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Internationale Kommunistische Stroming 

 
Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland, Italië, Groot- Brittannië, Frankrijk, 

Duitsland, Nederland, België, Verenigde Staten, Japan, China... 
 

Bezuinigingen beantwoorden met strijd! 
 

 
In Griekenland is de woede onmetelijk en staat de 
toestand op barsten. Op ditzelfde moment brengt de 
Griekse staat het proletariaat verschrikkelijke slagen toe. 
Alle generaties van arbeiders worden volop getroffen. De 
arbeiders uit de privé-sector, de ambtenaren, de 
werklozen, de gepensioneerden, de precaire studenten... 
niemand wordt ontzien. De arbeidersklasse wordt 
bedreigd met een totaal wegzinken in de ellende. 
Tegenover deze aanvallen ziet het proletariaat niet lijdelijk 
toe. Arbeiders komen op straat, staken en tonen op die 
manier dat ze niet bereid zijn om zonder morren de 
opofferingen te aanvaarden die het kapitaal vereist. 
Maar op dit moment slaagt de strijd er niet in om zich op 
massale wijze te ontwikkelen. De arbeiders van 
Griekenland beleven moeilijke uren. Wat te doen als alle 
media en alle politieke verantwoordelijken beweren dat 
er geen andere oplossing is dan de broekriem aan te 
halen om het land te redden van het bankroet? Hoe 
verzet bieden aan de moloch van de staat? Welke 
strijdmethoden moeten ingezet worden om de 
krachtsverhouding te doen overhellen naar de 
uitgebuiten? 

Al deze vragen dringen zich niet alleen op aan de 
arbeiders in Griekenland, maar aan die van de hele 
wereld. Men hoeft trouwens zich geen enkele illusie te 
koesteren omtrent de 'Griekse tragedie', want het is 
slechts een voorproefje van wat alle arbeiders overal ter 
wereld te wachten staat. Zo zijn er reeds 
'Bezuinigingstherapieën op zijn Grieks’ aangekondigd o.m. 
in Portugal, Roemenië, Japan en Spanje (waar de regering 
onlangs het loon van de ambtenaren met 5% heeft 
verlaagd!). Alle deze aanvallen, die tegelijkertijd 
plaatsvinden, laten nog eens een keer zien dat de 
arbeiders, wat ook hun nationaliteit moge zijn, één enkele 
klasse vormen die overal dezelfde belangen en dezelfde 
vijanden heeft. De bourgeoisie laat het proletariaat de 
zware ketens dragen van de loonarbeid, maar deze ketens 
verbinden alle arbeiders van alle landen, over de grenzen 
heen.  
In Griekenland zijn het momenteel onze klassenbroeders 
die aangevallen worden en die met pijn en moeite 
begonnen zijn de strijd op te nemen. Hun strijd is ook de 
onze. 

Solidariteit met de arbeiders van Griekenland! 
Eén klasse, één strijd! 

 
Laten wij alle verdelingen weigeren die de bourgeoisie 
ons probeert op te dringen. Tegenover het oude beginsel 
van de heersende klassen 'verdeel en heers', moeten wij 
de leuze stellen die de uitgebuiten verbindt: 'Arbeiders 
aller landen, verenigt U!'. 
In Europa proberen de verschillende nationale 
bourgeoisieën de arbeiders te doen geloven dat zij 
vanwege Griekenland de broekriem aan moeten halen. 
De oneerlijkheid van de Griekse verantwoordelijken die 
het land tientallen jaren op krediet hebben laten 
voortbestaan en de openbare financiën vervalst hebben, 
zouden de voornaamste oorzaak zijn van een 
'internationale vertrouwenscrisis’ van de euro. De 
regeringen gebruiken dit valse voorwendsel allemaal om 
de noodzaak van het terugbrengen van de begrotingen en 
het aanvaarden van drastische bezuinigingsplannen te 
rechtvaardigen. 
Alle officiële partijen in Griekenland, de Communistische 
Partij voorop, wakkeren nationalistische gevoelens aan en 
steken de verantwoordelijkheid voor de aanvallen op 
'buitenlandse krachten'. 'Weg met het IMF en de Europese 

Unie', 'Weg met Duitsland', zijn de leuzen die worden 
geroepen door links en uiterst links, die op die manier het 
Griekse nationale kapitaal opzettelijk de wind uit de zeilen 
nemen. 
Als in de Verenigde Staten de beurzen dalen zou dat de 
schuld zijn van de instabiliteit van de Europese Unie; als 
de bedrijven sluiten zou dat de schuld zijn van de zwakte 
van de euro, die de dollar en de uitvoer tegenwerkt ... 
Kortom, iedere nationale bourgeoisie beschuldigt haar 
buurman en oefent op het proletariaat, dat ze uitbuit, een 
schandelijke chantage uit: “accepteer de opofferingen 
want anders wordt het land verzwakt en zullen de 
concurrenten er van profiteren”. De heersende klasse 
probeert het nationalisme, een werkelijk vergif voor de 
strijd, in te spuiten in de aders van de arbeiders. 
Deze wereld, die verdeeld is in concurrerende naties, is 
niet de onze. De proletariërs hebben niets te winnen door 
zich vast te ketenen aan het kapitaal van het land waar zij 
wonen. Vandaag, in naam van de 'verdediging van de 
nationale economie', opofferingen slikken, komt enkel 
neer op de voorbereiding van andere, nog grotere 
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opofferingen morgen. 
Als Griekenland op de rand van de afgrond staat, als 
Spanje, Italië, Ierland, Portugal op het punt staan om te 
volgen, als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en 
de Verenigde Staten in de storm zitten, dan komt dat 
omdat het kapitalisme een wegkwijnend systeem is. Alle 
landen zijn ertoe veroordeeld om onvermijdelijk weg te 
zinken in dit moeras. Sinds 40 jaar is de wereldeconomie 

in crisis. De recessies volgen elkaar op. Enkel een 
vertwijfelde vlucht naar voren in de schuldenlast heeft 
het kapitalisme, tot nog toe, in staat gesteld om nog wat 
groei door te maken. Vandaag staan de huishoudens, de 
ondernemingen, de banken, de staten allemaal in het 
rood. Het bankroet van Griekenland is slechts een 
karikatuur van het algemene en historische failliet van dit 
systeem van uitbuiting. 

 

De heersende klasse wil ons verdelen - Daartegenover stellen wij onze solidariteit! 
De kracht van de arbeidersklasse is haar eenheid! 

 
De aangekondigde bezuinigingsplannen betekenen een 
frontale en algemene aanval op de levensomstandigheden. 
Het enige mogelijke antwoord is dus een massale beweging 
van de arbeidersklasse. Het is onmogelijk ze het hoofd te 
bieden door te strijden in zijn eigen bedrijf, zijn eigen 
school of kantoor, alleen, geïsoleerd, met een handjevol. 
Massaal strijden is een noodzaak, willen wij niet worden 
verpletterd en herleid tot een hoopje ellende. 
Maar wat doen de vakbonden, die officiële ‘specialisten’ 
van de strijd'? Zij organiseren stakingen in verschillende 
bedrijven... zonder ooit een poging doen om ze te 
verenigen. Zij houden op actieve wijze het corporatisme in 
stand, door de arbeiders van de openbare sector en die van 
de privé tegen elkaar op te zetten. Zij laten de arbeiders 
opdraven van de ene steriele actiedag naar de andere. Het 
zijn in feite de 'specialisten in de verdeling van de 
arbeiders'! Ze maken zelfs gebruik van het nationalisme. 
Eén enkel voorbeeld: de leuze die sinds half maart het 
meest gescandeerd werd in de betogingen van de GSEE (de 
Griekse ‘stalinistische’ vakbond) is... 'koop Grieks'! 
Als je de vakbonden volgt dan betekent dat te allen tijde 
dat je de weg opgaat van verdeling en nederlaag. De 
arbeiders moeten dus hun strijd in eigen hand nemen, door 
zelf algemene vergaderingen te organiseren, door collectief 
te beslissen over de ordewoorden en de eisen, door 
afgevaardigden te kiezen die op elk moment afzetbaar zijn 
en door via massale delegaties te gaan discussiëren met de 
dichtstbijzijnde arbeiders in de bedrijven, de kantoren, de 
scholen, en in de nabijgelegen ziekenhuizen... om hen aan 
te moedigen om zich bij de strijd aan te sluiten. 
Aan de vakbonden voorbijgaan, de strijd in eigen handen 

durven nemen, de stap zetten om andere klassenbroeders 
te gaan opzoeken... dat kan heel moeilijk lijken. Het is één 
van de huidige belemmeringen voor de ontwikkeling van de 
strijd: het proletariaat mist vooral het vertrouwen in 
zichzelf. Het beseft nog niet welke formidabele kracht het in 
zich heeft. Op dit moment werken de aanvallen van het 
kapitaal, de wreedheid van de economische crisis en het 
gebrek aan zelfvertrouwen van het proletariaat, 
verlammend. Het arbeidersverzet, zelfs in Griekenland, 
staat nog ver van wat de ernst van de toestand vereist. 
Nochtans behoort de toekomst aan de klassenstrijd. Het 
perspectief tegenover de aanvallen is de ontwikkeling van 
steeds een massalere strijd. 
Sommigen vragen ons: “Waarom zou je een dergelijke strijd 
voeren? Waartoe leidt dat? Aangezien het kapitalisme 
bankroet is, is er geen werkelijke hervorming mogelijk. Er is 
dus geen uitweg”. Inderdaad, binnen dit systeem van 
uitbuiting is er geen uitweg. Maar collectief strijden en 
weigeren om als honden te worden behandeld, is ook 
strijden voor onze waardigheid. Het houdt ook in dat de 
arbeidersklasse zich er van bewust wordt dat solidariteit in 
deze wereld van uitbuiting nog bestaat en dat ze er toe in 
staat is om dit onschatbare menselijke gevoel te doen 
leven. De mogelijkheid van een andere wereld begint te 
dagen, een wereld zonder grenzen of vaderland, zonder 
uitbuiting of ellende, een wereld die gericht is op de 
mensen en niet op de winst. De arbeidersklasse kan en 
moet zelfvertrouwen krijgen. Zij alleen kan deze nieuwe 
maatschappij opbouwen en de mensheid met zichzelf 
verzoenen door over te schakelen van het 'rijk van de 
noodzaak naar dat van de vrijheid' (Marx)! 

 
 

Het kapitalistisch systeem is bankroet. 
Maar een andere wereld is mogelijk: het communisme! 

 
Internationale Kommunistische Stroming, mei 2010. 

 
 
 

 

 


