Oudergem werken nog niet met parkeermeters. In plaats van via 
de uitbouw van een degelijk aanbod van openbaar vervoer een 
structurele oplossing aan te bieden voor het mobiliteitsprobleem 
in Brussel, tracht de Brusselse regering samen met de gemeen-
ten vooral dit gebrek uit te melken door mensen die in Brussel 

wonen of werken extra te belasten.

Het cynisme van de gewestelijke regering gaat zo ver dat ze haar 
parkeerplan probeert voor te stellen als een vooruitgang voor de 
bevolking: het zou immers enkel gaan om een “harmonisering” 
en dat “elke burger die een parkeerplaats zoekt recht heeft op een 
rechtvaardige en gelijkwaardige behandeling”. Aan het woord is 
Brigitte Grouwels, Brussels CD&V-minister onder meer ver-
antwoordelijk voor mobiliteit. Voor diegenen die werken in een 
gemeente waarin ze niet wonen, bestaat deze “rechtvaardige en 
gelijkwaardige behandeling” er in dat ze een parkeerabonnement 
van 750€ per jaar mogen betalen, zoals de werknemers van het 
Brugmann hospitaal in Brussel in oktober 2012 aankloegen.

Bij twee algemene vergaderingen van het personeel, waar telkens 
meer dan 400 personeelsleden aanwezig waren, vormden de ba-
sis voor een actieplan waarin de personeelsleden op de Hortasite 
werden gemobiliseerd tegen het parkeerplan van de Stad Brussel. 
Ze eisten dat de parking van het ziekenhuis zelf niet langer ex-
clusief zou worden voorbehouden aan kaderleden, dat een gratis 
bewonerskaart zou worden gegeven aan alle personeelsleden en 
dat gratis en beter openbaar vervoer zou worden aangeboden. 
Jammer genoeg maakte het gebrek aan initiatief vanuit de vak-
bondsleiding om een actieplan uit te werken dat deze strijd niet 
werd uitgebreid naar andere werkenden in de Brusselse openbare 
diensten.

5. De gemeentefinanciën in het rood, 
werkenden en hun gezinnen betalen 
het gelag…

Volgens een analyse van de gemeentebegrotingen door Belfius, 
zouden 13 van de 19 Brusselse gemeenten een tekort op de 
begroting realiseren voor 2013. Deze cijfers zijn veel slechter 
dan in andere Belgische gewesten. Na de bestuursperiode 2000-
2006, gekenmerkt door een systematische verslechtering van 
de budgettaire situatie van de gemeenten, sprak Charles Picqué, 
toen ook Brussels minister bevoegd voor lokaal bestuur, over een 
“financiële stabilisering” van de gemeenten “via het initiatief van 
het gewest, en een nauwgezet begrotingsbeleid door de gemeen-
ten in 2006-2012”.

Met het “initiatief door het gewest” verwijst Picqué in de eerste 
plaats naar de bijkomende toelage van 30 miljoen € per jaar 
sinds 2007 om het tekort op de gemeentebegrotingen te hel-
pen dichtrijden. Zonder die extra steun zou slechts één van de 
negentien Brusselse gemeenten uit de rode cijfers blijven. Picqué 
koppelde deze steun aan het voorleggen en respecteren van een 
driejaarlijks begrotingsplan door de gemeenten. Deze maatre-
gel zou de inspiratie kunnen zijn van latere maatregelen zoals 
de nieuwe Europese maatregelen binnen de Six-Pack. Het doel 
van de maatregel was “loodgieter” te spelen voor de gemeenten, 
maar tegelijkertijd besparingen en tekorten te organiseren. Onder 
“nauwgezet begrotingsbeleid” verstaat hij de politiek van lokale 
besparingen via dewelke de groei van de uitgaven per hoofd van 
de bevolking systematisch lager waren dan de inflatie, hetgeen 
enkel maar bijdroeg tot de tekorten. En dit ondanks een jaarlijkse 
stijging van de dotaties aan de politiezones met 5%, en deze aan 
het OCMW met 5,5%.
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We zagen al dat het rendement van de gemeentelijke belasting 
op immobiliën sterk fluctueert van gemeente tot gemeente. De 
inkomsten uit de opcentiemen op de personenbelasting wegen 
jaar na jaar minder in de inkomsten van de gemeenten (van 15% 
in 2006 naar 11% in 2012), getuige van de verarming van de be-
volking. Inkomsten vanuit tussenkomsten door het gewest stegen 
jaarlijks van 5% tot 22,5% in dezelfde periode. Subsidies vanuit 
de federale overheid, de gemeenschappen en de gemeenschap-
pelijke Gemeenschpscommissie vertegenwoordigen zo’n 13,5% 
van de gemeentelijke inkomsten.

De inkomsten uit financiële beleggingen zijn sinds 2005 in 
vrije val, ten gevolge van de liberalisering van de energiesector 
(verlies van inkomsten uit de intercommunales) en sinds 2009 
ook door de liquidatie van de Gemeentelijke Holding (verdwij-
nen van de dividenden uit Dexia). De inkomsten uit schulde-
naars (enerzijds interesten op uitstaande sommen, maar ook de 
dividenden uit participaties in intercommunales zoals Sibelga, 
Hydrobru en Brutélé) vertegenwoordigen slechts 3,7% van de 
inkomsten van de gemeenten, tegenover 8,5% tien jaar eerder.

In de energiesector, ooit verantwoordelijk voor belangrijke 
dividenden, hebben de gemeenten zich tevreden gesteld met 
inkomsten uit de activiteiten van de netbeheerders. De verliezen 
uit het verdwijnen van inkomsten op de elektriciteitsvoorziening 
werden in Brussel gecompenseerd door een wegennetretributie 
(zowel voor gas als voor elektriciteit) die een netto rendement 
oplevert van 30 miljoen €. De dividenden op gas en elektrici-
teit zijn geëvolueerd van 70 miljoen € per jaar in 2002 naar 55 
miljoen € vanaf 2005, en naar 50 miljoen vanaf 2011. Interfin, 
het financieel vehikel waarmee de gemeenten participeren in 
Sibelga, betaalde de gemeenten in 2010 echter een uitzonder-
lijk dividend uit van 32 miljoen €, afkomstig van inkomsten uit 
een te hoge aangerekende kost voor energiedistributie aan de 
consumenten. De gemeenten hebben besloten om steeds meer 
inkomsten te onttrekken uit Sibelga. Terwijl de winst van het 
bedrijf voor 2012 nog steegt tot 87,3 miljoen € tegenover 66,5 
miljoen in 2011, stegen de uitbetaalde winsten tot 79,6 miljoen € 
(waarvan 75% naar de gemeenten gaat, en 25% naar Electrabel).

De maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de 
hoge prijzen van de energieleveranciers enigszins te temperen, 
kwamen veel te laat en zijn veel te beperkt. Bovendien had de 
CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 
het Gas) reeds in haar rapport van januari 2012 aan de alarmbel 
getrokken, waarbij ze uitlegde dat de distributietarieven in Bel-
gië veel te hoog liggen in vergelijking met de ons omringende 
landen. Het klopt dat, op het geheel van de energiefactuur, het 
vooral de distributiekosten zijn die zijn toegenomen sinds 2008: 
ze vertegenwoordigen vandaag ongeveer 40% van de gas –en 
elektriciteitsfactuur, en kosten zo’n 600€ per jaar aan een gemid-
deld gezin! Merkwaardig genoeg is de distributiekost in Brussel 
ook een stuk hoger dan in Vlaanderen en Wallonië, terwijl het 
grondgebied, en de dus ook de netkost, veel kleiner is.

Tussen 2008 en 2012 heeft de gemeente Sint-Gillis haar jaarlijk-
se inkomsten op het gebied van gas en elektriciteit zien stijgen 
van 2,6 miljoen € naar 5,3 miljoen €. Deze inkomstenverhogin-
gen (wegennetretributie, openbare dienstverplichtingen, dividen-
den en “uitzonderlijke verkoop” van gemeentelijk patrimonium 
aan Sibelga in 2011), worden uiteraard verhaald op de gebrui-
kers. Gemiddeld betekent dit 110€ per jaar per inwoner van 

Sint-Gillis aan verdoken belastingen. Dit bedrag komt ongeveer 
overeen met de kostprijs van de verliezen uit Dexia.

Dankzij de Gemeentelijke Holding hadden de Belgische ge-
meenten zo’n 14% van Dexia in handen. Met het faillissement 
van de bank, zijn de dividenden (nog 25 miljoen in 2008) on-
dertussen tot 0 herleid in 2009. Alle traditionele partijen hebben 
deelgenomen aan deze speculatieve orgie. De Raad van Bestuur 
van Dexia zat vol politici terwijl de bank verder de risico’s bleef 
maximaliseren om zo hoog mogelijke rendementen te behalen.

In 2008 werden de gemeenten gevraagd geld op tafel te leg-
gen om de noodlijdende bank te redden. Sint-Gillis heeft haar 
participatie in het kapitaal van de bank verhoogd met 4 miljoen 
€. Samen met Sint-Gillis, verhoogden ook de gemeenten Ander-
lecht, Brussel-Stad, Elsene en Schaarbeek hun participatie. Later 
zouden Sint-Joost, Molenbeek, Etterbeek, Ukkel en Jette volgen. 
In zijn financieel verslag 2002-2011 schreef Picqué dan ook 
“dankzij de herkapitalisatie van de groep, hebben de gemeenten 
het verlies aan inkomsten samen weten te beperken tot 8 miljoen 
€ per jaar”. Niet lang daarna gingen alle geïnvesteerde sommen 
verloren, omdat de herkapitalisatie de val niet kon tegenhouden. 
Het uiteindelijke jaarlijkse verlies komt neer op 2 miljoen € voor 
Sint-Gillis, en 4 miljoen € voor Elsene. De gemeenten gingen 
zelfs een lening aan bij Dexia om deze investering te doen! Zo 
betaalt Sint-Gillis nu jaarlijks, en tot in 2019, 500.000€ afbetalin-
gen af voor de schuld die ze aanging bij de herkapitalisatie.
Nu ook beparingen via de gemeenten

Om te tekorten op de gemeentebegroting op te vangen, zijn 
verschillende besturen overgegaan tot besparingen op het lokale 
niveau. Ze doen dit onder meer door de verhoging van allerlei 
belastingen en taksen. Deze verhoging bedraagt zo’n 8,7% voor 
het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met 
2012, en komt neer op zo’n 130€ per inwoner. Deze belastingen 
gaan vooral over bureau’s en hotelkamers, maar de sterkste stij-
ging zien we in de domeinen mobiliteit en parkeerbeleid. Voor de 
begrotingen voor 2013 van de 19 Brusselse gemeenten rekende 
Belfius uit dat de inkomsten uit parkeren ongeveer 51 miljoen € 
bedragen, 9,2 miljoen € of 25% meer dan 3 jaar geleden. Deze 
inkomsten zullen nog verder stijgen vanaf 2014 met de invoe-
ring van het nieuw gewestelijk parkeerbeleid dat in voege treedt 
vanaf 1 januari. Deze hervorming loopt samen met de hervor-
ming van het reglement rond de Gemeentelijke Administratieve 
Sancties (GAS-boetes), een beslissing van de federale overheid. 
Hierdoor zullen meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststel-
len en verhoogt de maximale boete tot 350€.

Voor de Belgische burgerij zijn de gewesten en gemeenschap-
pen erg bruikbare instrumenten om verschillende besparingen 
door te voeren. De Belgische politieke kaste is expert in dit soort 
tactieken. Eén beleidsniveau wordt naar hun oordeel nog niet 
voldoende gebruikt om besparingen door te voeren: de gemeen-
ten. Eén van de doelstellingen van de gewestelijke regering is 
de besparingen op openbare diensten te verspreiden, en deze 
diensten te gebruiken om de bevolking en de werkenden nog 
verder uit te melken.

Elsene heeft de aftrap gegeven in de grote besparingscompetitie 
2013 met de begroting die ze in februari voorstelde. De nieuwe 
meerderheid (PS-MR-Spa) voorziet 18 maatregelen, waaronder 
het verminderen van het aantal gemeenteambtenaren (door één 

Brussel 

22 l MArXisMe VAndAAg l december 2015 



Brussel 

MArXisMe VAndAAg l december 2015 l 23 

op drie vertrekkers niet te vervangen), sluiten van twee sociale 
resto’s, afschaffen van de helft van de subsidies aan verenigin-
gen, sluiten van het gemeentelijk containerpark, verhoging van 
de kosten voor gemeentelijke voorzieningen met gemiddeld 
15%, en bijkomende taksen. Zoals Picqué reeds deed in het Ge-
west, wil ook de gemeente Elsene de crisis laten betalen door het 
gemeentepersoneel en de inwoners.

De situatie in Sint-Gillis lijkt daartegen redelijk paradoxaal. 
Meer dan één jaar na de verkiezingen is de nieuwe meerderheid 
nog steeds niet met haar beleidsverklaring voor de dag gekomen. 
Terwijl de begroting voor 2013 in april door de gemeenteraad 
werd gestemd (met een tekort van 3 miljoen €), heeft de meer-
derheid haar verplichte driejarenplan voor het gewest nog niet 
voor de gemeenteraad gebracht, hoewel in dit plan de algemene 
orientatie van de gemeentelijke begroting voor de komende drie 
jaren moet bevatten. Sint-Gillis is de enige gemeente die dit 
alsnog niet deed, heeft dit iets te maken met de terugkeer van 
Charles Picqué als burgemeester?

een gewest gekenmerkt door tekorten en onge-
lijkheden, met dank aan Picqué

Toen hij het Gewest verliet, publiceerde de krant « Le Soir » een 
eerbetoon aan Picqué. De krant noemde hem de beste verdedi-
ger van de Brusselse belangen tegen Vlaanderen. Op die manier 
heeft de “uitvinder” van het Gewest tijdens de 6de staatshervor-
ming een herfinanciering van 461 miljoen € verkregen. Zal de 
regering hiermee eindelijk kunnen voldoen aan de behoeften van 
de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel?

Niets is minder zeker. In juli stelde de Brusselse regering de 
grote lijnen voor het gewestelijk budget voor 2014 voor. Op het 
menu: 120 miljoen euro besparingen of 4% van het budget. Die 
eerste besparingen o.l.v. Vervoort zijn een pak hoger dan die van 
2013 (83 miljoen euro). De details van de budgetkortingen en de 
belastingsverhogingen zijn nog niet gekend, een conclaaf werd 
voorzien voor eind september. Het is zeer waarschijnlijk dat de 
traditionele salami opnieuw aan de beurt zal zijn voor het reali-
seren van de besparingen, waarbij eveneens gebruik zal gemaakt 
worden van het gemeentelijke niveau om het besparingsbeleid 
toe te passen.

De zesde staatshervorming voorziet parallel met de herfinancie-
ring ook de transfer van een serie bevoegdheden op het vlak van 
arbeidsbeleid, gezondheidszorg, kinderbijslag,… naar de gewes-
ten. Die nieuwe bevoegdheden maken bijna 25% uit van de vol-
ledige sociale zekerheid. Het is waarschijnlijk dat deze diensten 
even goed te maken zullen krijgen met onderfinanciering als de 
bevoegdheden die het Gewest vandaag al uitoefent. Bovendien 
dreigen die nieuwe thema’s de communautaire complicaties te 
intensifiëren, evenals het gebruik van de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie.

Moet men de publieke administratie in Brussel versimpelen? 
Als een dergelijke vereenvoudiging er komt ten koste van de 
middelen, zal de situatie niet beter worden gezien de tekorten 
de conflicten en discriminaties doen toenemen. De enige echte 
oplossing is het aanpakken van de wortel van het probleem: de 
diensten en infrastructuur organiseren in functie van de behoef-
ten eerder dan het gebruiken van de verschillende niveaus van de 
macht om de verschillende tekorten te beheren.

Het is nochtans deze laatste logica die achter de federale staats-
hervorming en achter de interne hervorming van het Gewest zit. 
In 2010 brachten Verdonck, Taymans en Ector, drie professoren 
van het regionale Brusselse studiecentrum van de universitaire 
faculteit van Saint-Louis een studie uit die een nood aan bijko-
mende financiering ter hoogte van 720 miljoen euro berekende, 
gebaseerd op de hogere kosten en de tekorten aan inkomsten die 
het gewest moet ondergaan in vergelijking met de andere gewes-
ten. De som die door het institutionele akkoord wordt voorzien, 
bedraagt echter slechts 461 miljoen euro.

Volgens de studie is het verschil tussen die behoeften en de 
bekomen herfinanciering in de verschillende budgetten als volgt: 
56 miljoen euro noodzakelijk voor veiligheidspolitiek tegenover 
30 miljoen dat verkregen is; voor de kosten verbonden aan de 
tweetaligheid en de politieke administratieve structuren is er een 
behoefte van 89 miljoen tegenover 68 miljoen euro dat bekomen 
werd, waarvan 40 miljoen via de gemeenschapscommissies. Het 
gebrek aan inkomsten dat voortvloeit uit de afwezigheid van 
solidariteit vanwege het Brusselse hinterland wordt geschat op 
430 miljoen euro, terwijl de nieuwe financieringswet maximum 
slechts 44 miljoen euro voorziet vanaf 2015 op basis van het 
belang van de pendelaars. De studie berekent een meerkost voor 
het OCMW ten gevolge van de aantrekkingskracht van de hoofd-
stad op achtergestelde bevolkingsgroepen op 89 miljoen euro, 
terwijl op dat vlak niets wordt voorzien.

Wat betreft de mobiliteit en de gemiste inkomsten die te wijten 
zijn aan fiscale vrijstellingen die de internationale instellingen en 
ambtenaren verkregen hebben, werden de nodige middelen door 
de studie berekend op respectievelijk 122 en 127 miljoen euro. 
Op deze vlakken dekt de herfinanciering de aangehaalde som-
men. Maar we moeten begrijpen dat dit niet gaat over een studie 
die werd uitgevoerd door socialisten en gebaseerd is op de echte 
behoeften. Het gaat om een vergelijking van Brussel met de rest 
van het land (bij gelijk blijvende politiek) om op deze basis de 
nadelen van de oude en de nieuwe financierings wet voor het 
Brusselse Gewest te berekenen. Deze studie plaatst zich in het 
kader van een meer ‘evenwichtige’ herverdeling van de tekorten 
over het hele land en niet in het kader van een oplossing van de 
tekorten. De reële behoefte, vertrekkend van de verdediging van 
het recht op een degelijk leven voor iedereen, vereisen uiteraard 
veel meer middelen.

Het forfetaire karakter van de bijkomende dotaties riskeert op 
termijn een nieuwe onderhandeling noodzakelijk te maken 
indien de objectieve behoeften sustantieel toenemen ( wat het 
meest waarschijnlijke perspectief is). Bovendien kan de helft van 
de voorziene dotaties niet vrijelijk gebruikt worden, maar zijn ze 
voorzien voor specifieke materies (“geen blanco cheque”, zoals 
de Vlaamse partijen zeiden). Het gebrek aan financiering om de 
gemiste inkomsten voor het Gewest, verbonden aan het feit dat 
de mensen die in Brussel werken hun belastingen in een an-
dere regio betalen, en de meerkost die te wijten is aan de sterke 
aantrekkingskracht van de hoofdstad voor armere bevolkings-
groepen te compenseren, zal de Brusselse regering nog meer in 
haar logica dwingen om rijkere lagen aan te trekken en armere 
bevolkingslagen weg te drukken.

In Brussel heeft de Belgische burgerij kunnen rekenen op een zo-
veelste institutionele loodgieter in haar dienst. Recent verklaarde 



Picqué nog: “we hebben niet kunnen anticiperen op de demogra-
fische boom, het is een factor waarop we geen greep hebben”. 
Indien de demografische groei naar voor komt als hét probleem 
van Brussel die de tekorten veroorzaakt, is het omdat de de-
mografische groei de gevolgen in de verf zet van decennia van 
onderinvestering in de collectieve diensten en infracstructuur, ge-
volg van de neoliberale politiek van de regeringen onder Picqué. 
Om het hoofd te bieden aan deze tekorten wisselen de ‘oplossin-
gen’ tussen tijdelijke knutselplannen, verhoogde taksen, boetes. 
In alle gevallen is het de Brusselse bevolking en de arbeidsklasse 
die de kosten ervan draagt. Die twintig jaar van regeringen onder 
Picqué illustreren uiteindelijk zeer goed het proces van verburge-
lijking van de sociaaldemocratie.

Tegelijkertijd heeft de olijfboomregering toegestaan dat de be-
voorrechte banden tussen de vakbondsleiding en de traditionele 
regeringspartijen volop konden spelen, om op die manier een 
veralgemeende beweging te vermijden ondanks de druk aan de 
basis. De retoriek van de syndicale leiders, die er een was om 
iedere eis te verbinden aan het verwerven van een herfinancie-
ring van het gewest, is een uitdrukking geweest van deze banden. 
Zoals dat werd uitgelegd in het kader van de arbeidsomstandig-
heden van de regionale en lokale ambtenaren, was deze retoriek 
zeer geliefd terwijl vandaag blijkt dat de herfinanciering niet 
wordt gebruikt om de verworvenheden te verbeteren, noch om 
de tendens tegen te gaan van de toename van de tekorten. Het 
breken van de banden met de traditionele partijen en een nieuwe 
massapartij die de belangen van de arbeiders verdedigt, is nood-
zakelijk.

De toenemende ongelijkheid die voortvloeit uit de tekorten 
wordt geilustreerd door de evolutie van de inkomsten van de 
10% rijksten in Brussel tegenover de evolutie van de inkomsten 
van de 10% armsten, en dat tussen 1985 en 2007. Terwijl de 
inkomsten van de 10% rijksten verdubbeld zijn 1985, zijn de 
inkomsten voor de 10% armsten gehalveerd. Deze grafiek houdt 
niet eens rekening met de crisis en de effecten ervan in de laatste 
5 jaar. Deze “sociale breuklijn” is een illustratie van het resultaat 
van 20 jaar regeringen o.l.v. Picqué.
Conclusie

Zoals de recente massabewegingen in Turkije rond het Taksim-
plein en in Brazilië tijdens de FIFA Confederations Cup heb-
ben geïllustreerd, kan een stadspolitiek die prestige voor een 
minderheid combineert met tekorten voor een meerderheid het 
effect hebben van een vonk die de woede doet ontbranden en het 
startpunt vormt van het in vraag stellen van het hele systeem. Het 
type van strijd zoals dat van de gemeentelijke arbeiders in Ath en 
recenter nog in Sint-Niklaas, die de steun van de bevolking heb-
ben gemobiliseerd tegen het afstoten van vuilnisophaling, kan 
zich op termijn ook in de Brusselse gemeente ontwikkelen.

De arbeiders van Net Brussel of zij van de Horta-site hebben 
al aangetoont dat ze in actie kunnen gaan. De gemeentelijke 
arbeiders in Sint-Gillis hebben hun acties in de gemeente herop-
gestart, zoals met ket piket op 14 november vorig jaar. Ze legden 
toen uit dat ze opnieuw willen aansluiten bij de meerstrijdbare 
syndicale tradities. Met LSP en de campagne ‘Herover onze 
Gemeente’willen we de syndicalisten en de inwoners van Brus-
sel begeleiden in dit proces op die plaatsen waar we over een 
inplanting beschikken.

Het vertrekpunt voor de begrotingen moet de noden van de 
bevolking zijn en niet te beperkte opgelegde middelen. De rijk-
dom bestaat immers in de samenleving, het moet gezocht worden 
daar waar het zich bevindt, zowel op het gemeentelijke als op 
het gewestelijke niveau. Een radicaal plan van massale open-
bare investeringen is noodzakelijk om op massale schaal sociale 
woningen, scholen, creches, openbaar vervoer, kwaliteitsvolle 
verzorgsinstellingen, degelijke jobs en koopkracht te creëren.

Dit maakt het noodzakelijk een deficitair budget op te stellen. 
Een socialistische meerderheid zou in dat geval een massale 
campagne voeren in de gemeente of de stad, samen met de lokale 
en regionale ambtenaren, om een breed mobilisatieplan op te 
stellen die de nodige maatregelen ondersteunt en een dergelijk 
budget oplegt. Dat zou een front openen tegen de besparings-
regering Di Rupo en zijn opvolger zoals het voorbeeld van de 
socialistische meerderheid en de inwoners van Liverpool in de 
jaren ’80 met hun strijd tegen Thatcher hebben aangetoond.

Dat radicale plan kan niet beperkt worden tot het gemeentelijke 
of gewestelijke niveau, maar moet verbonden worden aan de 
kwijtschelding van de schuld en aan de nationalisatie onder de-
mocratische arbeidscontrole van de banken, de energiesector en 
de andere sleutelsectoren van de economie en aan socialistische 
transformatie van de samenleving.

Brussel 
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De verkiezing van een regering onder leiding van Syriza in 
Griekenland leidde begin dit jaar tot enthousiasme onder 
werkenden in zowel Griekenland als de rest van Europa. 
Maar het draaide uit op een bittere ontgoocheling toen Syriza 
in juli capituleerde voor de trojka. Ongelijkheid en bespa-
ringen blijven miljoenen mensen radicaliseren. Dit leidt tot 
nieuwe linkse bewegingen. Iers parlementslid PAUL MURP-
HY stelt dat we ervaringen moeten trekken uit Griekenland 
om de heerschappij van de 1% te stoppen.

“De sfeer doet mij wat denken aan de periode na 1968 in Europa. 
Ik voel misschien niet meteen een revolutionaire sfeer, maar toch 
iets als breed gedeeld ongeduld. Als dit ongeduld geen indivi-
dueel maar een collectief gevoel wordt, is het een aanzet tot revo-
lutie.” (1)

Deze woorden van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese 
Raad, zijn opmerkelijk. Ze wijzen op de groeiende vrees van de 
kapitalistische klassen doorheen Europa. De schijnbaar onge-
naakbare neoliberale dominantie sinds de val van het stalinisme 
wordt nu steeds meer betwist in een aantal ontwikkelde kapita-
listische landen. De diepe crisis van het kapitalisme vanaf eind 
2007 heeft politieke gevolgen met een bocht naar links in het 
bewustzijn en de ontwikkeling van nieuwe linkse krachten.

revolte in het stemhokje

De crisis heeft geleid tot politieke problemen voor de kapitalisti-
sche klasse, in het bijzonder in de periferie van Europa waar ook 
de crisis het scherpste tot uiting kwam. De politieke crisis is zo 
diepgaand en langdurig dat in de meeste landen alle mogelijke 
gevestigde partijen aan de macht geweest zijn. Ze voerden in 
essentie allemaal hetzelfde beleid van harde besparingen. Dit 
leidde tot een ineenstorting van de steun voor de voormalige 
sociaaldemocratische partijen die voorheen nog veel stemmen 
haalden onder de werkenden. 

Een illustratie hiervan is het feit dat de gevestigde partijen in drie 
van deze landen uit de Europese periferie niet langer 50% van de 
stemmen halen. Dit is het geval in Griekenland waar de Nieuwe 
Democratie en PASOK met de laatste verkiezingen samen nog 
goed waren voor 34%. In Spanje haalden de PP en PSOE in de 
Europese verkiezingen van 2014 nog 49%. In Ierland haalden 
Fianna Fail, Fine Gael en Labour in dezelfde Europese verkie-
zingen minder dan 50%. In Portugal haalden de conservatieve 
Sociaaldemocratische Partij en de Socialistische Partij samen 
nog 70,9%, maar ook dit was een afname met 7,6%. De radicale 
linkerzijde ging met 5,4% vooruit tot 18,5%. De kapitalistische 
klassen in Europa worden steeds meer geconfronteerd met een 
crisis van hun politieke vertegenwoordiging, ze hebben het moei-
lijk om stabiele instrumenten voor hun heerschappij te vinden.

De crisis en de bewegingen tegen het besparingsbeleid in de 
periferie van Europa hebben het proces van de ontwikkeling van 
nieuwe linkse krachten met een significante basis versneld. Dit is 
natuurlijk geen nieuw fenomeen. Het is een proces dat al bezig is 
sinds de scherpe bocht naar rechts van de zogenaamde sociaalde-
mocratie rond en na de val van het stalinisme. Het is een proces 
dat niet rechtlijnig verloopt en reeds leidde tot de opkomst (en 
vaak ook de val) van de Rifundazione Comunista in Italië, Die 
Linke in Duitsland, Bloco Ezquerda in Portugal, de Roodgroene 
Alliantie in Denemarken en Syriza in Griekenland. 

Het uitgerokken karakter van de crisis heeft de ontwikkeling 
van nieuwe linkse krachten verder aangemoedigd. Dit was erg 
duidelijk in de snelle groei van Syriza. Deze partij kwam begin 
2015 aan de macht. Tegelijk was er een opmars van Podemos in 
Spanje. Ook de verkiezing van Jeremy Corbyn als voorzitter van 
Labour en de breed gedragen campagne van Bernie Sanders in de 
VS zijn uitdrukkingen van dit proces.

Een opvallend kenmerk van deze golf van nieuwe politieke 
bewegingen is de erg diverse wijze waarin hetzelfde fenomeen 
tot uiting komt in verschillende landen. Op dit ogenblik richt de 

nieuwe bewegingen, oud dilemma. 
Hervorming of revolutie
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zoektocht naar politieke vertegenwoordiging van de werkende 
bevolking zich vooral tot instrumenten die al deels bestaan in erg 
verschillende politieke landschappen en met diverse tradities van 
de arbeidersbeweging. 

Zo kon Syriza, een alliantie rond een eurocommunistische kern, 
in Griekenland momentum krijgen. Van 4,7% in de Europese 
verkiezingen van 2009 groeide Syriza tot 36,3% in januari 2015 
en kon het een regering vormen. In Spanje werd Izquierda Unida 
(Verenigd Links, een alliantie rond de Communistische Partij) in 
veel regio’s gezien als onderdeel van het politieke establishment. 
IU kende geen ontwikkeling zoals Syriza. De beweging van 
misnoegden, de indignado’s, kwam van onderuit in actie en vond 
een politieke uitdrukking in een nieuwe kracht, Podemos. Deze 
formatie is grotendeels opgebouwd rond de persoonlijkheid van 
Pablo Iglesias. 

corbyn en sanders spelen in op groeiende radica-
lisering

Het Corbyn-effect in Engeland en Wales is het meest opmerke-
lijke van de nieuwe linkse fenomen. Hier stond Labour bekend 
als een wel erg rechtse sociaaldemocratische partij die sinds de 
dagen van Blair amper nog een actieve betrokkenheid van de 
arbeidersbeweging kende. Het was een partij die de rubicon had 
overgestoken en een volledig kapitalistische partij werd. Dat 
ondanks het behoud van vroegere elementen zoals de formele 
banden met de vakbonden en de aanwezigheid van een klein 
aantal socialistische verkozenen zoals Jeremy Corbyn. 

Door het electorale stelsel in Groot-Brittannië waarbij in elk kies-
district de grootste partij de zetel binnenhaalt, ontstond er geen 
grote formatie links van Labour die een centraal aantrekkings-
punt werd voor diegenen die een alternatief op de besparingen 
zochten. Toen Jeremy Corbyn zijn kandidatuur binnen Labour 
indiende, werd algemeen aangenomen dat hij geen kans maakte. 
Zijn retoriek over een consequente linkerzijde die ingaat tegen de 
besparingen zorgde ervoor dat zijn campagne een enorme steun 
kon opbouwen onder jongeren en werkenden. Zijn campagne 
werd een lichtpunt en er onstond een ongelofelijk momentum 
met meer dan 100.000 mensen die zich registreerden om voor 
Corbyn te kunnen stemmen, sinds de start van zijn campagne 
kwamen er 60.000 nieuwe leden van Labour bij.

In de VS is er ondertussen een nooit gezien momentum rond 
Bernie Sanders. Hij is kandidaat in de voorverkiezingen van een 
organisatie die nooit een arbeiderspartij was. De Democratische 
Partij probeert bewust bewegingen en syndicalisten rond zich 
te recupereren om de druk van bewegingen van onderuit tegen 
te gaan en om de ontwikkeling van een partij van de werkenden 
te vermijden. Als zelfverklaarde democratische socialist (die 
weliswaar Scandinavië als model aanhaalt) krijgt Sanders net als 
Corbyn een brede steun. De boodschap van Sanders slaat aan bij 
miljoenen mensen buiten de traditionele Democratische kringen. 
Zijn meetings trekken grote aantallen, vaak zijn er tot 10.000 
aanwezigen en in Los Angeles waren het er zelfs bijna 30.000. 
In de peilingen haalt hij zijn achterstand op Hillary Clinton in. 
Online peilingen gaven aan dat Sanders als winnaar uit het De-
mocratische debat voor de voorverkiezingen kwam. 

Het is erg moeilijk voor Sanders om uiteindelijk effectief de 
kandidaat van de Democraten voor de presidentsverkiezingen 

te worden. Als hij verliest zal hij wellicht Clinton steunen en 
dus eens te meer proberen om de progressieve rangen achter 
de Democraten te sluiten. Maar zijn aanwezigheid in het debat, 
de discussies rond zijn ideeën en de aantallen die de campagne 
steunen kunnen een belangrijke stap zijn in de ontwikkeling van 
een klassenbewustzijn in de VS en de opbouw van een massale 
linkse partij. 

reformisme vandaag

Deze ontwikkelingen zijn bijzonder positief. Ze vormen een 
kwalitatieve stap vooruit in de richting van massale arbeiderspar-
tijen die een belangrijk instrument kunnen zijn voor het verzet 
van de werkenden tegen de besparingen. Het kan een versterking 
zijn van massastrijd van onderuit. Deze ontwikkelingen kunnen 
doorheen de ervaringen van strijd en discussie ook een vrucht-
baar terrein vormen voor de ontwikkeling van massale revolutio-
naire krachten. 

Maar het is ook nuttig om de ideeën van de voortrekkers van 
deze bewegingen onder de loep te nemen en waar nodig kritieken 
te formuleren.

In essentie staan al deze figuren voor verschillende variaties 
van het reformisme. Reformisme houdt in dat het kapitalisme 
geleidelijk aan kan ontmanteld worden en dat er een socialis-
tische samenleving tot stand kan komen zonder een beslissend 
breukmoment, of revolutie, met het bestaande kapitalistische 
samenlevingsmodel. 

Het reformisme gaat eraan voorbij dat de kapitalistische klasse 
de heersende klasse is in deze samenleving. De kapitalistische 
klasse kan deze rol spelen door het bezit en de controle op de 
sleutelsectoren van de economie en door het volledige netwerk 
van het staatsapparaat waarmee het verbonden is. Het gaat onder 
meer om het gerecht, de “groep gewapende mannen” in de vorm 
van het leger en de politie, en de permanente onverkozen rege-
ring in de hoogste kringen van de ambtenarij. 

De geschiedenis van de arbeidersbeweging heeft aangetoond dat 
de heersende klasse niet aarzelt om over te gaan tot economi-
sche sabotage of zelfs militaire staatsgrepen indien ze meent dat 
haar rijkdom, macht en privileges bedreigd zijn. Zo zagen we 
de staatsgreep van 11 september 1973 in Chili toen de verkozen 
linkse regering van Salvador Allende werd omvergeworpen. 
Linkse regeringen in Europa zullen vandaag niet alleen met deze 
dreiging van de binnenlandse kapitalistische klasse geconfron-
teerd worden, maar ook die van de prokapitalistische instellingen 
van de Europese Unie. 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog bestonden er stabiele 
massale reformistische partijen doorheen Europa. Dit was moge-
lijk in een periode van significante economische groei, wat van-
daag niet meer het geval is. Gezien de aard van de crisis en ook 
door het karakter van de EU en de eurozone botst het reformisme 
sneller op zijn eigen beperkingen. Het kapitalisme beschikt niet 
langer over wat sociale marge waar sociaaldemocratische rege-
ringen in Europa in de naoorlogse periode gebruik van maakten 
om hervormingen in het belang van de werkende bevolking door 
te voeren. Er is ook geen snelle groei van grondstoffenprijzen 
en inkomsten zoals die waar Hugo Chavez in Venezuela op kon 
rekenen om de levensstandaard van de bevolking te verbeteren 
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zonder de controle van de oligarchen op de economie te breken.
Als nieuwe linkse bewegingen nu aan de macht komen, stelt de 
vraag van confrontatie of capitulatie zich heel snel. Dit is geen 
puur theoretisch punt, de recente Griekse ervaringen tonen het 
praktische belang van deze discussie. De ervaring van Syriza aan 
de macht moet bekeken worden, het was immers een labora-
torium voor de doorvoering van een specifieke reformistische 
strategie in Europa. Het zal voor werkenden en linkse activisten 
in Europa een referentiepunt blijven bij de pogingen om een 
strategie tegen het besparingsbeleid en de heerschappij van de 
1% te ontwikkelen.

syriza aan de macht

Op 25 januari werd de eerste linkse regering in Europa sinds de 
val van het stalinisme verkozen. Het zorgde voor een schokgolf 
in het Europese politieke establishment en onder de kapitalisten. 
239 dagen later werd dezelfde regering herkozen in verkiezin-
gen met de laagste opkomst ooit. Nu werd de overwinning van 
Syriza verwelkomd door leidinggevende Europese politici en 
media. Tussen beide verkiezingen in was er een snelle politieke 
ontwikkeling, met als hoogtepunt ongetwijfeld het opmerkelijke 
resultaat van 61% neen-stemmen (Oxi) in het referendum over de 
chantage om het besparingsbeleid op te leggen. Dit werd echter 
gevolgd door de capitulatie van de leiding van Syriza voor de 
trojka. 

De ervaring van Syriza bevat veel lessen voor alle bewegingen 
die opkomen voor socialistische verandering. Vooral de Griekse 
werkenden en armen betalen echter een hoge tol voor deze les-
sen. Doorheen de Europese en internationale linkerzijde zijn er 
pogingen om de duur betaalde lessen van Syriza weg te moffelen, 
onder meer door de fouten van de leiding van Syriza goed te pra-
ten. Dat gebeurt vooral door diegenen die het in grote lijnen eens 
zijn met de strategische benadering van de leiding van Syriza.

Leo Panitch, een van de redacteurs van het linkse magazine 
‘Socialist Register’, is een van de activisten die de verdedi-
ging van Syriza opneemt. Kort nadat Syriza instemde met een 
besparingspakket van 13 miljard euro, schreef hij: “Hopelijk kan 
Syriza verenigd blijven als de meest effectieve nieuwe socialisti-

sche politieke formatie van de Europese linkerzijde de afgelopen 
decennia. Het is de taak van een verantwoordelijke internationale 
linkerzijde om dit te steunen, terwijl tegelijk kritiek mogelijk is 
op de zwaktes van de partij bij het bouwen op de solidariteits-
netwerken (...) Gezien onze eigen zwaktes op dat vlak, moet de 
internationale linkerzijde zich geduldig en bescheiden opstellen 
terwijl het drama zich verder ontplooit in Griekenland.”(2)

In essentie komt dit erop neer dat je andere linkse krachten in 
de wereld niet mag bekritiseren indien je zelf geen gelijkaardige 
invloed in de samenleving hebt. Dit is een bijzonder niet-interna-
tionalistische benadering die doet denken aan de benadering van 
de stalinistische Communistische Partijen vanaf de jaren 1920. 
Als we deze benadering zouden aanvaarden, dan is de internatio-
nale linkerzijde gedoemd om telkens weer de fouten van anderen 
te herhalen. Het is helemaal niet misplaatst om de strategische 
benadering van andere linkse krachten te analyseren en een kri-
tiek erop te formuleren, ook al is er uiteraard steeds een beschei-
denheid en gevoel voor proportie nodig. 

Falen van ‘links europeanisme’

Wat we in Griekenland zagen met een door linkse krachten 
geleide regering die het mandaat van de kiezers en het eigen 
programma verraadt, is een nederlaag voor alle werkenden en de 
volledige linkerzijde in Europa. Rechtse politici en media door-
heen Europa grepen hun kans meteen aan om het argument van 
TINA (There Is No Alternative) kracht bij te zetten. Dit argument 
was ondermijnd door de verkiezing van Syriza.

De capitulatie van Syriza is een nederlaag voor de volledige 
linkerzijde, maar het is het niet het resultaat van een falen van 
linkse ideeën in het algemeen. Het is het dramatische falen van 
het reformisme, en in het bijzonder de dominante vorm van 
reformisme vandaag in Europa, het zogenaamde ‘linkse Europe-
anisme.’ 

De strategie van het linkse Europeanisme komt neer op een gelei-
delijke reformistische benadering met betrekking tot de Europese 
Unie. Er wordt van uitgegaan dat de EU doorheen overwinningen 
van de linkerzijde in verschillende landen kan omgevormd wor-
den tot een meer sociaal project. Het is een stroming die de klas-
senhaat en brutaliteit van de trojka en Merkel zwaar onderschat. 
Meer fundamenteel wordt het karakter van de EU verkeerd 
begrepen. Dit karakter werd in de verf gezet  door de crisis en 
de reactie van de leidinggevende instellingen op die crisis. De 
EU is structureel neoliberaal. Het neoliberalisme vormt het DNA 
van de EU en wordt opgelegd door onder meer het Verdrag van 
Maastricht, het Fiscaal Verdrag, het Six Pack en Two Pack. Het 
is de essentie van hoe de euro en de Europese Centrale Bank 
functioneren.

De EU is fundamenteel ondemocratisch. De macht is in handen 
van onverkozen instellingen die geen verantwoording moeten 
afleggen. Denk maar aan de Europese Commissie of de Europese 
Centrale Bank. De regels worden zo opgesteld dat gelijk welke 
linkse regering die tegen het besparingsbeleid wil ingaan, een 
boete kan oplopen en het recht verliest om mee te stemmen rond 
belangrijke kwesties. Dit is niet gewoon een formele legale situ-
atie, de werkelijkheid is nog ondemocratischer. De ECB stond 
voorheen aan het hoofd van twee stille staatsgrepen in Grieken-
land en Spanje. Nu volgde in de praktijk een nieuwe staatsgreep 
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tegen de Griekse bevolking, maar deze keer was Tsipras mede-
plichtig. De ECB gebruikte de mogelijkheid van een bankrun om 
Tsipras tot capitulatie te dwingen. 

Er zijn binnen de EU steeds meer imperialistische verhoudingen 
tussen de dominante kapitalistische klassen in de kern van de 
EU, in het bijzonder het Duitse kapitalisme, en de landen in de 
periferie. Zo zit Griekenland in de praktijk in een schuldend-
wangbuis. 

Omwille van de strategische concepten van het linkse Europe-
anisme van de leiding van Syriza en de politieke adviseurs van 
die leiding, was er een zware onderschatting van de vijand. De 
leiding van Syiza dacht dat de angst voor economische besmet-
ting zou leiden tot toegevingen van de zogenaamde schuldeisers. 
Ze verbonden Syriza ertoe om ten alle prijze binnen de eurozone 
te blijven. Toen bij wijze van spreken een geweer tegen het hoofd 
van Syriza werd geplaatst met het dreigement dat Griekenland 
effectief uit de eurozone zou gezet worden, dacht de leiding van 
Syriza dat capitulatie de enige optie was.

Xekinima, de Griekse afdeling van het CWI, had gewaarschuwd 
dat de Europese kapitalistische klasse vooral bang was voor po-
litieke besmetting en niet zozeer voor economische besmetting. 
Dit bleek correct te zijn. De Europese 1% wilden het risico van 
economische besmetting nemen om Syriza omver te werpen of te 
vernederen en om zo een voorbeeld te stellen voor andere linkse 
krachten. 

De ervaring van Syriza bevestigt op een negatieve wijze alle 
centrale elementen van een revolutionaire benadering. Het 
bevestigt de noodzaak van een linkse regering die breekt met de 
regels van de eurozone, de EU en het kapitalisme; de noodzaak 
van een strategie van confrontatie in plaats van compromissen 
met de EU; de noodzaak van voorbereiding van een breuk met 
de eurozone in plaats van er alles aan te doen om binnen die 
eurozone te blijven; en dit alles moet deel uitmaken van een 
socialistisch programma gebaseerd op mobilisatie van onderuit 
om de macht van de lokale heersende klasse te breken, te strijden 
voor de verwerping van de overheidsschulden, de invoering van 
kapitaalcontroles en het vestigen van publiek bezit van de banken 
en andere sleutelsectoren van de economie onder democratische 
arbeiderscontrole. Er is een internationalistische benadering no-
dig die een breuk binnen Europa beoogt en de ontwikkeling van 
een confederatie van democratisch socialistische staten als stap 
naar een socialistisch Europa.

reacties op de nederlaag van syriza

De capitulatie en nederlaag van Syriza heeft tot heel wat discus-
sie onder de Europese linkerzijde geleid. Het antwoord van het 
Spaanse Podemos bestond jammer genoeg uit een bocht naar 
rechts met Iglesias die de capitulatie van Syriza bleef verdedigen 
als ‘realistisch’. 

Deze bocht werd mogelijk door het bewust vage programma van 
Podemos sinds het begin van die beweging. De benadering ver-
trekt van het werk van de post-marxist Ernest Laclau en de notie 
dat er geen klassenbeweging moet opgebouwd worden maar een 
sociale meerderheid kan verworven worden door “lege beteke-
naars” – zoals het begrip ‘de onderste lagen’ tegen de ‘politieke 
kaste’. Sommigen binnen Podemos gebruiken dit om te zeggen 

dat wat ze opbouwen niet links of rechts is. Er is een grote poli-
tieke onduidelijkheid. Het antwoord van de leiding van Podemos 
op de capitulatie van Syriza was een belangrijke reden voor de 
dalende steun voor Podemos in de peilingen. Van het hoogtepunt 
van ongeveer 30% viel de partij terug tot 15%.

Anderzijds is er ook een bocht naar links, naar standpunten die 
kritischer zijn tegenover de EU en de eurozone zonder funda-
menteel te breken met de logica van het reformisme. De bocht 
naar links en een meer eurokritische houding door de leiding van 
het Portugese Linkse Blok is een voorbeeld van deze tendens en 
speelde een rol in het verdubbelen van het stemmenaantal van 
deze formatie bij de laatste parlementsverkiezingen. Een ander 
voorbeeld is de van Syriza afgesplitste ‘Volkseenheid’ onder 
leiding van Panagiotis Lafazanis die met 2,9% van de stemmen 
nipt buiten het parlement terechtkwam. 

Deze ontwikkelingen op nationaal vlak worden ook weerspiegeld 
in de discussies binnen de Europese linkerzijde. Een open brief 
onder de titel “Een plan B voor Europa” werd naar voor gebracht 
door Jean-Luc Mélenchon van de Franse Parti de Gauche, Oskar 
Lafontaine van Die Linke, de voormalige Griekse financieminis-
ter Yanis Varoufakis en de voormalige Griekse parlementsvoor-
zitster Zoe Konstantopoulou. De drie parlementsleden van de 
Anti-Austerity Alliance hebben deze oproep nadien ondertekend. 
De  brief trekt de conclusie dat ten alle prijze vasthouden aan de 
euro elke mogelijkheid van verzet tegen de dominantie van het 
neoliberalisme ondergraaft. 

De brief stelt: “Geconfronteerd met dit soort chantage, hebben 
we ook een plan B nodig om het plan B van Europa’s meest 
reactionaire en anti-democratische krachten te bevechten. We 
hebben een plan B nodig tegenover een beleid dat het lot van 
de meerderheid wil opofferen ten gunste van dat van een kleine 
minderheid. We hebben bovendien ook een plan B nodig om te 
herbevestigen dat Europa er moet zijn voor de Europeanen. We 
moeten benadrukken dat een munt dient om gemeenschappelijke 
voorspoed te bewerkstelligen, en geen middel is om de democra-
tie te verstikken. Als de euro niet gedemocratiseerd kan worden, 
als zij de euro blijven gebruiken om ons te wurgen, dan zullen 
we opstaan, Europa in de ogen kijken en zeggen: haal de ergste 
middelen boven. De bedreigingen schrikken ons niet meer af. We 
zullen een manier vinden om te verzekeren dat de Europeanen 
een monetair systeem hebben dat ten gunste van hen werkt en 
niet ten koste van hen.” (3)

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen. Ze gaan in tegen de domi-
nantie van het linkse Europeanisme binnen de Europese lin-
kerzijde. Het biedt meer ruimte voor kritiek op die benadering 
en het wijs op een bocht naar links. Maar er blijven ernstige 
beperkingen. In essentie vormt het standpunt van Varoufakis en 
co immers geen breuk met het reformisme. 

Fouten van de linkerzijde binnen syriza

Het is ook nuttig om terug te kijken naar de ervaring van Syriza 
en de linkerzijde binnen die partij om een linkser en meer 
eurokritisch reformisme in actie te zien. Formeel gezien had het 
Links Platform, dat ‘Volkseenheid’ werd, een programma dat 
veel gelijkenissen vertoonde met het programma van Xekinima 
in Griekenland. Het riep op om een uitstap uit de euro voor te be-
reiden, voor de weigering om de schulden af te betalen, voor het 
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publieke bezit van de banken en voor een programma van herop-
bouw van de economie met nadruk op publieke investeringen. De 
afwezigheid van een oproep tot socialistische verandering is een 
belangrijk gebrek. 

Het perspectief van een leidinggevende figuur binnen deze groep, 
Costas Lapavitsas, in een boek dat hij samen met Heiner Flass-
beck schreef en net voor het aan de macht komen van Syriza 
uitkwam, werd volledig gerealiseerd: “Er is een vorm van ‘on-
mogelijke driehoek’ waar elke linkse regering in de periferie mee 
geconfronteerd wordt. Het is onmogelijk om alle drie de volgen-
de zaken te hebben: ten eerste het effectief herschikken van de 
schulden, ten tweede het stoppen van besparingen en ten derde 
het blijven werken binnen het institutionele kader van de EU en 
in het bijzonder de EMU (...) Een linkse regering die denkt dat de 
EU bluft rond kwesties als de schuld en het besparingsbeleid zou 
naïef zijn. (...) Indien een linkse regering blufpoker zou spelen, 
dan zal ze snel mislukken.” (4)

Ondanks dit perspectief was de linkerzijde binnen Syriza niet 
voorbereid voor de snelheid en de omvang van de uitverkoop 
door de leiding van Syriza. De verwijten van het Links Platform 
aan Syriza deden wat denken aan de verwijten van Syriza aan de 
EU. Tsipras had Syriza niet voorbereid op een harde confrontatie 
met de Europese instellingen en de nood van een breuk met de 
euro. Lafazanis had het Links Platform niet voorbereid op de 
voorspelde capitulatie van Tsipras, een strijd met Tsipras en een 
breuk met Syriza. 

Een resultaat hiervan was dat de meeste verkozenen van het 
Links Platform bij de eerste stemming over besparingsmaatrege-
len niet verder kwamen dan een onthouding. Dit heeft geleid tot 
verwarring. De retoriek bleef nadruk leggen op de eenheid van 
de partij, ook toen het al duidelijk was dat Tsipras de linkerzijde 
uit de partij zou zetten om Syriza om te vormen tot een betrouw-
bare besparingspartij. 

Waar kwamen deze fouten vandaan? Zoals met Tsipras is het 
geen kwestie van individuele beperkingen of zwaktes. Het is een 
politieke kwestie. Deels heeft het te maken met de methoden van 
het Links Platform dat niet functioneert zoals een revolutionaire 
organisatie moet functioneren, namelijk met een gevormd kader 
dat democratisch over perspectieven, programma en strategie dis-
cussieert. In de plaats daarvan hanteerde het Links Platform een 
cultuur van een leidinggevende kring zoals deze ook in Syriza 
bestond. Het Links Platform was innig verbonden met Syriza en 
met het parlement, er was onvoldoende aandacht voor wat buiten 
het parlement en buiten Syriza gebeurde.

Deze organisatorische structuur is verbonden met de politieke 
koers van het Links Platform. De politieke standpunten van deze 
stroming en centrale strategen ervan komen voort uit de linkse 
eurocommunistische traditie. Het eurocommunisme was een 
stroming die in de West-Europese Communistische Partijen een 
dominante positie innam in de jaren 1970 en 1980. Het was deels 
een reactie op de horror van het stalinisme, maar tegelijk was het 
ook een aanpassing aan de kapitalistische druk in eigen land. Het 
leidde ertoe dat de communistische partijen in Italië en Frankrijk 

openlijk reformistische partijen werden.

nood aan een socialistisch beleid

Binnen het Links Platform en de Europese linkerzijde in het alge-
meen is er een algemeen gedragen standpunt dat er nood is aan 
“antibesparingsregeringen”. Dit wordt naar voor geschoven in 
plaats van een oproep tot socialistische maatschappijverandering. 
Zelfs een antibesparingsregering die bereid is om met de euro te 
breken, zou nog steeds met hetzelfde dilemma geconfronteerd 
worden en moeten kiezen tussen confrontatie of capitulatie. 
Zoals Rosa Luxemburg in 1900 in ‘Hervorming of revolutie’ 
al uitlegde, is dit geen keuze tussen twee verschillende wegen 
die tot hetzelfde resultaat leiden. Ze leiden tot compleet andere 
resultaten. 

De gevestigde krachten in de EU zouden de aanvallen niet stop-
pen omdat een land buiten de eurozone valt. De binnenlandse 
heersende klasse zou de aanvallen opvoeren. In Griekenland 
zagen we dit met de geruchten die de ronde deden over de moge-
lijkheid van een militaire staatsgreep indien het land de eurozone 
zou verlaten. Een regering die consequent tegen de besparingen 
ingaat, zou onvermijdelijk moeten overgaan tot socialistische 
maatregelen om in staat te zijn de economie en de belangen van 
de 99% te verdedigen tegen de aanvallen van de binnenlandse en 
internationale 1%.

Niet erkennen dat de strijd om te breken met het besparingsbeleid 
een beweging voor socialistische verandering vereist, was niet 
gewoon een theoretische fout. Het zorgde ervoor dat Volkseen-
heid in de verkiezingen kon weggezet worden als anti-euro. Na 
de verkiezingen moest ‘Volkseenheid’ erkennen dat het moeilijk 
was om een breuk met de EU naar voor te brengen in een verkie-
zingscampagne waarin alle gevestigde krachten zich daartegen 
verzetten. ‘Volkseenheid’ erkent dat dit een belangrijke reden 
was waarom de partij de kiesdrempel van 3% niet haalde en dus 
uit het parlement verdween. 

De Griekse bevolking was bereid om Neen te stemmen ondanks 
scherpe waarschuwingenover de gevolgen van een breuk met 
de euro. De optie van een terugkeer van de drachme was niet 
meteen een enthousiasmerend idee voor de meerderheid van de 
bevolking. Een breuk met de euro verbinden met een fundamen-
tele socialistische verandering is nodig om uit te leggen hoe zo’n 
verandering zou werken. Het zou ook in een context van een 
Europese strijd voor revolutionaire verandering geplaatst moeten 
worden.

Het establishment doorheen Europa hoopte dat de nederlaag van 
Syriza de linkerzijde voor een langere tijd in het defensief zou 
duwen. Maar de kapitalistische crisis is zo diepgaand dat dit be-
oogde effect er niet kwam. In de plaats daarvan gaan de ontwik-
kelingen in de richting van nieuwe linkse formaties gewoon door 
en is er zelfs een versnelling van het proces. Na een periode van 
nederlagen en stappen achteruit, is het uittesten van de dominante 
ideeën binnen deze linkse krachten op basis van gebeurtenissen 
een onvermijdelijk onderdeel van het proces van politieke ophel-
dering en de opbouw van massale revolutionaire krachten.

(1) Financial Times, 16 juli 2015
(2) http://www.socialistproject.ca/bullet/1140.php
(3) In het Nederlands verschenen op: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/09/16/melenchon-konstantopoulou-fassina-varoufakis-

en-lafontaine-presenteren-hun-plan-b-voor-europa
(4) Heiner Flassbeck en Costas Lapavistas: “Against the Troika: Crisis and Austerity in the Eurozone”, Verso, Londen, 2015
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de verandering 
waar socialisten 
voor opkomen

Er waart een spook in de Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen, het spook van het socialisme. Nog voor hij een woord 
sprak in het presidentsdebat van de Democraten op 13 
oktober was de impact van Bernie Sanders op de campagne 
duidelijk.

Het debat vormde een nieuwe stap in de terugkeer van 
socialistische ideeën als legitieme kracht in de Amerikaanse 
politiek. Volgens Google was Sanders de kandidaat die de 
meeste zoekopdrachten opleverde tijdens het debat. Er was 
sprake van een forse toename van het aantal zoekopdrachten 
voor ‘socialisme’.

Het belangrijkste van de campagne van Sanders is dat 
deze enthousiasme versterkt voor het idee van een politieke 
revolutie tegen de superrijken en dat het socialisme populari-
seert. Met Socialist Alternative stelden we steeds dat Sanders 
zich zoveel mogelijk moet afzetten tegen Hillary Clinton die 
zich nu progressief wil voordoen om haar lange geschiedenis 
van bereidwillige dienstverlening aan de grote bedrijven te 
verdoezelen.

De Democratische partij is met handen en voeten gebonden 
aan de superrijken. Er moeten dringend stappen met en rond 
de campagne van Sanders gezet worden om tot een nieuwe 
politieke kracht te komen die de belangen van de 99% verde-
digt en die dus onafhankelijk van de Democraten staat. Het 
artikel hieronder door KSHAMA SAWANT is een bijdrage 
aan dit debat.

We willen een samenleving waar de gewone mensen de volle-
dige controle hebben over belangrijke beslissingen die hun leven 
bepalen. Een samenleving op basis van sociale rechtvaardigheid 
waarbij discriminatie op basis van gender of ras naar de geschie-
denisboeken is verdwenen. Een samenleving met een volledige 
tewerkstelling waar alle werkenden een leefbaar loon genieten 
alsook degelijke pensioenen en kunnen beschikken over betaal-
bare woningen. Een samenleving waar solidariteit en samen-
werking centraal staat in plaats van angst en vervreemding. Een 
samenleving waar een einde wordt gemaakt aan de dreiging van 
een klimaatcatastrofe. Dat kan door onze infrastructuur opnieuw 
op te bouwen op een groene basis en door de overblijvende 
fossiele brandstoffen in de grond te laten. Deze democratisch 
socialistische veranderingen zijn noodzakelijk en kunnen afge-
dwongen worden.

kapitalisme faalt voor de 99%

Zoals Bernie Sanders opmerkt, leven we in een samenleving 
die gedomineerd wordt door de superrijken. De ongelijkheid en 
uitbuiting brengt miljoenen mensen tot wanhoop en verbittering. 
Dat is waarom de oproep van Sanders voor een ‘politieke revolu-
tie’ tegen de superrijken zo’n gehoor vond onder honderdduizen-
den jongeren en werkenden.

In het eerste debat onder de Democratische presidentskandidaten 
verklaarde Sanders: “Democratisch socialisme houdt in dat we 
zeggen dat het verkeerd en immoreel is dat de rijksten onder de 
1% in dit land bijna evenveel bezitten als de 90% armsten.” San-
ders geeft uitdrukking aan de breed gedragen roep naar verande-
ring na een decennium van economische crisis waarbij miljoenen 
mensen hun werk en huis verloren en een “herstel” dat vooral 
de rijksten ten goede kwam. Er is een enorme woede omdat de 
gevestigde politiek volledig gedomineerd wordt door de grote be-
drijven. De besparingen en de aanvallen op de verworvenheden 
van de werkenden blijven maar aanhouden. Structureel 
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racisme en seksisme blijven schering en inslag. En er worden 
geen ernstige maatregelen genomen om de klimaatveranderingen 
tegen te gaan.

Dit alles is gebaseerd op een ziek en aftakelend sociaal stel-
sel. Maar hoe kunnen we een einde maken aan wat Sanders het 
“casinokapitalisme” noemt? En hoe kunnen we bouwen aan een 
samenleving ten dienste van de volledige bevolking in plaats van 
een handvol miljardairs?

socialisme gaat mainstream

De ene peiling na de andere geeft aan dat er onder jongeren on-
geveer evenveel steun is voor ‘socialisme’ als voor ‘kapitalisme’. 
Er is een groeiende openheid voor socialisme. Het kapitalisme 
heeft de afgelopen acht jaar, tijdens en na de ‘grote recessie’, zijn 
ware aard getoond en er waren verschillende grote strijdbewe-
gingen op nationaal en internationaal vlak. Van de beweging in 
Winsconsin in 2011 over Occupy tot de strijd voor een mini-
mumloon van 15 dollar per uur en Black Lives Matter, namen 
tal van werkenden, jongeren en kleurlingen de strijd op tegen de 
heerschappij van de 1% rijksten. Sanders benadrukt terecht de 
rol van massabewegingen om tot verandering te komen.

In de nasleep van mijn verkiezing in 2013 als eerste socialisti-
sche gemeenteraadslid in Seattle sinds 100 jaar, bouwden we aan 
een campagne van onderuit die met vakbondssteun in staat was 
om een verhoging van het minimumloon in Seattle tot 15 dollar 
per uur af te dwingen. Seattle was de eerste grote stad in het 
land waar dit gebeurde, het was de grootste overwinning voor de 
werkenden sinds lange tijd. Het inspireerde activisten in andere 
steden, onder meer in San Francisco en Los Angeles, om ook 
daar de 15 dollar af te dwingen. We staan momenteel vooraan 
in de strijd voor controle op de huurprijzen en voor betaalbare 
huisvesting in Seattle. Ook deze strijd is van nationaal belang.

De sociale kracht van de werkende bevolking is de factor waar-
mee strijdbewegingen kunnen gevoerd en gewonnen worden. 
Het is hiermee dat we tegen de agenda van de superrijken 
kunnen ingaan en de noden van de gewone bevolking centraal 
kunnen stellen.

Maar sociale strijd volstaat niet, er moet ook gebouwd worden 
aan een nieuwe politieke kracht voor de 99%. De campagne van 
Bernie Sanders, die op drie maanden tijd 28 miljoen dollar op-
haalde terwijl giften door bedrijven geweigerd worden, toont het 
potentieel voor een onafhankelijke arbeidersformatie. Dit botst 
met het kader van de Democratische Partij die zelf gedomineerd 
wordt door de grote bedrijven en die een neoliberaal partijappa-
raat heeft. Er is nood aan een onafhankelijke massapartij van en 
voor de werkende bevolking om hier en nu voor onze belangen 
op te komen en dit te koppelen aan de socialistische omvorming 
van de samenleving.

de greep van Wall street breken

Een regering die de belangen van de 99% verdedigt, zou zoals 
Sanders voorstelt overgaan tot progressieve belastingen om een 
massaal programma van jobcreatie mogelijk te maken, onder 
meer door de infrastructuur van het land herop te bouwen op 
ecologisch duurzame basis.

Maar zelfs om dergelijke basismaatregelen door te voeren, moet 
compleet gebroken worden met de greep van Wall Street en de 
grote bedrijven op de samenleving. Het vereist meer dan het 
opbreken van de grote banken of het herstellen van regulering 
op de banken, zelfs indien dergelijke maatregelen zeker posi-
tieve stappen zouden vormen. We zullen de grote banken onder 
publieke controle moeten brengen, samen met de grote energie-
bedrijven en andere sleutelsectoren van de economie. Waarom 
is dit noodzakelijk? Denk bijvoorbeeld aan het feit dat zowat 90 
bedrijven verantwoordelijk zijn voor twee derden van de totale 
uitstoot van koolstofdioxide in de hele menselijke geschiedenis.

Natuurlijk zullen de grote bedrijven er alles aan doen om fun-
damentele verandering tegen te houden en daartoe beschikken 
ze over enorm veel middelen. De werkende bevolking moet dan 
ook bouwen aan een strijdbare arbeidersbeweging die solidair is 
met alle onderdrukten onder dit systeem. We moeten een krach-
tige massabeweging opbouwen op straat, op de werkvloer, in de 
scholen om met een eigen onafhankelijke politieke stem onze 
belangen te verdedigen.

Opdat zo’n beweging succesvol kan zijn, moet ze verbonden zijn 
met bewegingen van werkenden en jongeren doorheen de hele 
wereld. Het kapitalisme is een wereldwijd systeem in verval. 
Dit blijkt niet alleen uit de klimaatcrisis maar ook uit de ineen-
storting van de samenlevingen doorheen het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika na decennia van imperialistische interventies, wat 
leidt tot de grootste vluchtelingengolf uit de geschiedenis.

De wereldwijde crisis moet beantwoord worden met wereldwijde 
solidariteit. Een socialistische toekomst voor de mensen op deze 
planeet uitbouwen op basis van een zo democratisch mogelijke 
deelname van de gewone bevolking is de uitdaging die we van-
daag aangaan. Doe mee, sluit je aan!
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Hoe collectieve acties werden verboden – met de-
zelfde argumenten als de liberalen vandaag

Het is op basis van arbeidersstrijd dat het stakingsrecht werd af-
gedwongen. Bij de opkomst van het industriële kapitalisme werd 
alles eraan gedaan om de organisatie van arbeiders te verbieden. 
De vrijheid van ondernemen werd centraal gesteld en stond tegen-
over het recht van de arbeiders om zich te organiseren.

De industriële revolutie zorgt ervoor dat de burgerij de touwtjes in 
handen neemt, maar daarbij bleven wel de repressieve instrumen-
ten behouden om deze te kunnen inzetten tegen de arbeiders. Zo 
maakte de burgerij veelvuldig gebruik van de zogenaamde ‘Wet 
Le Chapelier’, een wet die er aanvankelijk op gericht was om 
collectieve afspraken bij contracten te vermijden, maar die al snel 
gebruikt werd om collectief overleg van arbeiders te verbieden. 
De wet Le Chapelier uit 1791 stelde dat iedere samenscholing van 
arbeiders was verboden omdat dit inging tegen de “vrije uitoefe-
ning van nijverheid en arbeid”. Eind 19de eeuw werd de wet Le 
Chapelier geïntegreerd in artikel 310 van het Strafwetboek.

Letterlijk: de wet Le Chapelier (14-17 juni 1791)

Artikel 4. Indien, tegen alle principes van de vrijheid en van de 
grondwet in, burgers behorend tot dezelfde beroepen, ambachten 
of stielen, onderling overleg plegen of onderling overeenkomsten 
zouden afsluiten, die er zouden op gericht zijn slechts tegen een 
welbepaalde prijs in hun beroepssector mee te werken, dan zullen 
deze overeenkomsten en dit overleg, al dan niet onder ede aan-
gegaan, als ongrondwettelijk verklaard worden, als een aanslag 
op de vrijheid en op de verklaring van de rechten van de mens, en 
derhalve zullen zij van geen enkele waarde zijn.

Artikel 8. Alle samenscholingen van ambachtslui, arbeiders, ge-
zellen, dagloners of die op hun aansporing zijn tot stand gekomen 
tegen de vrije uitoefening van de nijverheid en de arbeid door om 
het even welke persoon,... zullen beschouwd worden als oproerige 
samenscholingen en als dusdanig uiteengedreven worden door de 
openbare macht...

Deze wet werd gebruikt om gezamenlijk overleg onder arbeiders 
te vervolgen. Tussen 1830 en 1866 werden in België op deze ba-
sis 1.611 arbeiders vervolgd, waarvan er 946 een gevangenisstraf 
kregen, 144 een geldboete en 521 werden vrijgesproken. In de 
zogenaamde werkrechtersraden (voorloper van de arbeidsrecht-
banken) zetelden enkel patronale vertegenwoordigers. Tenslotte 
was er ook een werkmansboekje dat verplicht was. Dit was een 
boekje dat de werknemer bij het indiensttreden aan de werkgever 
moest overhandigen zodat deze hierin nota’s kon maken. Na het 
einde van de tewerkstelling werd het (meestal) teruggegeven, 
alleszins was het nodig om een nieuwe job te kunnen beginnen. 
Met opmerkingen over het ‘subversief’ karakter van een werkne-
mer in het werkmansboekje, waren de kansen op een nieuwe job 
natuurlijk uitermate beperkt.

De repressie tegenover de 
arbeidersbeweging is maar 
één element dat verklaart 
waarom er nog amper sprake 
is van arbeidersorganisaties 
op dit ogenblik. Het belang-
rijkste element is echter dat 
de enorme woede onder de 
arbeiders nog niet duidelijk 
gekanaliseerd wordt, bij 
gebrek aan een visie op de 
rol van een organisatie en de 
kracht van een georganiseerde beweging. De arbeidersklasse was 
dan wel een ‘klasse an sich’ (een groep mensen die omwille van 
haar plaats in het productieproces een specifieke maatschappe-
lijke klasse vormt), maar nog geen ‘klasse für sich’ (een klasse die 
zich bewust is van haar maatschappelijke positie en van daaruit 
gezamenlijk in actie kan komen). Dit maakte het voor de burgerij 
gemakkelijker om arbeidersprotest neer te slaan, of te kanaliseren 
voor eigen doeleinden. Dat was bijvoorbeeld het geval met de 
Belgische revolutie van 1830.

Bij de opkomst van het kapitalistische productiesysteem werd 
geprobeerd iedere vorm van arbeidersorganisatie tegen te gaan. 
Zolang de arbeiders individueel konden worden aangepakt, was 
het mogelijk om de arbeiders tegen elkaar op te zetten om hen zo 
tot lagere lonen te dwingen. Dat werd natuurlijk versterkt door het 
feit dat de werkplaatsen in de 19e eeuw nog relatief klein waren, 
waardoor het moeilijker was om arbeiders te organiseren. Toch 
waren er eerste kleine initiatieven die op het einde van de 19e 
eeuw leidden tot de vorming van een massa-partij, de BWP, en 
een samensmelting van verschillende vakbonden in de Syndicale 
commissie van de BWP. Andere vakbonden bleven daarbuiten 
omdat ze katholiek waren.

In de praktijk dwongen die vakbonden en politieke organisatie 
van de arbeiders hun recht af om collectief actie te voeren. Ze 
organiseerden betogingen en meetings, ondanks het feit dat dit 
veelal verboden werd. Hun antwoord op dat verbod was de kracht 
van het aantal, de massale impact van de acties zorgde ervoor dat 
een verbod in de praktijk onmogelijk werd.

De organisatie en eenmaking van de vakbeweging werd versterkt 
door het offensieve optreden van het patronaat tegen stakingen. 
Zo was er bij een staking in de textiel in Verviers in 1906 een 
complete lock-out, de patroons sloten hun bedrijven omdat er 
gestaakt werd zodat iedereen werd ontslagen. 153 van de 154 
textielbedrijven sloten de deuren en 20.000 arbeiders werden 
werkloos. Hetzelfde gebeurde bij een staking van de Antwerpse 
dokwerkers in 1907, toen 10.000 arbeiders protesteerden tegen 
een lock-out en staakten van juni tot september 1907.

Het patronale offensief versterkte de eenmaking van de vak-

Het stakingsrecht is afgedwongen door strijd
Uittreksel uit het boek 
‘Het stakingsrecht verdedigen’ 
door Geert Cool
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bonden. In 1914, vlak voor WO1, had de Syndicale Commissie 
ongeveer 130.000 leden en meer dan 100 vrijgestelden.

Hoe het stakingsrecht afgedwongen werd – door 
strijd en revolutie

Het is pas na WO1 dat het stakingsrecht en vakbondsrecht werden 
erkend in België. Dit was natuurlijk tegen de achtergrond van de 
bewegingen na de oorlog, waarvan de Russische Revolutie één 
van de hoogtepunten was. Overal in Europa waren er bewegingen 
en in verschillende landen kwamen de arbeiders in opstand. De 
burgerij had schrik voor de kracht van de georganiseerde arbei-
dersbeweging en moest toegevingen doen.

Dat gebeurde onder meer door de invoering van het algemeen en-
kelvoudig stemrecht (voor mannen), maar ook door de vakbonds-
vrijheid te erkennen. In 1921 kwam er een wet die de “vrijheid 
van vereniging” waarborgde: “Niemand kan gedwongen worden 
van een vereniging deel uit te maken of daarvan niet deel uit te 
maken.” Hierdoor werd het recht erkend om zelf te beslissen over 
lidmaatschap van een vakbond. Tegelijk werd een anti-stakings-
wet afgeschaft (het zogenaamde artikel 310 van het strafwetboek 
waardoor samenscholingen op het bedrijf niet mochten). Er kwam 
geen wetgeving om het stakingsrecht te organiseren omdat dit 
nu eenmaal moeilijk kan. Hoe kan de arbeidersbeweging beroep 
doen op het burgerlijke recht om collectieve acties te organiseren 
die ingaan tegen de logica van het kapitalistisch systeem dat aan 
de basis ligt van dat burgerlijk recht? Het enige wat gebeurde, 
was dat repressieve maatregelen tegenover stakingen en arbei-
dersorganisaties werden afgeschaft.

Na de oorlog waren er een reeks stakingsacties, o.a. in de metaal-
sector en onder de mijnwerkers in Wallonië of onder de havenar-
beiders in Antwerpen. De acties waren gericht op het verkrijgen 
van een 8-urendag, loonsverhogingen, erkenning van de vakbon-
den, … De Belgische Werklieden Partij (BWP) verklaarde zich 
voorstander van onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat 
en probeerde dit vanuit de regering te steunen. De angst voor een 
al te radicale beweging van arbeidersprotest leidde tot toegevin-
gen. Zo kwam er in 1919 algemeen enkelvoudig stemrecht en 
kwam ook de 8-urenwerkdag tot stand (ook al duurde het tot 1928 
vooraleer deze overal werd toegepast).

Dat was niet omdat de burgerij plots meende dat het wel nut-
tig zou zijn als de arbeiders minder lang zouden werken en 
zich bovendien zouden mogen organiseren, maar wel omdat de 
arbeidersklasse in een sterke krachtsverhouding stond tegenover 
de burgerij waardoor deze wel toegevingen moest doen om haar 
eigen positie te vrijwaren.

De Russische ervaring gecombineerd met slechte sociale omstan-
digheden in België, versterkten de linkse kritiek op het rege-
ringsbeleid van onder meer de BWP. Ook binnen de BWP nam 
de spanning toe, wat uiteindelijk leidde tot een afsplitsing van 
een linkerzijde onder leiding van Jacquemotte, verantwoordelijke 
voor de bediendenbond in Brussel. Samen met een groep jongeren 
rond War Van Overstraeten (die uit de Socialistische Jonge Wacht 
kwam), vormde de groep van Jacquemotte in 1921 de Communis-
tische Partij van België (KPB).

opstandige stakingsbewegingen in 1932 en 1936

Pas in 1921 voelde de burgerij zich zelfzeker genoeg om de BWP 
uit de regering te verstoten en om een conservatief beleid te 
voeren. Dit gebeurde met de katholiek-liberale regering Theu-
nis (1921-25). Dit had ademruimte kunnen geven aan de BWP 
om een consequente oppositie te voeren en te herstellen van het 
licht electoraal verlies in 1921. De oppositie bleek echter bij-
zonder zwak te zijn. De partij slaagde er zelfs in om geen steun 
te verlenen aan een staking in het staalbedrijf Ougrée-Marihaye 
in Seraing (najaar 1921). Ook de metaalbond weigerde deze 
staking te steunen, waarop de arbeiders op zichzelf aangewezen 
waren voor hun staking. Onder leiding van Julien Lahaut werd 
de staking verder gezet, waarop Lahaut uit de BWP werd gezet. 
De metaalbond verloor op het bedrijf duizenden leden en viel van 
4.491 leden terug op 895. Lahaut, en met hem heel wat metaalar-
beiders, vervoegde de communisten.

Het gebrek aan alternatief op het conservatieve beleid speelde 
de BWP maar ook de Syndicale Commissie parten. De vakbond 
werd meer opgenomen in het staatsapparaat, onder meer door het 
verantwoordelijk maken van de vakbonden voor de uitbetaling 
van werkloosheidsuitkeringen. Ook de coöperatieves stapten mee 
in de logica van het kapitalisme.  Zo kocht de Bank van de Arbeid 
onder leiding van Anseele een katoenplantage in Congo. 
Het ongenoegen van bredere lagen van de bevolking moest tot 
uitdrukking komen. Vanuit de BWP werd het verzet niet georga-
niseerd, zelfs niet gestimuleerd. Dat ondervonden de mijnwerkers 
in de Borinage die in 1932 een heroïsche staking organiseerden. 
De staking werd gesteund door de KPB en door de Socialisti-
sche Jonge Wacht (SJW, jongerenorganisatie van de BWP) maar 
tegengewerkt door de BWP. Op 4 juli 1932 betoogden 30.000 
mijnwerkers in Brussel en nog eens 70.000 in Mons. De arbeiders 
controleerden een groot deel van Henegouwen waarbij ze zelf de 
touwtjes in handen namen. Zelfs het verkeer werd geregeld door 
arbeiders. Tegenover die dreigende arbeidersopstand, kondigde de 
regering een staat van beleg af met zware repressie. De volledige 
KPB-leiding werd bijvoorbeeld opgepakt. Onder druk van de 
basis, en vooral om een mogelijke uitbreiding te vermijden, zag 
de BWP zich gedwongen om op 12 juli 1932 de staking officieel 
te gaan steunen. Dit kon niet verhinderen dat op 16 juli 10.000 
Kempische mijnwerkers eveneens in staking gingen als onder-
steuning voor de kameraden uit de Borinage. De staking was erg 
radicaal en had een grote omvang, maar bij gebrek aan perspec-
tief bloedde de staking in september 1932 toch dood. Eerdere 
voorstellen van de vakbondsleiding om het werk te hervatten, 
werden resoluut afgewezen door de arbeiders. Uiteindelijk werd 
een magere loonsverhoging van 1% afgedwongen.

De sociaaldemocratie had bij gebrek aan een antwoord op de 
economische crisis heel wat pluimen verloren. Uiteindelijk werd 
een mogelijk alternatief gevonden in het Keynesianisme. Dat is 
een economische leer die vertrekt vanuit het idee dat door over-
heidsinitiatieven op het vlak van infrastructuurwerken (aanleggen 
van wegen, bouwen van huizen,…) en de daarmee samen horende 
stijging van de koopkracht, de economie uiteindelijk terug kan 
aangezwengeld worden. Deze economische leer wil bovendien 
goedkope leningen bevorderen zodat ook op die basis een eco-
nomische aanzwengeling mogelijk is. Door het versterken van 
de vraag, of toch van de potentiële vraag, wordt ervan uitgegaan 
dat een periode van economische crisis kan overbrugd worden. 
Er wordt met andere woorden vertrokken van het idee dat crisis 
ontstaat door een tijdelijk onevenwicht tussen consumptie en 
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productie. Door de consumptie aan te wakkeren, zou dat oneven-
wicht verdwijnen.

Deze opvattingen vormden de basis voor het Plan van de Arbeid 
dat werd opgesteld door Hendrik De Man en al snel werd om-
gedoopt tot het Plan De Man. Dit plan werd op het kerstcongres 
van de BWP in 1933 enthousiast aangenomen door de partij en 
het leidde tot een massale campagne rond het plan met meetings, 
pamfletten, affiches, toneelopvoeringen,… De propagandacam-
pagne rond het Plan De Man werd in 1934 doorkruist door het 
faillissement van de Bank van de Arbeid, de coöperatieve bank 
van de socialistische beweging. De bank was niet opgewassen 
tegen de economische crisis en moest de prijs betalen voor een 
aantal roekeloze investeringen. 

Het Plan De Man werd uiteindelijk quasi volledig afgevoerd toen 
de BWP in 1935 toetrad tot een regering van nationale eenheid 
onder leiding van Van Zeeland, waarbij het regeringsprogramma 
niet gebaseerd was op het Plan. De BWP en De Man raakten 
steeds meer onder de invloed van autoritaire ideeën. In 1937 
had De Man het over de nood aan een “socialisme national” en 
werd hij een vertrouwenspersoon van koning Leopold III, die in 
De Man een bondgenoot vond om een autoritair regime rond de 
koning te verdedigen.

Bij de verkiezingen van 1936 verloren alle traditionele partijen, 
waaronder ook de BWP. Samen verloren de drie grote partijen 
17%, de BWP nam daar 5% van voor haar rekening. Bij deze ver-
kiezingen was er een sterke vooruitgang van de KPB ter linker-
zijde en van Rex en het VNV ter rechterzijde.

De verkiezingen van 1936 zorgden voor heel wat spanningen. In 
Antwerpen werden twee socialistische propagandisten tijdens een 
plaktocht vermoord door fascisten. Dit leidde tot een staking van 
de dokwerkers gedurende 24 uur op de dag van de begrafenis. 
Een week later gingen de dokwerkers opnieuw in staking, ditmaal 

rond economische eisen. De oproep werd ook gevolgd door de 
diamantbewerkers en sloeg zelfs over naar Luik. Daar was er 
onder meer een bedrijfsbezetting bij FN in Herstal, de eerste grote 
bedrijfsbezetting in de syndicale geschiedenis. De stakingsacties 
stuitten op repressie, wat de acties enkel verder deden uitbreiden. 
Ondanks oproepen van de socialisten en de christendemocraten 
om de kalmte te bewaren, kwam het tot een algemene staking.

De staking bleek een succes te zijn. In sectoren waar gevaarlijke 
of zware arbeid werd geleverd, kwam er een arbeidsduurver-
mindering tot 40 uur per week. De lonen stegen met 7% à 8%. 
Er kwam een minimumloon. Voor het eerst kwam er betaalde 
vakantie waardoor ook de arbeiders voor het eerst recht hadden 
op verlof.

na Wereldoorlog twee: internationale erkenning 
van het stakingsrecht

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren stakingsacties in ons land 
verboden, wat overigens niet kon verhinderen dat er wel acties 
waren. Zo waren er in de bedrijven acties tegen het gebrek aan 
voedsel en de schaarste in het algemeen. In mei 1941 staakten 
70.000 Luikse arbeiders die hiermee een loonsverhoging van 8% 
afdwongen. In november 1942 werd in Luik gestaakt tegen depor-
taties, in februari 1943 waren er 10.000 stakers in Charleroi tegen 
de deportatie van 800 arbeiders. De acties waren spontaan, het 
waren vooral strijdbare delegees en arbeiders die het voortouw 
namen en zelfstandig optraden. 

Na de Tweede Wereldoorlog volgden nieuwe toegevingen aan 
de arbeidersbeweging, onder meer door de druk van het gevaar 
van revolutie van onderuit. De communistische partij KPB werd 
in de regering opgenomen, met onder meer de voorzitter van het 
Onafhankelijkheidsfront Fernand Demany als minister. De KPB 
dacht via regeringsdeelname stabiliteit in België te bekomen. Er 
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kwamen sociale toegevingen, onder meer met het Sociaal Pact 
dat omgezet werd in de Besluitwet op de Sociale Zekerheid (28 
december 1944), waarin de basis werd gelegd voor het stelsel van 
sociale zekerheid zoals we dat nog steeds kennen.

Het stakingsrecht werd uitdrukkelijk erkend in internationale 
verdragen, maar ook in rechtspraak. Het Hof van Cassatie stelde 
op 23 november 1967 dat een staking geen verbreking van de 
arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft, maar enkel de schorsing 
ervan. Dat is een technische formule die neerkomt op de erken-
ning van het stakingsrecht, ook bij een uitdrukkelijk politieke 
staking zoals die van 1960-61 waar de uitspraak van het Hof van 
Cassatie betrekking op had. Er werd vastgesteld dat een stakende 
werknemer het werk niet neerlegt om de arbeidsovereenkomst te 
beëindigen. De uitspraak van Cassatie weerhield rechters er niet 
van om in de jaren 1970 nog ontslagen van strijdbare delegees 
met dat contractuele argument goed te keuren. Dit gebeurde niet 
toevallig op een ogenblik van voornamelijk spontane stakingen 
die niet door de vakbondsleiding gesteund werden. 

Naar aanleiding van een staking in de Antwerpse petroleumsec-
tor in 1976 tegen het ontslag van Miel De Bruyne, een strijdbare 
delegee, stelde het Hof van Cassatie dat een staking op zich geen 
onrechtmatige daad kan zijn. Het hoogste rechtscollege wees op 
de impliciete erkenning van het stakingsrecht in de Wet Prestaties 
Algemeen Belang in Vredestijd. Deze wet regelt de vitale werk-
zaamheden op een ogenblik van een collectief conflict, denk maar 
aan de opvorderingen van personeel in de ziekenhuizen om drin-
gende gezondheidszorg te garanderen of personeel dat nodig is 
om de veiligheid te garanderen. Ook de Arbeidsovereenkomsten-
wet bevatte reeds een impliciete erkenning van het stakingsrecht 
in het verbod om een werknemer te vervangen op het ogenblik dat 
de arbeidsovereenkomst geschorst is door een staking. 

Internationaal werd het stakingsrecht meermaals impliciet en 
expliciet erkend. Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM) uit 1950 stelde: “Eenieder heeft 
recht op vrijheid van vreedzame  vergadering  en op vrijheid van 
vereniging, met inbegrip van het recht met anderen vakvereni-
gingen op te richten en zich bij  vakverenigingen aan te sluiten 
voor de bescherming van zijn belangen.” In de zaak Enerji Yapi 
Yol Sen erkende het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
in 2009 dat de rechten in dit artikel 11 van het EVRM ook het 
stakingsmiddel omvatten. Artikel 6.4 van het Europees Sociaal 
Handvest uit 1961 – maar in ons land pas geratificeerd in 1990, 
besparingsverdragen worden doorgaans een pak sneller in nati-
onale wetgeving omgezet – erkent het recht van werknemers en 
werkgevers om collectief op te treden bij een belangengeschil.   
De erkenning van het stakingsrecht deed de aandacht van de 
werkgevers verschuiven naar de “begeleidende omstandighe-
den”, feitelijkheden zoals het opzetten van een stakerspost of een 
wegblokkade die plots los gezien werden van het stakingsrecht 
op zich. Er waren uitspraken waarin onder meer stakersposten 
of piketten werden erkend als onderdeel van het stakingsrecht. 
Dit gebeurde onder meer door Cassatie in 1997 en het Hof van 
Beroep in Antwerpen in 2004. Op internationaal vlak erkende 
het Europees Hof van Justitie dat een wegblokkade waarbij het 
verkeer wordt tegengehouden onderdeel kan zijn van het recht op 
collectieve actie (Schmidberger arrest van 2003 over een actie op 
de Oostenrijkse Brennerpas).  

krachtsverhoudingen bepalend

Op basis van strijd en een krachtsverhouding is het recht op 
collectieve actie, waaronder het stakingsrecht, afgedwongen. De 
belangrijkste stappen vooruit kwamen er op ogenblikken dat de 
burgerij bang was voor opstandige bewegingen van de arbeiders-
klasse, onder meer na beide Wereldoorlogen. De gerechtelijke 
erkenning van het stakingsrecht volgde nadien, maar was net 
zoals de internationale regelgeving nooit van doorslaggevend 
belang voor de praktijk van een erkenning van het stakingsrecht. 
Nog voor er sprake was van Europese regels of van een techni-
sche erkenning van het stakingsrecht door het Hof van Cassatie, 
was dit recht in de praktijk afgedwongen. 

Doorheen het beperkte historische overzicht hierboven werd dui-
delijk dat de rechtbanken en -hoven net zomin als de internationale 
instellingen bepalend waren voor het bekomen van het stakings-
recht. Bij het verdedigen van dit recht moeten we daar rekening 
mee houden. Een inzicht in hoe onze rechten afgedwongen zijn, 
versterkt ons in de verdediging ervan nu deze onder vuur liggen. 

Als de rechterzijde vandaag tot een offensief tegen het stakings-
recht overgaat, heeft dit veel te maken met de defensieve positie 
waar de arbeidersbeweging de afgelopen decennia inzat. Het 
verdwijnen van de stalinistische karikaturen van socialisme in het 
Oostblok maakte een einde aan wat gezien werd als een ‘reëel 
bestaand alternatief’. Neoliberale ideologen grepen het aan om 
het ‘einde van de geschiedenis’ uit te roepen, het kapitalisme had 
overwonnen. De werkgevers zagen een kans om geruggesteund 
door het ideologische offensief hun agenda sterker op te leggen. 
De leiding van de arbeidersbeweging wankelde, een deel ging 
bijzonder ver in het aanvaarden van de logica van het kapitalisme. 

Zeker waar de arbeidersbeweging harde nederlagen leed, zoals 
met de Britse mijnwerkersstaking onder Thatcher in de jaren 
1980, werd ook het recht op actievoeren hard aan banden gelegd. 
Bij ons werden stappen in die richting gezet, onder meer met 
GAS-boetes waarmee vreedzame acties ontmoedigd en bestraft 
worden of met allerhande regels voor het erkennen van betogin-
gen. Naar aanleiding van de vervolging van activisten die protes-
teerden tegen genetisch gemodificeerde organismen, de aardap-
pelactivisten die een GGO-veld bestormd hadden, stelden enkele 
progressieve professoren in een opiniestuk: “De ruimte om actie 
te voeren staat onder druk. Denk aan de GAS-boetes waarmee 
steeds vaker vreedzame acties worden ontmoedigd en bestraft. 
Nochtans is actievoeren een cruciaal middel in het arsenaal van 
sociale bewegingen om onze democratie te blijven voeden en 
verdiepen. De ‘normale’ politieke en juridische kanalen volstaan 
vaak niet om sociale verandering te stimuleren. Ook al zijn fun-
damentele rechten als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 
vergadering in onze grondwet ingeschreven, niet alle stemmen 
wegen even zwaar door. Veel van de sociale verworvenheden die 
we vandaag vanzelfsprekend vinden, hebben we te danken aan de 
acties en de ongehoorzaamheid van mensen die zich verenigden 
om die veranderingen af te dwingen. Of waren de mensen die 
staakten en op straat kwamen voor algemeen stemrecht ook lid 
van een criminele bende?” (De Standaard 2 juni 2014). 

De erkenning van het stakingsrecht is geen morele kwestie, het is 
het resultaat van een krachtsverhouding waarbij de arbeidersbewe-
ging rechten afdwingt op basis van zijn aantal en zijn organisatie-
graad. 
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We publiceren een boek door Eric Byl over de verschillen 
en mogelijke raakvlakken tussen LSP en PVDA. Eind 2013 
schreef Eric deze tekst om de discussie binnen LSP over de 
electorale groei van PVDA te voeren. De tekst bleef even 
liggen, maar is nu met een actueel voorwoord afgewerkt en 
gepubliceerd. 

Vanwaar dit boek? Overal in Europa en in de VS zien we 
mogelijkheden en vooruitgang voor nieuwe linkse krachten. In 
Griekenland kwam Syriza zelfs aan de macht met de verkie-
zingsbelofte om te breken met het besparingsbeleid. De beloften 
werden niet ingelost wat tot ontgoocheling leidt. Maar tegelijk 
werden ook de mogelijkheden aangetoond. Er is geen enkele 
reden om aan te nemen dat er in België geen ontwikkeling van 
een sterke linkse kracht mogelijk is. De PVDA is als grootste 
linkse partij het best geplaatst om daar een rol in te spelen. De 
eerste electorale stappen vooruit zijn gezet met 2 verkozenen in 
de Kamer, 6 regionale parlementsleden en 52 lokale verkozenen 

in de gemeenten en districten. Dit is een belangrijke ontwikke-
ling voor elke linkse militant, voor al wie een politiek alternatief 
op de besparingspartijen wil. Vandaar dat we het noodzakelijk 
vinden om dieper in te gaan op de ontwikkeling van PVDA.

Om te begrijpen waar de PVDA vandaan komt en hoe LSP zich 
ertoe verhoudt, is het nodig om een analyse te maken van onze 
verschillende achtergronden en ontwikkelingen die belangrijke 
meningsverschillen verklaren. Nagaan wat die meningsverschil-
len zijn en wat daarvan aan de basis ligt, is een vereiste om 
ernstige discussies erover te kunnen aangaan. 

Het boek keert terug tot de scholierenstakingen van 1966, de 
beweging Leuven Vlaams en de bedrijfsbezettingen in het begin 
van de jaren 1970. Het ontleedt een heel aantal posities, niet 
alleen van de PVDA maar ook van de KPB, RAL en Vonk over 
diverse onderwerpen zoals de Golfoorlog, de NAVO-interventie 
in Joegoslavië, de strijd tegen racisme, de gebeurtenissen in de 

nieuw boek: “PVdA en lsP. Verschillen en 
mogelijke raakvlakken in de opbouw van een 
politiek alternatief”
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LSP publiceert een tekst die in de herfst van 2013 werd 
geschreven als politieke voorbereiding op een electorale 
doorbraak van PVDA in de verkiezingen van mei 2014. Met 
twee verkozenen in het federale, twee in het Waalse en vier in 
het Brusselse parlement kende PVDA effectief een belangrijke 
doorbraak en deed radicaal links voor het eerst sinds midden 
jaren 1980 opnieuw zijn intrede in het parlement. LSP 
verwelkomt deze vooruitgang, het zet linkse ideeën opnieuw 
op de agenda en het bevordert discussie over alternatieven op 
het kapitalisme. 

Het doel van deze tekst is om een beter begrip te hebben 
van de oorsprong en de ideeën van de PVDA. Zoals LSP 
al langer stelt, roept de situatie vandaag om een nieuwe 
arbeiderspartij, een breed politiek verlengstuk van de eisen 
van de arbeidersbeweging. Als PVDA vandaag beweert 
deze nieuwe arbeiderspartij te zijn, is dat voorbarig. Maar 
de groei van deze partij maakt er wel een belangrijke factor 
van, een factor die een grote rol kan spelen in het proces van 
heropbouw van een brede politieke vertaling van de eisen van 
de arbeidersbeweging. 
 

Eric Byl is politiek actief sinds begin 
jaren 1980. In de jaren 1980 was 
hij een van de woordvoerders 
van de marxistische tendens 
binnen de SP. Begin jaren 1990 
lag Eric mee aan de basis van 
de campagne Blokbuster tegen 
extreemrechts. Vandaag is hij 
algemeen secretaris en syndicaal 
verantwoordelijke van LSP.
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oorlogen in irak en in de Balkan
 
Onder de slogan ‘Geen oorlog om olie’ ontstond in 1991 een 
massale beweging tegen operatie Desert Storm. Dat was een im-
perialistische interventie in Irak door een internationale coalitie 
onder leiding van de VS met VN-mandaat. Aanleiding was de 
inval door Irak op 2 augustus 1990 in Koeweit. Dat is eigenlijk 
een oliebron die na de imperialistische opdeling van de regio was 
opgewaardeerd tot onafhankelijke staat. Zo kon het imperialisme 
haar oliebevoorrading ook na de dekolonisatie garanderen. Het 
snijdt de regio grotendeels af van haar natuurlijke rijkdommen en 
is een doorn in het oog van de omliggende volkeren.

Saddam Hoessein misbruikte die terechte gevoelens om een in-
terne politieke crisis af te wenden. Hij had immers, toen nog als 
bondgenoot van de VS, een dure achtjarige oorlog (1980 – ’88) 
achter de rug tegen het fundamentalistische regime van Iran. 
Tijdens die oorlog had hij gebruik gemaakt van gifgassen, gele-
verd door Britse en Amerikaanse bedrijven. Ook tegen de eigen 
bevolking had hij gifgas ingezet. In het Koerdische dorp Halabja 
in Noord-Irak lieten 5.000 Koerden, vrouwen en kinderen daarbij 
het leven. Hij ontsnapte aan een veroordeling omdat de Reagan-
administratie in de VS dat tegenhield.

Na de achtjarige oorlog had Saddam behoefte aan meer inkom-
sten. Via beperking van de olieproductie wou hij een hogere prijs 

afdwingen en zijn inkomsten optrekken. Koeweit, een vazalstaat 
van het Westen, wou echter van geen productiebeperking weten. 
Saddam besloot de oliestaat in te lijven en er een Iraakse provin-
cie van te maken. Daarmee ging hij regelrecht in tegen de belan-
gen van het imperialisme. Onder het mom van een humanitaire 
interventie wou het imperialisme orde op zaken stellen. Volledig 
terecht verzetten de vredesbewegingen, de PVDA, de voorlopers 
van LSP en heel radicaal links, zich tegen deze interventie die 
niets anders was dan een oorlog om olie.

We schreven eerder dat de bonapartistische contrarevolutie door 
Stalin in Rusland bepalend was geweest voor alle latere ontwik-
kelingen. Dat gold eveneens voor de kapitalistische restauratie 
in het Oosten. Voortaan bleef nog slechts één supermacht over, 
de VS. Regimes die uit haar gratie vielen, konden niet langer 
van kamp te wisselen door het model van stalinistisch Rusland 
te kopiëren zoals China, Vietnam en andere landen dat vroeger 
hadden gekund. Zij hadden vervolgens op bescherming door de 
Sovjetunie kunnen rekenen. Ze konden ook niet meer de super-
machten tegen elkaar uitspelen, zoals Nasser van Egypte toen hij 
in 1956 het Suez-kanaal nationaliseerde. De tussenkomst van de 
Sovjetunie had toen een interventie van Frankrijk en Groot-Brit-
tannië verhinderd.  

Voor de voorlopers van LSP betekende het verdwijnen van het 
Oostblok het einde van een uitzonderlijke situatie waarin som-

uittreksel uit het boek

Jongsocialisten, ...

We verwelkomen de vooruitgang van PVDA: ze zet linkse ideeën 
opnieuw op de agenda en bevordert discussie over alternatieven 
op het kapitalisme. Er zijn echter ook beperkingen in de politieke 
opstelling van PVDA die erg welwillend staat tegenover sa-
menwerking en coalitievorming met de officiële linkerzijde van 
sociaaldemocratie en groenen - de linkerflank van de besparings-
partijen - terwijl tegelijk een erg gesloten houding wordt ingeno-
men tegenover andere krachten links van die partijen. 

LSP doet waar mogelijk constructieve voorstellen tot samen-
werking met PVDA, voorlopig zonder veel resultaat. Met de 
verkiezingen van 2014 werd elke samenwerking afgewezen en 
ondertussen werd ook het bredere ‘Gauche d’Ouverture’ langs 
Franstalige kant opgedoekt. We begrijpen dat PVDA de eigen 
vooruitgang wil consolideren en geen eindeloze discussies 
onder links wil voeren. Maar binnen de arbeidersbeweging zijn 
er verschillende ideeën en stromingen die niet zomaar onder de 
mat kunnen geveegd worden. Doorheen de eerste ervaringen met 
nieuwe linkse krachten zoals Syriza blijkt ook het belang van een 
politiek programma gericht op een breuk met het kapitalisme. 

Het volstaat niet om voorstellen te doen voor verbeteringen en 
veranderingen die de meerderheid van de bevolking ten goede 
komen, we moeten ook nagaan hoe we die voorstellen kunnen 

realiseren. Dat vereist een breuk met het volledige systeem. Door 
een socialistisch alternatief los te koppelen van de dagelijkse 
strijd, wordt die strijd verzwakt en wordt het socialistisch alterna-
tief ook abstracter. Dat is een belangrijke kritiek die wij hebben 
op de benadering van PVDA. 

Onze kritieken op de PVDA zijn er niet om punten te scoren, 
maar net om te vermijden dat de PVDA dezelfde weg opgaat van 
andere linkse formaties en de aangeboden kansen verkwanselt 
in machtsdeelname. Zoals het boek concludeert: “We nodi-
gen de PVDA uit om haar bondgenoten niet te zoeken op haar 
rechterflank. Daar is niet meer te halen dan een judaskus om de 
PVDA aan het beleid te verbranden. De bondgenoten bevinden 
zich op de linkerflank: bij diegenen die in strijdbewegingen aan 
dezelfde kant van de barricade staan. Ze zijn kleiner en ze zijn 
vranker, maar ze staan in tegenstelling tot de rechterflank aan de 
kant van de arbeiders en de onderdrukten en ijveren elk op hun 
manier voor echte, in ons geval socialistische, maatschappijver-
andering.” 

Het boek “PVDA en LSP. Verschillen en mogelijke raakvlakken 
in de opbouw van een politiek alternatief” telt 146 pagina’s en 
kost 12 euro (verzendingskosten inbegrepen). Bestellen kan door 
over te schrijven op BE 48 0013 9075 9627 van Socialist Press 
met vermelding ‘boek PVDA’.
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mige elites uit zelfbehoud de economie van bovenaf nationali-
seerden. Ze zouden dat voortaan niet meer aandurven. Enkel een 
democratische coalitie onder leiding van de arbeidersbeweging, 
gesteund door de boeren en stedelijke armen, zou daartoe nog 
in staat zijn. Dat is niets anders dan de klassieke definitie van 
de Permanente Revolutie zoals die door Trotski destijds gefor-
muleerd was. Het vereist een zo groot mogelijke eenheid van 
de arbeidersbeweging en een revolutionaire partij. Het Saddam 
regime had echter een geschiedenis van brutale etnische en reli-
gieuze onderdrukking achter zich. Het werd gehaat door arbei-
ders in binnen- en buitenland. Verzet tegen de imperialistische 
interventie kon bijgevolg geen steun betekenen aan het regime 
van Saddam.  

De PVDA nam een andere houding aan. Zij zou voortaan ieder 
regime steunen dat aan het imperialisme speldenprikken uit-
deelde. Haar verzet tegen de interventie sloeg door naar openlijke 
steun voor het regime van Saddam. De anti-oorlogsbeweging 
was echter de eerste grote mobilisatie sinds de val van de Muur. 
Het radicaliseerde een hele laag jongeren. Die hadden niet de 
ervaring om de nuances tussen de posities van de verschillende 
linkse strekkingen te waarderen. Ondanks de steun aan Saddam 
kon de PVDA, de grootste component van de anti-oorlogsge-
zinde linkerzijde, bijgevolg een pak van die jongeren winnen. 
Dit verklaart wellicht waarom het zo lang duurde vooraleer de 
PVDA begreep dat haar positie voor bredere lagen van de arbei-
dersbeweging problematisch was. 

De PVDA volhardde in die benadering door haar terechte verzet 
tegen de NAVO-interventie in Servië te laten doorslaan naar 
openlijke steun aan het regime van Milosevic. Die had in 1989 
aan de basis gelegen van het opheffen van de autonomie van 
Kosovo binnen de Joegoslavische deelrepubliek Servië. Een 
autonomie die de Kosovaren in 1974, nog onder Tito, hadden 
verkregen. Het was het startsein voor het uiteenvallen van de 
‘Socialistische Federale Republiek Joegoslavië’ in het begin van 
de jaren 1990. Slovenië, Kroatië en Macedonië riepen in 1991 
hun onafhankelijkheid uit. In 1992 volgde Bosnië. Dat ging ge-
paard met een reeks oorlogen in Slovenië (1991), Kroatië (1991 
– 1995) en Bosnië-Hercegovina (1991-1995). Na hun onafhan-
kelijkheid werd in 1992 de Federale Republiek Joegoslavië uitge-
roepen. Alle referenties naar socialisme verdwenen. De federale 
republiek bestond enkel nog uit Servië en Montenegro, dat in 
2006 trouwens eveneens haar onafhankelijkheid zou uitroepen.

Als gevolg van het ongenoegen over de systematische achterstel-
ling van de Albanese meerderheid in Kosovo, riepen de leden 
van het voormalige parlement van de autonome staat onder de 
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, in 1992 in het 
geheim de Republiek Kosovo uit. Ibrahim Rugova werd verko-
zen tot president. Er werden parallelle clandestiene structuren 
opgezet, inclusief onderwijsinstellingen en gezondheidszorg voor 
etnische Albanezen. Rugova wou via onderhandelingen gelei-
delijk de positie van de Albanezen verbeteren en stond, althans 
in woorden, voor onafhankelijkheid ergens in de toekomst. De 
echte macht bleef echter in handen van de Servische regering. 

Vanaf 1996 begon het Kosovaars Bevrijdingsleger (UCK), met 
een vaag maoïstisch verleden en zoals achteraf zou blijken 
banden met verschillende westerse geheime diensten, een reeks 
aanslagen. Ze viseerden de politie, Joegoslavische militairen, 
etnische Serviërs en etnische Albanezen die ze van collaboratie 

beschuldigen. In de zomer van 1998 zetten Servische troepen met 
steun van etnisch Servische milities een tegenoffensief in. Daar-
bij werd buitensporig geweld gebruikt tegen Kosovaarse dorpen 
die ervan verdacht werden leden van het UCK te herbergen. Er 
waren tekenen van etnische zuivering. De NAVO greep dat aan, 
naar eigen zeggen om de burgerbevolking te beschermen, om van 
maart tot juni 1999 luchtaanvallen uit te voeren tegen Joegosla-
vië.
Het was correct om zich te verzetten tegen de NAVO-bombarde-
menten. Die hadden niets te maken met de wil van de Albanese 
Kosovaren om zich te bevrijden van nationale onderdrukking. De 
PVDA verbond daar echter steun aan voor Milosevic, de poli-
tieke vertegenwoordiger van een deel van de Servische nationale 
burgerij. Die had net aangetoond tot welke rampzalige gevolgen 
het beleid van de Servische nationale burgerij leidde. Haar falen 
was door het Westers imperialisme aangegrepen als excuus voor 
de bombardementen. Noch van het imperialisme, noch van de 
Servische nationale burgerij kon men een politiek verwachten in 
het belang van de meerderheid van de bevolking, dat vereiste de 
heropbouw van de arbeidersbeweging.

Het programma van een echt socialistische, dus revolutionaire, 
partij moet steeds streven naar een zo groot mogelijke eenheid 
van de onderdrukte massa’s. Het mag zich daarvoor niet baseren 
op abstracte formules in een ideale denkbeeldige wereld. Het 
moet rekening houden met de concrete situatie op het terrein die 
het gevolg is van historische ontwikkelingen en van de krachts-
verhoudingen tussen de heersende elite en de arbeiders, armen en 
boeren. De bolsjewieken ageerden op een terrein dat eeuwenlang 
gekenmerkt werd door Groot-Russisch chauvinisme en nationale 
onderdrukking. Volledige éénmaking van arbeiders en boeren 
achter een socialistisch programma, zou pas mogelijk zou zijn als 
de bolsjewieken ieder vermoeden van Groot-Russisch chauvi-
nisme van zich konden afschudden. Vandaar het belang dat Lenin 
eraan hechtte om aan de minderheden het recht op zelfbeschik-
king te garanderen, inclusief het recht op afscheiding indien zij 
dat wensten.

In Kosovo woedde een burgeroorlog. Een socialistisch program-
ma dat de wens negeerde van de etnisch Albanese bevolking om 
onder de Servische nationale onderdrukking onderuit te komen, 
zou er geen schijn van kans maken. Het zou bovendien rekening 
moeten houden met de belangrijke etnisch Servische minderheid 
in Kosovo en moest ook een antwoord bieden op de desastreuze 
politiek van de nationale burgerij in Servië. Enkel een program-
ma dat al die gevoeligheden incalculeerde, zou een kans maken 
om de eenheid van de onderdrukte massa’s te herstellen. 

Vandaar dat de voorlopers van LSP opkwamen voor een onafhan-
kelijk Socialistisch Kosovo met volle democratische rechten voor 
alle minderheden, inclusief de Servische, naast een Socialistisch 
Servië dat eveneens volle democratische rechten moest verlenen 
aan alle minderheden. Dat is een programma voor eenheid, voor 
heropbouw van de arbeidersbeweging, geen blauwdruk voor de 
toekomst. Als de Kosovaarse en de Servische onderdrukte mas-
sa’s op basis van hun gezamenlijke strijd achteraf zouden opteren 
voor een vrijwillige confederatie of federatie van socialistische 
staten, of zelfs voor één socialistische staat, dan zou onze strek-
king daar niet de minste problemen mee hebben. Maar dat vooraf 
opleggen als een voorwaarde voor strijd zou op dat moment de 
eenmaking van de arbeidersbeweging verhinderd hebben.



10 marxistische 
klassiekers die 
elke socialist 
(ooit) moet 
lezen

1. Het communistisch Manifest (karl Marx en 
Friedrich engels, 1848)
Deze tekst is in een opmerkelijk duidelijke taal geschreven. Het 
boek kwam er op vraag van de allereerste internationale arbeiders-
organisatie, de Communistenbond. Het Manifest is het bekendste 
socialistische boek. Er wordt ingegaan op het karakter van het 
kapitalisme en de internationale omvang van dit systeem. Het legt 
ook uit waarom de arbeidersklasse de motor voor sociale veran-
dering is. Daarna is het boek wat gedateerd, er wordt een analyse 
gemaakt van wat verschillende organisaties in die tijd naar voor 
brachten. Maar het eerste deel van ‘Het Communistisch Manifest’ 
blijft de meest aangehaalde en duidelijkste verklaring van zowel 
het progressieve als het reactionaire karakter van het kapitalisme 
en van hoe het omvergeworpen kan worden.

2. Het kapitaal (karl Marx, 1867)
“Het Kapitaal” is een uitgebreide analyse van het huidige econo-
mische systeem. Er wordt uitgelegd hoe de onbetaalde arbeids-
kracht van de werkende bevolking de bron van meerwaarde en 
winst is. Er wordt ingegaan op hoe het kapitalisme werkt en de 
inherente tegenstellingen van dit systeem. Lees eerst een basis-
werk over marxistische economie alvorens dit boek aan te vatten.

3. Wat te doen? (Vladimir lenin, 1902)

De beste uitleg van het belang van een gecentraliseerde partij om 
tot sociale verandering te komen. Er wordt onder meer ingegaan 
op het belang van voltijdse organisatoren en publicaties. Het 
boek vertrekt van een strijd om tot zo’n partij te komen. Het is 
hier en daar wat eenzijdig omdat werd ingegaan tegen de ideeën 
die in de richting van een puur spontaneïstische houding gingen, 
de eenzijdige aspecten werden nadien rechtgezet.

4. Hervorming of revolutie (rosa luxemburg, 
1900)
Nog steeds een van de duidelijkste verklaringen van waarom het 
omverwerpen van het kapitalisme nodig is om tot vrede, econo-
mische vooruitgang en betere levensstandaarden te komen.

5. resultaten en vooruitzichten (leon trotski, 
1906)

Dit boek is het eerste waarin Trotski een belangrijk onderdeel van 
het moderne marxisme naar voor brengt, met name de theorie van 

de permanente revolutie. De ontwikkelde kapitalistische landen 
hebben zich geconsolideerd en brachten hun systeem afgewerkt 
naar de onderontwikkelde landen. Grondstoffen en goedkope 
arbeid werden uitgebuit en nieuwe markten werden aangesneden. 
De heersende elite in Afrika en Azië werd omgevormd tot een 
zwakke kapitalistische klasse. De strijd tegen kolonialisme en 
imperialisme in de zogenaamde ‘derde wereld’ moest gevoerd 
worden door de kleine stedelijke arbeidersklasse gevolgd door 
de boeren, niet door de lokale heersende elite. Een toekomstige 
revolutie zou de niet vervolledigde taken van de kapitalistische 
(burgerlijke) revolutie, zoals een landhervorming, combineren 
met de taken van socialisme. Het CWI maakte een update van 
deze theorie in de periode na de Tweede Wereldoorlog.

6. staat en revolutie (Vladimir lenin, 1917)
Lenin legt uit wat de rol van de staat (gewapende macht, politie, 
gerecht, …) onder het kapitalisme en onder alle klassensamen-
levingen is. Uiteindelijk is de staat in laatste instantie een groep 
gewapende mannen die de heersende klasse beschermen. Geen 
enkele revolutionaire klasse kan de staatsmachine gebruiken die 
toebehoort aan de klasse die ze wil omverwerpen. Dat betekent 
echter niet dat we niet proberen om deze machine waar mogelijk 
langs klassenlijnen te verdelen. De ideeën die Lenin in ‘Staat en 
revolutie’ naar voor bracht, waren van cruciaal belang voor het 
succes van de Russische Revolutie, de eerste keer dat de arbei-
ders de macht grepen en een eigen staatsstructuur opzetten om te 
bouwen aan een nieuwe samenleving.

7. geschiedenis van de russische revolutie (leon 
trotski, 1930)
De beste uitleg over de belangrijkste gebeurtenis uit de wereld-
geschiedenis, geschreven door een van de leiders ervan. Deze 
anatomie van een revolutie bevat veel lessen voor elke revolutie. 
Het werd door Bernard Shaw omschreven als het sterkste boek 
dat hij ooit las.

8. de Verraden revolutie (leon trotski, 1936)
De uitleg waarom de Russische revolutie degenereerde – dit was 
niet onvermijdelijk en evenmin een natuurlijke gang van zaken, 
maar het resultaat van een reeks politieke nederlagen en fouten 
waartegen de Linkse Oppositie in de partij had gestreden. Het is 
belangrijk om dit proces te begrijpen om te weten waar het fout 
liep en uiteraard om gelijkaardige ontwikkelingen in de toekomst 
te vermijden.

Er is geen eenvoudige manier om het mar-
xisme in al zijn complexiteit te begrijpen. 
Om de marxistische methode te kunnen 
toepassen op dagelijkse strijd en ontwikke-
lingen, moeten we enkele klassiekers lezen 
en historische ontwikkelingen bestuderen. 
Hieronder een overzicht van tien marxisti-
sche klassiekers die elke socialist zou moe-
ten lezen om een beter begrip te krijgen 
van het marxisme. Overzicht door STEVE 
JOLLY, gemeenteraadslid van de Socialist 
Party in Melbourne (Australië)
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9. Fascisme: wat het is en hoe het te bestrijden 
(leon trotski, jaren 1930)
Een reeks artikels over de opkomst van het nazisme in Duitsland 
en de nood aan een eenheidsfront van de arbeidersorganisaties 
om te machtsovername door het fascisme te stoppen. Door sa-
men in actie te gaan, zouden de communisten de meer gematigde 
basis van de sociaaldemocratie kunnen aantonen dat hun leiding 
niet bereid was om de strijd te voeren en zou deze basis kunnen 
over gewonnen worden om een einde te maken aan het fascisme 
en het kapitalisme. De stalinisten besloten echter om aanvanke-
lijk de sociaaldemocratie als ‘sociaalfascistisch’ te bestempelen 
om na de machtsovername door Hitler over te gaan tot coalities 
met burgerlijke krachten in het zogenaamde ‘volksfront’.

10. Het overgangsprogramma (leon trotski, 1938)
Dit boek verscheen aan de vooravond van de Tweede Wereldoor-
log en het is een poging om een programma en politiek perspec-
tief voor de arbeidersklasse te ontwikkelen. Het vertrekt van het 
bewustzijn van de massa’s en probeert dit verder te ontwikkelen 
tot een hoger niveau. De overgangsbenadering is wat hier van tel 
is, meer dan elk punt of komma in de eisen die in 1938 naar voor 
werden geschoven en vandaag niet allemaal even relevant meer 

zijn. Het doel van het Overgangsprogramma was om een brug 
te vormen tussen strijdbewegingen en de nood aan socialistische 
omvorming. “Deze brug moet bestaan uit een systeem van over-
gangseisen die vertrekken van de huidige situatie en het huidig 
bewustzijn van de brede lagen van de arbeidersklasse en onver-
anderlijk tot één en dezelfde conclusie voeren: de verovering van 
de macht door de arbeidersklasse.”

nieuWe Boeken VAn MArXisMe.Be
LSP publiceert een tekst die in de herfst van 2013 werd geschreven als politieke 
voorbereiding op een electorale doorbraak van PVDA in de verkiezingen van mei 
2014. Met twee verkozenen in het federale, twee in het Waalse en vier in het Brus-
selse parlement kende PVDA effectief een belangrijke doorbraak en deed radicaal 
links voor het eerst sinds midden jaren 1980 opnieuw zijn intrede in het parlement. 
LSP verwelkomt deze vooruitgang, het zet linkse ideeën opnieuw op de agenda en 
het bevordert discussie over alternatieven op het kapitalisme.

Het doel van deze tekst is om een beter begrip te hebben van de oorsprong en de 
ideeën van de PVDA. Zoals LSP al langer stelt, roept de situatie vandaag om een 
nieuwe arbeiderspartij, een breed politiek verlengstuk van de eisen van de arbei-
dersbeweging. Als PVDA vandaag beweert deze nieuwe arbeiderspartij te zijn, is 
dat voorbarig. Maar de groei van deze partij maakt er wel een belangrijke factor van, 
een factor die een grote rol kan spelen in het proces van heropbouw van een brede 
politieke vertaling van de eisen van de arbeidersbeweging.

>> Te bestellen voor 12 euro (verzendingskosten inbegrepen)

Beeld je in: een wedstrijd tussen twee boksers waarbij de ene bokser harde klappen 
uitdeelt, maar tegelijk als scheidsrechter bepaalt hoe de andere bokser mag terug-
slaan. Liefst door helemaal niet terug te slaan natuurlijk. Liefst met de handen op de 
rug gebonden, dat vecht gemakkelijker voor die eerste bokser.

Dit is natuurlijk een totaal absurd beeld. Toch is dit hoe de rechterzijde de klassen-
strijd in ons land wil aanpakken. Alle verzet tegen het asociale regeringsbeleid moet 
gestopt worden. Daartoe wil rechts, met N-VA op kop, het stakingsrecht aanpakken. 
Het offensief doet ook de werkgevers van het Verbond van Belgische Ondernemin-
gen (VBO) likkebaarden.

Hoe kunnen we de Belgische Thatchers stoppen? Hoe kunnen we het recht op col-
lectieve actie verdedigen en hoe kunnen we sociale vooruitgang bekomen? Dat is 
het thema van dit boek. Verwacht er geen juridisch technisch exposé van, maar een 
politiek en syndicaal pamflet dat militanten argumenten en voorstellen aanbiedt om 
sterker te staan in de strijd voor een andere samenleving.
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