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STAKINGEN IN ENGELAND

Men zegt ons elke dag dat we de broeksriem moeten aanha-
len, jobverlies aanvaarden, verminderingen slikken van lonen
en pensioenen, allemaal voor het welzijn van de nationale eco-
nomie, om haar te helpen tegen de recessie die zich verdiept.
Het idee van het vechten tegen deze onophoudelijke aanvallen
botst met de vreselijke angst voor de werkloosheid en de ein-
deloze campagne in de media die ons zegt dat de strijd niet kan
beletten dat onze levens- en werkvoorwaarden verder achter-
uitgaan.

Maar in de eerste weken van juni gebeurde er iets dat duide-
lijk aantoonde dat het gewicht van de passiviteit en de angst
geen fataliteit is. De arbeiders van de Londense metro hebben
gestaakt om 1000 bedreigde banen te verdedigen. De arbei-
ders van de Post in Londen en in Schotland hebben strijd aan-
gevat tegen ontslagen, verbroken contracten en het schrappen
van jobs. En vooral, en op hetzelfde ogenblik, legden 900
bouwarbeiders van de raffinaderij in Lindseyhet werk neer uit
solidariteit met 51 van hun makkers die ontslagen waren. Die
strijd stak de lont aan een reeks wilde stakingen uit solidariteit
in de grootste bouwplaatsen van de energiesector in Groot-
Brittannië, toen Total op 19 juni 640 stakers ontsloeg. Deze
strijd toont dat we ons 'lot' niet zomaar moeten slikken.

Het nationalisme tegen de arbeiders en de
arbeiders tegen het nationalisme

Begin dit jaar stonden de arbeiders van de Lindsey-raffina-
derij midden in een gelijkaardige golf wilde stakingen, naar
aanleiding van het ontslag van arbeiders op de site. Die strijd
werd in het begin afgeremd door het gewicht van het nationa-
lisme, gesymboliseerd door de slogan 'Engelse jobs voor En-

gelse arbeiders!', en door het verschijnen van de Union Jack
(Britse vlag) aan de stakingspiketten. Enkele van de stakende
arbeiders zeiden dat men geen buitenlandse arbeiders moest
aanwerven terwijl er Engelse arbeiders ontslagen werden. De
heersende klasse gebruikte die nationalistische ideeën volop,
overdreef hun invloed en stelde het voor alsof deze staking
gericht was tegen de Italiaanse en Poolse arbeiders die op de
site tewerkgesteld waren. Maar plots, en zeer voorspelbaar,
werd er abrupt een einde gemaakt aan de staking, toen span-
doeken begonnen te verschijnen die de Portugese en Italiaanse
arbeiders opriepen zich bij de strijd aan te sluiten, met de slo-
gan 'Arbeiders van dehele wereld, verenigt u!', terwijl de Poolse
bouwvakkers zich bij de wilde stakingen in Plymouth aanslo-
ten. In plaats van een langdurig voorbereide nederlaag voor de
arbeiders, met groeiende spanningen tussen de arbeiders uit
verschillende landen, behaalden de arbeiders van Lindsey101
extra arbeidsplaatsen, de Portugese en Italiaanse arbeiders be-
hielden hun job, ze kregen de verzekering dat niemand ontsla-
gen zou worden en gingen verenigd terug aan het werk.

De nieuwe strijdgolf, die steunde op deze goede dynamiek,
brak uit op een basis die van meetaf aan veel duidelijker was :
solidariteit met de 51 ontslagen arbeiders. Op hetzelfde ogen-
blik wierf een andere baas arbeiders aan. De ontslagen arbei-
ders vernamen via een post-it op hun stempelkaart dat men
hen niet meer nodig had! Dat lokte een onmiddellijke reactie
uit bij honderden arbeiders, die uit solidariteit het werk neer-
legden. De indruk bestond dat deze arbeiders aangepakt wer-
den vanwege de rol die ze gespeeld hadden in de vorige sta-
king. Op 19 juni nam Total, eigenaar van de site, de onver-

Waarom dit artikel?

De aanleiding om dit artikel te schrijven was het ontvangen
van een brief via onze e-mail geschreven op de dag van de
Europese verkiezingen. In de brief werden een aantal kwesties
gesteld als reactie op de campagnes rond de Europese Verkie-
zingen. De vragen die bij onze contact opkwamen zin vragen
waar niet alleen hij maar ook vele anderen mee zitten. In dit
artikel gaan we op een aantal van die vragen, die we zoveel
mogelijk gegroepeerd hebben, in en proberen we een antwoord
te geven.

Waarom wonnen de PVV en D66
de Europese verkiezingen en de SP niet?

Als je nogmaals naar de cijfers van de verkiezingen kijkt, het
is al weer een tijdje geleden, dan is duidelijk dat de PVV van
Wilders de grote winnaar was, vertaald naar Tweede Kamer
zetels op 26 stuks zou komen, en alleen het CDA voor moest
laten gaan. Op de tweede plaats kwam D66, een partij die de
verkiezingen van de laatste tien jaar steevast verloor. De grote
verliezers waren de drie regeringspartijen, maar ook de SP en
de VVD. Al deze partijen verloren, maar met name de PvdA
kreeg klappen.

De PVV won, maar niet, ondanks wat er wel gezegd wordt,
doordat ze tegen Europa is. De SP is ook tegen Europa, maar
verloor fors. Wij denken dat het komt doordat de PVV fel
polemiseert en de aandacht trekt, met name rond thema’s als
de “dreiging van de islam” en de allochtonen. Steeds haalt ze
daarmee het nieuws, onlangs nog weer door te eisen dat het
kabinet uitrekent “wat die allochtonen Nederland kosten”.
Waarna de rest van de politiek zogenaamd weer op achterste
benen stond, en elkaar verdrong om het voorstel af te wijzen
als “niet-solidair”. Wilders staat ook niet alleen, in meer lan-
den zijn er vergelijkbare figuren en partijen, zoals Haider en
hetVlaams Belang die net als Wilders een rechts-populistische
koers varen, en tekeer gaan tegen buitenlanders en moslims.
Dit soort kwesties houdt veel mensen bezig, zowel voor als
tegenstanders van Wilders. Eerder won in Nederland Pim
Fortyun’s LPF al eens op spectaculaire wijze in Tweede Ka-
mer verkiezingen, en wist Rita Verdonk een schare volgelin-
gen op te bouwen. De thema’s waar de SP mee kwam “Voor
een sociaal Europa” houden de gemoederen veel minder be-
zig, wat het verlies van de SP verklaart.

Naast de PVV won ook D66 veel stemmen.Wij denken dat
dit niet zo zeer door hun pro-Europese standpunt is, voor het
grote publiek speelt Europa niet zo, maar door dat zij zich
opwerpt als de partij die het meest fanatiek tegen Wilders

rechtspopulisme ingaat. Het is dus niet zo dat er een algemene
trend naar rechts is, tijdens de vorige verkiezingen won de
linkse SP sterk,en nu de gematigd linkse D66, terwijl de rechtse
VVD verloor.

Waarom verloren de regeringspartijen en de VVD?

De regeringspartijen en ook de VVD en de SP verloren allen
in meer of mindere mate dat is zeker, met name de PvdA. De
vraag is waarom? Niet, omdat ze geen duidelijk standpunt over
Europa hebben.Alle partijen hebben er zich over uitgesproken,
het CDA, de PvdA, de CU en de VVD zijn gematigd voor
Europa, de SP is tegen, en wil een sociaal-Europa als alterna-
tief. Veel waarschijnlijker is dat de kiezer ontevredenheid voelt
over het gevoerde kabinetsbeleid, met name over de aanvallen
op de levensomstandigheden, en door het wegslijten van illu-
sies over “dat het allemaal wel goed komt als we maar ver-
trouwen hebben in de regering”. De VVD en de SP zijn ver-
moedelijk afgestraft, omdat ze geen alternatief hebben voor
het gevoerde regeringsbeleid. Die groeiende onvrede in de
maatschappij wordt door de heersende machte zo veel moge-
lijk gekanaliseerd.

De rechts-populistische polarisatie trekt veel mensen aan die
wel ontevreden zijn over de ellende die het kapitalisme brengt,
maar die het proletarische perspectief niet zien, en daarom
niet verder komen dan proteststemmen. De meesten van hen
geloven waarschijnlijk niet dat als Wilders in de regering zal
komen alles beter zal worden – Wilders is net als Fortuyn on-
danks zijn grote populariteit nauwelijks in staat om serieuze
kandidaten te trekken – maar reageren frustratie af door tegen
het Haagse Establishment te kiezen. Iedereen die daardoor
zich ongemakkelijk of bedreigt voelt komt deze maal daarom
bij Pechtold’s D66, die gaat het hardst tegen de PVV in.

Moeten we voor of tegen Europa zijn?

Veel mensen die zich politiek trachten te engageren hebben
vragen over Europa. Moeten we voor Europa zijn of tegen?
Volgens ons is dat geen goede vraag, maar een valse. Het con-
tact die ons schrijft heeft gelijk als hij zegt: “Er zijn mensen
die Europa zo kapitalistisch vinden en daarom zijn ze tegen
Europa, dan kun je net zo goed tegen Nederland zijn, want
dat is net zo kapitalistisch”.

Elders schrijft hij over een verkiezingsdebat dat hij op TV
zag: “De ene partij was tegen de komst van Polen, de ander
juist voor, maar beide met hetzelfde argument: omdat het beter
is voor Nederland”. We zijn het daar helemaal mee eens. In
ons antwoord aan hem schreven we:“Allereerst over de keuze
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wachte maatregel 640 stakers te ontslaan. Er waren al
solidariteitsstakingen geweest in andere fabrieken, maar bij
de aankondiging van de nieuwe ontslagen braken over het
hele land stakingen uit. “Ongeveer 1200 woedende arbei-
ders verzamelden gisteren aan de belangrijkste ingangen en
droegen borden waarop de hebzuchtige patroons aange-
klaagd werden. Arbeiders van de elektriciteitscentrales, de
raffinaderijen, de fabrieken in Cheshire, Yorkshire,
Nottinghamshire, Oxfordshire, Zuid-Wales en de Teeside leg-
den het werk neer om hun solidariteit te tonen.” (The
Independent, 20-6-09) The Times rapporteerde “dat er teke-
nen waren dat de staking zich uitbreidde naar de nucleaire
industrie, want EDF Energy zei dat contractuele arbeiders
van de reactor in Hickley Point in Somerset het werk hadden
neergelegd.”

De rechtse kranten The Times en The DailyTelegraph die
meestal volop dergelijke nationalistische gevoelens uitspelen,
maakten er dit keer geen melding van en concentreerden zich
veeleer op de actie die Total opgestart had en het gevaar dat
de strijd zich zou uitbreiden. De heersende klasse maakt zich
bijzonder bezorgd over deze strijd, juist omdat ze die niet zo
gemakkelijk kan afleiden in een nationalistische campagne.
Zij vreest dat de strijd zou kunnen uitbreiden naar de gehele
bouwsector en zelfs daarbuiten. De arbeiders kunnen zien dat
als Total erin slaagt stakende arbeiders te ontslaan, zij daarin
door andere patroons gevolgd zullen worden. De kwestie van
de staking is duidelijk gesteld als een klassekwestie, die alle
arbeiders aanbelangt.

De visie op solidariteit met buitenlandse arbeiders bevestigt
het evidente klassekarakter van deze strijd. Zoals een ontsla-
gen arbeider het duidelijk zegt : “Total zal zich binnenkort
rekenschap geven van het feit dat ze een monster losgelaten
hebben. Schandalig dat zoiets gebeurt zonder enig overleg.
Het is onwettelijk en ik word er ziek van. Als ze (Total) hier
mee wegraken, dan zal de rest van de industrie ineenzakken
en moeten afslanken. De arbeiders zullen uitgedund worden
en de ongeschoolde buitenlandse arbeiders zullen aan la-
gere lonen aangeworven worden, als vuil behandeld en weg-
gestuurd zodra het werk klaar is. Er bestaat een grote kans
dat de elektriciteit tengevolge hiervan afgesloten zal wor-
den. We kunnen niet passief blijven toezien hoe arbeiders als
vuile kleren weggegooid worden” (The Independent, 20-6-
09).

De verontwaardiging van de arbeiders is die van heel de
arbeidersklasse. Niet allen omwille van wat Total doet, maar
omwille van alle aanvallen die ze ondergaan of zien gebeuren.
Miljoenen arbeiders worden vandaag weggeworpen als wa-
ren ze afval van de heersende klasse. De bazen verwachten
dat de arbeiders de loondalingen aanvaarden, dat ze zelfs gra-
tis zouden werken en nog tevreden blijven! Het misprijzen
dat Total tentoonspreidt is dat van de hele bourgeoisie.

De noodzaak van een gemeenschappelijke strijd

Wat er ook gebeurt in de komende dagen, deze strijd heeft
al aangetoond dat de arbeiders de aanvallen zomaar moeten
slikken, dat ze verzet kunnen bieden. Meer dan dat: ze heb-
ben gezien dat de enige manier om zichzelf te verdedigen erin
bestaat elkaar te verdedigen. Voor de tweede keer dit jaar heb-
ben we wilde solidariteitsstakingen gezien. Sommige versla-
gen zeggen dat de stakers in Lindsey vliegende piketten naar
Wales en Schotland gestuurd hebben. Er zijn bouwwerven
over het hele land, en vooral in Londen waar de bouwwerven
van de Olympische Spelen talloze arbeiders van vele nationa-
liteiten bijeenbrengen. Delegaties naar die werven sturen om
tot solidaire actie op te roepen zou een nog duidelijker bood-
schap brengen dat het om een kwestie gaat die de toekomst
van alle arbeiders aangaat, waar ze ook vandaan komen. De
arbeiders van de post en de metro in Londen proberen zich
ook tegen gelijkaardige aanvallen te verdedigen en hebben er
belang bij een gemeenschappelijk front te vormen.

De oude slogan van de arbeidersbeweging – arbeiders van
de hele wereld, verenigt u! - wordt door de bazen vaak in het
belachelijke getrokken omdat zij niet verder kunnen zien dan
hun nationale belangen. Maar de wereldcrisis van hun sys-
teemmaakt steeds duidelijker dat de arbeiders overal dezelfde
belangen hebben: ze moeten proberen zich te verenigen om
hun levensvoorwaarden te verdedigen en het perspectief
voorop te stellen van een ander soort maatschappij, gebaseerd
op wereldwijde solidariteit en samenwerking
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VOOR OF TEGEN EUROPA?

VOOR OF TEGEN WILDERS?

GEEN VAN BEIDE!

voor of tegen Europa. Dit is een valse keuze, want zowel een
keuze voor Europa als een keuze voor Nederland is een keuze
voor het kapitalisme, voor de uitbuiting, voor de toenemende
ellende, voor een vooruitzicht zonder perspectief. De keuze
voor Nederland is een keuze voor de verdediging van de na-
tionale economie, voor die van de nationale belangen zon-
der enige vorm van gestructureerd overleg en samenwerking
met de landen die Nederland omringen. De keuze voor Eu-
ropa is de keuze van de verdediging van de nationale belan-
gen van Nederland binnen het kader van een systematische
en georganiseerde samenspraak op Europees niveau. En om
nog enigszins het hoofd te bieden aan de groeiende chaos op
allerlei terreinen, een chaos die het gevolg is van de toene-
mende ontbinding van het kapitalisme, heeft de Nederlandse
bourgeoisie geen andere optie dan zich te schikken in de dic-
taten van de grootmachten binnen Europa. In die zin maakt
het, uit oogpunt van de arbeidersklasse helemaal niets uit
(…), of je stemt voor meer of minder Europa. Want in beide
gevallen staan de belangen van het kapitaal voorop, de be-
langen van de nationale staat (…) de levensvoorwaarden van
de arbeidersklasse worden daaraan opgeofferd. Het is een
illusie om te denken dat er binnen het kapitalisme zoiets zou
bestaan als het kleinste kwaad. Fundamenteel is er geen ver-
schil tussen een pro-Europese of een anti-Europese partij.
Net zoals, vanuit het oogpunt van de arbeidersklasse, ook
geen fundamenteel verschil is tussen een rechtse of een linkse
partij.”.

Kunnen we het onrecht in Nederland en de wereld
bestrijden middels meer democratie?

Veel mensen maken zich zorgen over het lot van de vluchte-
lingen waarvan er als gevolge van oorlog, crisis en ontbinding
steeds meer komen, en willen de grenzen voor hen openen.
Anderen maken er zich zorgen over dat we door die vluchte-
lingen als het ware overlopen worden, en willen de grenzen
dicht houden. Revolutionairen staan op het standpunt dat de
vluchtelingenstromen het gevolg zijn van het compleet ont-
sporen van het kapitalistische systeem, dat dit systeem niet te
repareren is, er binnen dit systeem geen oplossing is voor het
probleem van de vluchtelingen (en de talloze andere proble-
men). Maar ook dat het kapitalisme in zijn geheel overwon-
nen moet worden, niet stapje voor stapje hervormd kan wor-
den, maar revolutionair overwonnen moet worden.

De heersende klasse, de bourgeoisie zal dit nooit toegeven.
In ons antwoord schreven we onder meer: “Het is duidelijk
dat de bourgeoisie er belang bij heeft om de kwestie van de
ontbinding (en de massale toestroom van vluchtelingen) uit
te spelen tegen de arbeidersklasse. Het is een van de beste
manieren om de arbeiders en de rest van de niet-uitbuitende
bevolking achter de staat te mobiliseren. Vandaar dat de PVV
(Wilders) alle ruimte heeft gekregen om zijn campagne uit te
spelen” Deze campagne bestond uit het polariseren rond de
thema’s:“islamieten, allochtonen en vluchtelingen. “De angst
onder de bevolking voor een massale toevlucht van vreemde-
lingen, niet alleen vanuit de landen van het voormalig Oost-
blok, maar ook uit de landen van Noord-Afrika, is er in de
afgelopen jaren niet minder op geworden. Het is duidelijk
dat deze kwestie de mensen heel erg bezig houdt.”

Zowel Wilders als zijn tegenstanders stellen op geen enkele
wijze het kapitalisme en haar politieke kant, de burgerlijke
democratie, in vraag. De tegenstanders van Wilders noemen
hem “racistisch en ondemocratisch”. Maar Wilders, net als
andere populisten, zoals Verdonk en Fortuyn, stelt dat hij ei-
genlijk democratischer is dan de “pluche-achterkamer-poli-
tici”, omdat hij wel naar de mensen luistert en zij niet. De
problemen die door de populisten en hun tegenstanders aan
de orde worden gesteld zijn reëel genoeg, maar de oplossin-
gen die beide kanten naar voren worden gebracht zijn dat in
het geheel niet. Het probleem van de vluchtelingen kan niet
binnen het kader van de nationale staten en de kapitalistische
economie overwonnen worden. Maar daarom wordt er ook
niet zo veel krakeel gemaakt rondom de kwestie van de vluch-
telingen. Het is een voortdurende campagne, waarvan het uit-
eindelijke doel is de bevolking achter de staat te mobiliseren.
Daarnaast dient de campagne op dit moment ook een meer
actueel doel.

Waarom komt Wilders iedere keer
zo prominent in het nieuws?

De bourgeoisie weet heet goed dat de economische crisis de
beste vriend van de arbeidersklasse is. Waarom? Omdat, de
crisis de bourgeoisie dwingt de arbeidersklasse op haar levens-
voorwaarden aan te vallen, wat de arbeidersklasse er toe brengt
om zich daartegen te verdedigen. Een belangrijk doel voor de
bourgeoisie is dan ook steeds het verbergen van de diepte van
de crisis die haar economische systeem raakt, en eveneens van
de draconische maatregelen die er aan komen. Elders in de
pers van de IKS zijn artikelen te vinden die op de aard van de
huidige crisis in gaan. Een belangrijke manier om dat voor
elkaar te krijgen is het voeren van campagnes die de arbeiders-
klasse moet verwarren en als het kan verlammen, zodat een
fatalistische stemming ontstaat waarin de bourgeoisie kan ver-
delen en heersen, en de nodige versoberingmaatregelen kan
doorvoeren.

Maar ook worden er campagnes gevoerd om de aandacht
helemaal van de economische situatie af te leiden. Wilders en
co. Spelen in de campagnes een hoofdrol. Rond de islam, de
allochtonen en de vluchtelingen wordt door polarisatie een kli-
maat van verdeling geschapen. Door angst en haat op te wek-
ken wordt getracht solidariteit te ondermijnen of anders op
het verkeerde been te zetten. Door de arbeiders aan te spreken
als Nederlanders en niet-Nederlanders wordt getracht de ar-
beiders hun klassenidentiteit te ontnemen, en die te vervangen
door een adhesie aan de nationale staat, die als “uitvoerend
comité van de bourgeoisie ” hun klassenvijand is.

Door onvrede in te kaderen helpt het rechtspopulisme en
haar zogenaamde tegenstanders de bourgeoisie de ontevreden
binnen het kader van de kapitalistische politiek, de democra-
tie, op te sluiten, en elk idee over een rivaliserend, proleta-
risch, toekomstperspectief uit het zicht te houden. In werke-
lijkheid vullen Wilders en zijn zogenaamde tegenstanders el-
kaar perfect aan, als twee zijden van een medaille. Daarom
komt Wilders steeds in het nieuws: het is niet moeilijk iets te
vinden en breed uit te meten. Zo werd het feit dat Wilders
maar in twee steden aan de gemeenteraadsverkiezingen zal
meedoen breed uitgemeten. Hetzelfde geldt voor zijn provo-
catie om de ministers te laten uitrekenen wat de allochtonen
Nederland kosten. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Wat kunnen we doen?

De IKS staat op het standpunt dat arbeiders niets in het stem-
hokje te zoeken hebben. Maar een lage opkomst is niet perse
een teken dat de arbeiders de democratische illusies achter
zich hebben gelaten. “Niet-stemmen kan niet per definitie als
positief gekwalificeerd worden, in de zin dat je iedereen die
thuis gebleven is kan onderbrengen in de categorie van men-
sen, die zich niet hebben laten meeslepen in een keuze: voor
of tegen Europa (…) Maar van het grote percentage dat niet
gestemd heeft kan zeker niet gezegd worden dat het geen illu-
sies meer heeft in de democratie; kan ook niet gezegd wor-
den dat ze niet langer achter een of andere fractie zullen
scharen”.

De arbeiders klasse moet zich verdedigen tegen de aanval-
len, en uiteindelijk het kapitalisme omverwerpen om de we-
reld te redden. Dat is een zeer lange weg. De rol van het be-
wustzijn is van cruciaal belang. Daarom moeten de revolutio-
nairen voortdurend alle valse kwesties die de burgerlijke cam-
pagnes stellen ontmaskeren. Elders in onze pers kan men le-
zen over de strijd van de arbeidersklasse, die ondanks alle
moeilijkheden de strijd weer oppakt. De revolutionaire orga-
nisaties en hun contacten hebben in de strijd een belangrijke
rol te spelen: steeds de burgerlijke leugen en valse kwesties
ontmaskeren en wijzen op het proletarische alternatief.

We danken de lezer voor de brief die hij schreef. Het helpt
de revolutionaire organisaties immers als er vragen komen en
kwesties gesteldworden. We moedigen alle lezers aan zijn voor-
beeld te volgen en ons je vragen en interessen te schrijven, en/
of om te komen discussiëren tijdens onze openbare en lezers-
bijeenkomsten. Op pagina 7 en op de site van de IKS kun je
lezen wanneer er bijeenkomsten zijn

A.L. 6 September 2009
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Het belang van de Rotterdamse havenstaking
DERTIG JAAR GELEDEN

Crisis en aanvallen in Nederland
Op het moment dat deze tekst wordt geschreven (12

september) zijn de details van de regeringsplannen nog niet
bekend. Maar het is zonneklaar dat de crisis de Nederlandse
economie zeer hard treft, wat de bourgeoisie er toe brengt
om de levensomstandigheden van de bevolking hard aan te
pakken. Reeds hebben vele bedrijven mensen ontslagen.
Vrijwel dagelijks kan men in de media horen dat er mensen
uit moeten. Een record aantal kleine bedrijven ging failliet,
velen hebben het zeer moeilijk waardoor duizenden mensen
op straat zijn komen te staan. Maar ook grote bedrijven
gooien mensen op straat, met duizenden tegelijk, zoals bij
KLM, ABN-AMRO en TNT, etc. Het laatste bedrijf
kondigde aan dat 11.000 van de 23.000 mensen weg
moeten. Menig bedrijf gaat zo ver om de nog-werkenden
te chanteren met banenverlies. Zo trachtte de V&D-directie
de uit onderhandelde loonsverhoging van 3,3% terug te
draaien, zogenaamd om 550 ontslagen te voorkomen, maar
de arbeiders kwamen in verzet en het bedrijf moest bakzeil
halen. De TNT-directie kwam met het volgende: accepteer
een loondaling van 5 tot 15% of er vallen duizenden
ontslagen. Zo probeert men de arbeiders een schuld gevoel
op te dringen: omdat ze zo egoïstisch zijn, de broekriem
niet willen aanhalen, moeten er ontslagen vallen. Ondanks
dat de bonden wel oren hebben naar zulke voorstellen, ze
stelden ze zelf aan Corus voor de looneisen te matigen
tegen werkgarantie, gingen de arbeiders niet in dit verdeel-
en-heers spel mee, ze wezen de loondaling af. Ondanks
het feit dat een deel van de werkloosheid wordt verhuld
door een vrij massaal gebruik van de deeltijd-WW-regeling,

loopt de werkloosheid snel op. Het CBS, het CPB en DNB
melden allen dat de werkloosheid tot 675.000-730.000 zal
stijgen, een absoluut record. Naast dat er ontslagen vallen
wordt de bevolking ook getroffen door bezuinigingen van
de regering: op de AWBZ, kinderopvang, sociale
uitkeringen, de zorg, onderwijs, de WaJong, etc. Maar
Donner maakte duidelijk dat de deeltijd-WW-regeling
helemaal moet worden betaald door bezuinigingen op
andere uitkeringen, zoals de WAO en de bijstand. Zo
worden uitkeringstrekkers tegen elkaar en tegen nog
werkenden uitgespeeld. Maar de allerhardste aanval door
de regering Balkenende is die op de pensioenen. Een
verhoging van de AOW-en-pensioenleeftijd van 65 naar
67 jaar is vrijwel onafwendbaar, maar 68 en 70 jaar wordt
ook al genoemd. Prepensioen en VUT waren al tot iets uit
het verleden geworden. Daarnaast gaan de pensioenpremies
omhoog en wordt er niet-geïndexeerd, er wordt zelfs al
gesproken over een verlaging van de uitkeringen. De FNV
stribbelt zogenaamd nog tegen, mag in de SER met
alternatieven komen, maar het CNV is openlijk voor de
regeringsplannen. De CNV-Jongeren komen zelfs in actie
voor de verhoging van de pensioenleeftijd, de FNV er tegen.
Ouderen en jongeren worden in dit vakbonds‘debat’ als
egoïstisch en onsolidair neergezet = tegen elkaar
uitgespeeld. In een kort artikel kunnen we natuurlijk niet
uitgebreid op alle actuele kwesties ingaan. Daarom zullen
we er op terugkomen op onze website http://
nl.internationalism.org. Duidelijk is: er staat ons nog heel
wat te wachten.

Het isnu precies30 jaargeleden dater inde Rotterdamsehaven
eenbelangrijkestakingplaatsvond.Degrootstekrachtvandiesta-
kingwasde(zelfstandige)organisatievandestrijddoordearbeiders
zelf,zoalsdietotuitdrukkingkwamin

-dagelijksealgemenevergaderingen,waaraan iederedagenkele
duizendenstakersdeelnamen;

-eengekozenstakingscomitédat iederedagverantwoordingaf-
legde(vanhaaractiviteiten)eniedermomentafzetbaarwas;

-dweilploegendienaaranderebedrijventrokkenomdearbeiders
daartotstaken tebewegen;

-stakingsposten,bijdeingangvandebedrijvenomindiscussiete
gaanmetarbeidersdie(bleven)aarzelen.

De dokwerkers in de Rotterdamse haven in 1979 hebben ons
getoond welk een kracht er kan uitgaan van een strijd die door de
arbeiders ineigenhandgenomenenzelfstandiggeleidwordt.Dat is
debelangrijksteervaringdieindestakingaldaaropgedaanwerden
werdtoegevoegdaandestrijdvande internationalearbeidersklasse.

Natuurlijkkent iederestakingookhaarzwakheden,endie inRot-
terdam 1979 maakte daarop geen uitzondering. De belangrijkste
zwakheidwasweldeillusiebinnendearbeidersklassevandatmo-
ment (anno 1979) dat een strijd zich vooral binnen de sector af-
speeldeenookbinnendiegrenzenuitgevochtenmoestworden.Met
andere woorden: dat het in eerste instantie een strijd was gericht
tegendehavenbaronnen enhethavenkapitaalen nietzozeer tegen
het kapitalisme en de burgerlijke staat. Toen de noodzaakvan uit-
breiding van de strijd zich stelde, werd dan ook voornamelijk ge-
dacht aan andere sectoren in de Rotterdamse haven (container,
petrochemie)en aananderehavensaan deNoordzee.

Datideebestondechternietalleenbinnendeklasse,maarheerste
toentertijdooknogopruimeschaalbinnenderevolutionaireorgani-
saties vanhet proletariaat.Wat deIKS betreft, is ernagenoeggeen
artikelvanuitdietijd tevindendatnietergensdenoodzaakaanstipt
totuitbreidingnaaranderebedrijven inRotterdamen naarhavens
eldersaan deNoordzee.

Ook het hiernavolgende artikel, dat overgenomen is uit
Weltrevolutionnr.1 (december1979),huldigtdie opvattingalshet
schrijft: “Bovenal was echter beslissend dat de Rotterdamse ha-
venarbeidershuneigenhavennietkondenafsluiten.”Indezezins-
snedewordtnamelijkuitgegaanvandegedachte dathavenstakers
eerstallearbeiders indeRotterdamsehaventotstakingmoetenwe-
ten te bewegen voordat de strijd een succes zou kunnen worden.
DaarnaastbestonderooknogeenanderideebinnendeIKS,name-
lijkdat destakingmetname uitgebreidmoestworden naarandere
havens aan de Noordzee om te voorkomen dat de schepen daar
gelostzouden gaanworden.Beideopvattingen gaanuitvan dege-
dachte dat de ondernemers in de haven economisch onder druk
gezet moeten worden om de staking tot een succes te maken. Ze
moeten het met andere woorden in hun portemonnee voelen om
uiteindelijkoverstagtegaanentebezwijkenonderdedrukdiedoor
destakingophenwordtuitgeoefend.

Datiseenpolitiekeopvattingdieweindeperiodedaarnahebben
moetencorrigeren.Want weleerdendatde oproeptotuitbreiding
van de strijd naar andere havens en naar andere bedrijven in de
haven,degedachtekondoenpostvattenbinnendearbeidersklasse
datdezestrijd opdeeersteplaats eenhavenstrijdwasengeenuit-
drukking van de internationale strijd van de arbeidersklasse. We
leerdeneveneensdateenoproeptothetlamleggenvaniederebedrijfs-
activiteit,inwelkehavendanook,het ideeversterktdatdestrijdvan

deklasseeenvoornamelijkeconomischestrijd isennietopdeeerste
plaatseenpolitiekestrijd.

Destaking inPolen,dieeen jaarlaterplaatsvond, maakteduide-
lijkwelkeenreusachtigedynamiekerkanuitgaanvaneenstaking
diezichnietsaantrektvandesectoriëlegrenzenendearbeidersvan
allebedrijfstakkenverenigtinéénenkelestrijdbeweging.Belangrijk
is tememorerendathetRotterdamwas,diedaarvoormededeweg
heeftgewezen!

Lessen trekken uit de staking van de
Rotterdamsehavenarbeiders

Sinds de grote staking in de haven van Rotterdam zijn er drie
maandenverstreken.Dearbeidersnamenhetwerknaeenmaand
weerop,echter zonderhuneisen,zoals 30en later50 guldeninde
weekmeer,pensioneringop60-jarigeleeftijdenmeervrijedagen
ingewilligdtekrijgen.Destakingwasdoordegebundeldekrachten
vandevakbonden enpolitiegebroken,nadatzijblootgesteldwas
aandreigingenvanderechtbankenlaster vandemedia.

De staking is ten einde. Het gaat er nu om lering te trekken uit
deze belangrijke ervaring.Want het is niet onze taakde strijd van
onzeklasseteverheerlijkennochhaarnederlagen tebetreuren.We
moetenlerenvandegebeurtenissen,zodatwedevolgendekeereen
nogbetere strijdkunnenvoeren.Met degeringekrachten, dieons
momenteel ter beschikking staan, zetten we ons er voor in dat de
gehele klasse gebruik kan maken van zowel deze als van iedere
andere belangrijke actie van de klasse. Waar de klasse zowel in
Duitslandals inNederlanddusgebruikvankanmaken.Dezeinter-
nationaliseringvandestrijdervaringen,diemomenteeldoordeleu-
gensenhetdoodzwijgendoordevakbondenendoorlinkstegenge-
werktwordt, is eennoodzakelijkevoorwaardevoordeversterking
vanonzestrijd tegendewereldwijdeaanvallenvanhetkapitaal.

De toestand waarmee de arbeiders in Holland geconfronteerd
worden, treft men ook hier (in Duitsland) aan. De christen-
democratischeregeringvanVanAgtisvastbeslotenhetloonvande
arbeiders tematigenomopdiemanierdeHollandseproducteneen
betereconcurrentiepositieteverschaffenopeenkrimpendewereld-
markt.Desociaaldemocratischevakbondentekenendaartegenpro-
test aan. Maar in werkelijkheid proberen ze deze loonsverlaging
zelf,enmetallemiddelen,door tevoeren.Zewarenwoedendtoen
dehavenarbeidersdewelbekendevruchtenvan“hardeonderhan-
delingen”tussendevakbondenendeondernemers (een“loonsver-
hoging” van 4 gulden per week) afwezen. Het aanbod lag inder-
daadruimonderdestijgingvandeprijzen.Nietalleendedokwer-
kers, maar ook de slepers, die kort daarvoor een “bevoorrechte”
nieuwecaohaddenafgesloten,gingenookinstaking.Alles bijel-
kaarnamener ongeveer12.000arbeiderseraandeel.

DestakerskregengeencentvandeVervoersbond.Ookkregenze
nietsvandebejubeldeHollandsewelvaartsstaat.Derechtbankhad
destakingvooronwettigverklaardendestakersgedreigdmetgepe-
perdegeldstraffen.Dearbeidersnamendestrijdzelf in handen.Er
vondeniederedagalgemenevergaderingenplaats,waaraangemid-
deld4000arbeidersdeelnamen.Eenstakingscomité,datsamenge-
steld wasuit afgevaardigden vande bedrijven endat verantwoor-
dingmoestafleggentegenoverdealgemenevergaderingzorgdevoor
decentralisatie encoördinatievande strijd. Indeeerstedagenvan
destakingwarener2000mannendiedeelnamenaanhetpostenbij
debedrijven.Zulke stakingspostenheeftmen in Nederland lange
tijdniet meergezien.Erwerden ookcampagnesgestartomdebe-
volkingoverdestrijd te informerenen financiëleondersteuningte
bewerkstelligen.ErwerdendelegatiesnaardeAmsterdamsehaven
gestuurd, waarbij daar aansluitend ook twee keer het werk werd
neergelegd.Bovendienwarenerelderssporadischesolidariteitsacties,
zoals in deGroningsbedrijfenvandehavenarbeidersvanGoten-
burgin Zweden.Er gingookeendelegatie naarde arbeiders in de
petrochemie en naar de arbeiders in de oliehaven in Rotterdam.
MaarbijhetreusachtigebedrijfvanShellkwamhetpas totstaking,
toendehavenstakingvoorbijwas.Dearbeidershieldenbovendien
hetgebouwvandeVervoersbondeen tijdlangbezetomdeuitbeta-
lingvan stakingsgeld af te dwingen.Ze eisten dus hun zwaar ver-
diendegeld terugdatzeaan devakbondhadden afgegeven.Maar
de vakbond bleefop “haar”geldbuidel zitten, wantze vreesde dat
een overwinningvoor de havenarbeiders zou leiden tot een loon-
explosieinheelHolland.

Aan het einde van de derde stakingsweek verloor de strijd aan
krachtvanwegehetvoortdurende isolementvandestakingentoe-
nemendekritiekefinanciëlesituatievandestakers.Deschepen,die
bestemdwarenvoorRotterdam,kondenmeestal in anderehavens
gelostworden. InHamburgenBremenzweegdevakbondoverde
stakingenhield dehaven open.Maar zelfs in de traditioneel mili-
tante haven vanAntwerpen konden de schepen, die voor Rotter-
dambestemdwaren,gelostworden.

TijdensdestakingheeftdeIKSinalhaartussenkomstendedrin-
gendenoodzaaknaar vorengebrachtomhet isolement tedoorbre-
ken,dat doordevakbondenversterkt werd.Doormiddel vanonze
persenpamfletten,maarookdoordiscussiesmetdestakersbijhet
stakingscomité, inde algemene vergaderingen enbij de stakings-
posten hebben we de kameraden opgeroepen alle noodzakelijke
stappentezetten,omanderearbeiders indestakingtebetrekken.In
dit kader hebben we, door middel van pamfletten die verspreid
werdenindehavenAmsterdam,AntwerpenenZeebrugge,voorge-
steldomsolidariteitsacties teorganisereneneendelegatiestesturen
naardevergaderinginRotterdam.

Bovenalwas echterbeslissenddatde Rotterdamsehavenarbei-
ders hun eigen haven niet kondenafsluiten. Omdat ze dit niet ge-
daan hebben, was het nauwelijks te verwachten dat andere arbei-
dershunstakingserieuszoudennemen.Inderdaadginghetcontainer-
verkeergewoondoor enbleefdeoliehaven open.(Dezearbeiders
hebbenanderecao’s,zijndeelsinanderevakbondengeorganiseerd,
enzovoort.Destructuurvandevakbondsonderhandelingenscheidt
dearbeidersvanelkaar.)

Tegendeachtergrondvandezesituatiewerddaaropbeslotendat
erop19septembereenmassadelegatienaardecontainerhavenmoest
gaan,omookdezearbeiders tot stakingtebewegen.DeMEgreep
direct in en sloeg de havenarbeiders onbarmhartig in elkaar. Op
dezelfdedagbooddesociaaldemocratischevakbondFNVhaarle-
den een eenmalige uitbetaling van 550 gulden aan, die gold voor
iedereendieeenverklaringwildeondertekenen,waarinzezichzelf
verplichttenweeraanhetwerktegaan.Dusgeconfronteerdmetde
gebundeldekrachtenvandevakbon,depolitieenderechtbank-het
gehele arsenaal van de staat – en met ’t oog op het onveranderde
isolement van de staking, besloten de arbeiders op de daaropvol-
gendezaterdag indealgemene vergaderingdestaking tebeëindi-
gen.

(wordt vervolgd op pagina 4)
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Het resultaat van de Iranese presidentsverkiezingen van 12
juni heeft een storm van protesten ontketend waarbij rond de 2
miljoen mensen de straat opgingen.

Na de bedreigingen, de aanhoudingen, de slagen en de marte-
lingen zijn de straatprotesten overgegaan tot nachtelijk protest
op de daken waarbij geschreeuwd werd ‘Dood aan de dictator’
and ‘Allah is Groot’. Er is sedert 1979, toen de Sjah verplicht
werd het land te verlaten, nooit zo’n groot protest geweest dat
de groeiende ontevredenheid van het volk met het Islamitisch
regime aan de oppervlakte bracht.

Het niveau van de onderdrukking vertelt ons veel. Het regime
zagaf van het aanvallen van de eerste en grootste protesten. Zelf
ontstaan ten tijde van de protesten en stakingen die het bewind
van de Sjah ondermijnden, waren de heersers van de Islamiti-
sche Republiek zich terdege bewust van het gevaar van het ma-
ken van martelaren bij de betogers. Maar de week daarop uitte
de Opperste Leider,Ayatollah Khamenei, bedreigingen tegen
de betogingen bij het vrijdagsgebed. En dit werd gevolgd door
dodelijke aanvallen op de protesteerders door verschillende
repressiekrachten, de Basiji milities, de Revolutionaire Wach-
ters, de elite van oproerpolitie en scherpschutters (de dood van
Neda Agha Soltan, bleek the werk te zijn van zo een scherp-
schutter). Er zijn honderden zoniet duizenden aanhoudingen
geweest, en het hele land is elektronisch geïsoleerd geworden –
geen e-mail of tekst kon binnen of buiten. Nu is er een walge-
lijke campagne op gang gekomen om burgers er toe aan te zet-
ten om inlichtingen te geven over hun buren, vrienden, broers,
zussen… over om het even wie aan betogingen zou hebben
deelgenomen. Het vraagt echt moed om zelfs maar een zweem
van oppositie te tonen in Iran.

Verdeeldheid in het regime

Het regime heeft zich niet alleen gekeerd tegen de gewone
betogers, maar heeft ook de rivaliserende presidentskandidaat
Mousawi bedreigd door hem er voor te waarschuwen om het
protest niet aan te moedigen, en het heeft ook voor korte tijd de
kinderen aangehouden van Rafsanjani, de vroegere president
die bekend stond als de handlanger van Khomeini in 1979.
Kortom er heerst diepe verdeeldheid binnen de Iranese heer-
sende klasse. De hervormers drijven nu op de golf van het volks-
protest, maar dat zijn de voorstanders van de harde lijn van
1980 en doorwinterd in de Islamitische Republiek. Zij hebben
de bevolking in het algemeen of de arbeidersklasse in het bij-
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zonder niets te bieden behalve nog meer van dezelfde kapitalis-
tische uitbuiting. Maar zij denken duidelijk dat zij iets te bieden
hebben aan het Iranese kapitalisme.Alhoewel Rafsanjani zijn
mond gehouden heeft, “steunt hij een grotere opening naar
het Westen, door het privatiseren van delen van de economie
en het verlenen van meer macht aan de verkozen instellin-
gen”, volgens de International Herald Tribune van 23.6.09, en
probeert hij een compromis uit te werken binnen de heersende
klasse, wat deel uitmaakt van zijn rol in de Raad van Toezicht.

Ondertussen is het zo dat als Mousawi stelt dat “protesteren
tegen leugens en fraude jullie recht is”,hij geeneenmansgevecht
aan het leveren is, maar bewijst hij de hele Iranese bourgeoisie
een dienst.Aangezien zij niet zo een openlijke uiting van onte-
vredenheid in het land gewenst hebben, probeert Mousawi het
te richten op het verkiezingsresultaat en kiest hij dus een kamp
in de verdeeldheid van de heersende elite, die in een volkomen
doodlopend straatje zit.

Waar is de arbeidersklasse?

De repressie heeft geen einde gemaakt aan de ontevreden-
heid, zelfs al zijn de massale straatbetogingen voorlopig beëin-
digd. Hoe dan ook, zonder een betekenisvol verzet van de ar-
beidersklasse zal het niet mogelijkzijn om een doeltreffend ver-
zet op te bouwen tegen de repressie. De militante Iran Khodro
autofabriek ging in staking tegen de repressie – die deze arbei-
ders zelf ervaren hebben tijdens hun eigen strijd.Een vakbonds-
verklaring van de Vakbond van de Arbeiders van Iran and de
Vahed Bus Maatschappij uit de Voorsteden, die geen enkele
van de kandidaten steunt, maar wel de protesten, zou een hint
kunnen geven omtrent de gemoedsstemming onder de arbei-
ders – tegen de repressie, maar kritisch tegenover de beide frac-
ties van de heersende klasse, maar met illusies in de democratie.
Ondanks dit en de algemene staking van 26 juni, hebben de
arbeiders in deze gebeurtenis over het algemeen geen rol ge-
speeld als klasse, alhoewel zij er ongetwijfeld individueel bij
betrokken waren.

Wij mogen de rol niet vergeten die de klassenstrijd heeft
gepeeld 30 jaar geleden. Stakingen, in het bijzonder in de
petroleumindustrie,ondermijnden de bekwaamheidvan de Sjah
om nog te regeren: “De ‘Volksbeweging’die bijna alle lagen
vande Iranese maatschappij omvatte, raakte uitgeput, ondanks
de massamobilisaties. Het was de opleving van de arbeiders-
strijd in Iran vanaf oktober’78, in het bijzonder in de olie-

Met de Rotterdamse staking duiken de strijdmiddelen van het
proletariaatopdiekarakteristiekzijnvoordehuidigeperiode:alge-
menevergaderingen,stakingscomités,zwaarbezettestakingsposten.
Dezecapaciteitvandeklasse,zichzelfstandigteorganiseren,eisen
teformulerenomdebezuinigingspolitiekvandebourgeoisietedoor-
kruisen,laatziendatdeklassetegenwoordigweethoezemoetstrij-
den en hoe ze voortaan verzet zal bieden. En dit vindt plaats on-
danksdeharde taalvandesociaaldemocratischePvdAenondanks
deevenzeer,sindskort,geradicaliseerdetaalvandevakbond.Maar
juist op dit moment, als de huichelarijen van de vakbonden en de
sociaaldemocraten-dezebelangrijkstevijandenvandearbeiders-
klasse–doorzienwerden,konalleenhetnaaktegeweldvandestaat
de staking breken. Omdat de arbeiders niet in staat waren om de
politieteconfronteren,wasdestakingtotmislukkengedoemd.Maar
juist in Holland, waar de democratische façade nog betrekkelijk
overtuigend werkt, zal het besef dat de staat een tegen de klasse
gerichtgeweldsorgaanis,eenlangenpijnlijkleerprocesvereisen.

Datdearbeiders hetbelanghebbenbegrepenvandeuitbreiding
vandestaking,wordtaangetoonddoorzowelhetwerkvandealge-
menevergaderingenvanhetstakingscomité,alsderegelmatigeuit-
gavevaneeninformatiebulletin.Eris,doormiddelvandelegatiesof
deverspreidingvanpamfletten(zoals indehavensvanAntwerpen
enHamburg)geprobeerdomarbeidersvananderebedrijfstakken,
maarookhavenarbeidersinhetbuitenlandindestrijd tebetrekken.
IndeenormeRotterdamsehavenzelfzijndweilploegengeformeerd,
dievoortdurenddoorhethavengebiedtrokkenomdeverschillende
bedrijvenvoordestakingtewinnen,enomhetgoederentransportte
verhinderenmiddels“vliegendestakingsposten”enhetopwerpen
vanbarricaden. Nietalleenhet isolement vandestaking,maarook
denoodzaakomdeminderstrijdbarearbeiders,viahet sturenvan
delegaties,opnieuwzoaantemoedigen datzeaande stakingblij-
vendeelnemen, bewijsthoemoeilijkhet iseenuitbreidingvande
stakingtebewerkstelligen.Delangzameontwikkelingvandecrisis
inzulkelanden (alsNederland),degebrekkigestrijdervaringvande
Hollandsearbeidersklasse,maar ookdesabotagedoordevakbon-

sector, die niet alleen het oproer weer aanwakkerde, maar die
het nationaal kapitaal voor problemen stelde die praktisch
onoplosbaar waren, zolang er geen opvolging was voor de
oude machthebbers. Terwijl de repressie de middenstanders,
de studenten en de werklozen kon doen terugdeinzen bleek ze
volkomen machteloos om het land uit de economische verlam-
ming te halen, die door de arbeidersstakingen werd ver-
oorzaakte. Zelfs in de landen waar zij numeriek zwak staat, is
de arbeidersklasse door de centrale plaats die zij inneemt in
de kapitalistische productie een van de essentiële krachten van
de maatschappij” (IKS verklaring van 17.2.1979, herdrukt in
Wereldrevolutie117).Dezestakingsbeweging,wasnieteenlouter
Iranese gebeurtenis maar vormde vooral een belangrijk hoofd-
stuk van een internationale stakingsbeweging, waartoe ook de
‘winter van ontevredenheid’ in Groot-Brittannië behoorde, de
havenarbeiders strijd in Rotterdam, de stakingen in de staal in
Frankrijk, die allemaal culmineerden in de massastaking in Po-
len in 1980.

Wij twijfelen er niet aan dat de arbeidersklasse in Iran zal
deelnemen aan de huidige ontwikkeling van de internationale
klassenstrijd samen met haar klassebroeders uit Egypte, Dubai,
Bangladesh en China, evenals in Europa enAmerika. Wanneer
zij dat zal doen op een klasse-basis, voor haar eigen belangen,
zal zij een werkelijk perspectief kunnen bieden aan de volks-
woede, die zo overduidelijk geweest is in de voorbije weken.
Het perspectief dat is vereist is dat men niet enkel moet verlost
geraken van de huidige Iranese president of van het islamitisch
regime, maar van het hele kapitalistische systeem
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XVIII CONGRES
blijvenerzwakhedenvoortlevendiemoetenoverstegenworden:

“Debalansvandeactiviteitenvandetweelaatstejaren toontde
politiekevitaliteit vandeIKSaan,haarcapaciteitomaan tesluiten
bij de historisch context, om zich open te stellen, om een actieve
factortezijn indeontwikkelingvanhetklassebewustzijn,haarwil
omzichte investerenininitiatievenvansamenwerkingmetandere
revolutionairekrachten. (…) Ophetvlak vanhet interne levende
organisatieisdebalansookpositief,ondanks dewerkelijkemoei-
lijkhedendieer blijvenbestaan inde eersteplaatsophet vlakvan
hetorganisatorischweefselen, inminderemate,ophetvlakvande
centralisering”(ActiviteitenresolutievandeIKS)

Om deze moeilijkheden te overstijgen heeft het congres even-
eensdediscussieopdedagorde geplaatstvaneen meeralgemene
tekstover hetvraagstukvande centralisering.Deze discussie,die
zeernuttigwasvoorhetbevestigenenverfijnenvandecommunis-
tischeopvattingenoverditvraagstukbij de‘oudegarde’ vanonze
organisatie,bleekvooralbijzonderbelangrijkvoordenieuwekame-
radenendenieuwesectiesdieonlangsindeIKSgeïntegreerdzijn.
Inderdaad,eenopvallendkenmerkvanhet18e congresendooralle
‘oudere’kameradenmeteenzekereverrassingwaargenomen,was
deaanwezigheidvan eengrootaantal‘nieuwe gezichten’,waarbij
dejongeregeneratieinbelangrijkematevertegenwoordigdwas.

Het enthousiasmevoor de toekomst

Dezebelangrijkeaanwezigheidvanjongedeelnemersophetcon-
gres is een belangrijke factor geweest voor het dynamisme en het
enthousiasme dat zijn werkzaamheden heeft doordrongen. In te-
genstelling tot de burgerlijke media, cultiveert de IKS niet de
‘jongerencultuur’,maardekomstvaneennieuwegeneratiemilitanten
indeschootvanonzeorganisatieisvanhetgrootstebelangvoorhet
perspectiefvandeproletarischerevolutie.Enerzijdszijnzij,netzo-
als voor ijsbergen, de ‘zichtbare spits’ van een proces van diep-
gaandebewustwordingdieaandegangis indeschootvandearbei-
dersklasse op wereldvlak.Anderzijds schept het de voorwaarden
vooreenaflossingvandecommunistischekrachten.Zelfsalbehou-
dende‘oude’militantenvandeIKSalhunovertuigingenhuninzet,
dan ishet aan denieuwe generatieomeen beslissendebijdrage te
leverenaandekomenderevolutionairestrijdvanhetproletariaat

IKS / 05.07.2009

1) Er bestaat een meer gedetailleerde versie van dit artikel, dat dieper in-
gaat over de positieve punten maar ook over de moeilijkheden die we
gekend hebben. Zie Internationale Revue.
2) Zie ‘Groet aan de nieuwe secties van de IKS!’ op onze website
3) In verband met deze ontmoeting, zie ons artikel Een Ontmoeting van
internationalistische kommunisten in Latijns-Amerika in dit blad
4) Zoals wij dat al geïllustreerd hebben in verschillende artikels die wij
recentelijk gepubliceerd hebben over Darwin en het darwinisme.
5) De lezer die zich een idee wil vormen van deze overdenkingen verwij-
zen wij naar de website van J-L Desalles.

denendoor links,diedeuitbreidingvandestakingmetallemidde-
len verhinderd hebben, en daar waar de solidariteit werkelijk be-
stond,haarsnelweerhebbenbegraven,bepalendetoestandvoortaan
weer.

Alleen door de ervaringen van zulke gevechten kunnen deze
moeilijkhedenoverwonnenworden. Indeloopvan destakingzijn
de arbeiders te weten gekomen, dat de leidingvan de haven hele-
maalaanhetbeginvandestrijdbereidwas,degeëisteloonsverho-
gingtebetalen.MaarhetVerbondvan NederlandseOndernemers
verhinderde dat, daar de bourgeoisie in Holland niet bereid was
zulke loonsverhogingen in heelNederland teverteren.Zebeloof-
den de ondernemers in de haven een compensatie gelijk aan de
winstdaling.

DeRotterdamse havenarbeiderszijnnietverslagen. Zehebben
destakingafgebroken,omdat zehebbenbegrepen dathet beter is
eennieuwestakingvoortebereiden,danmetsteedsmindermensen
de strijd voort te zetten. Door de staking voort te zetten, zou er op
den duur alleen maar een splitsing onder het personeel ontstaan.
Sinds de stakingzijn er in de kantines van de Rotterdamse haven
dikwijlsalgemenevergaderingenenzelfsonder werktijd.Boven-
dienzijnerookbuitendehavengrotebijeenkomsten,waaraannaast
dedokwerkers,nogarbeidersuitanderebedrijfstakken,huisvrou-
wenenwerklozen deelnemen.Demilitantekern vanhavenarbei-
ders,diezich rondomhetstakingscomitégeorganiseerdheeft,heeft
nu14eisenopgesteld,dienogveelverdergaandandeeisenwaar-
voor ze gestaakthadden. Ze dreigen met een nogveel grotere sta-
kinginhetgevaldezeeisendoordeondernemersendevakbonden
afgewezenworden. Ofzedemeerderheidvandehaven reedsach-
terzichhebbenstaan,zalde toekomstleren.Momenteel is in ieder
geval een radicalisering te verwachten van de vakbonden en van
links,die hun invloedbijde arbeidersnietmogen verliezen.Deze
organenvanhetkapitaalhebbenonderde jongstegebeurtenissen
zwaargeleden.Desalnietteminzijnhunwapenstegendearbeiders-
strijdnoglangnietallemaalopgebruikt

10-12-1979,Krespel
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XVIIIe congres van de IKS
Voor de hergroepering van de internationalistische krachten



Eind van demaand meiheeftde IKS haar18e interna-
tionaalcongresgehouden.Zoalswijhet totnutoealtijd
gedaan hebben, en zoals dat de traditie is in de arbei-
dersbeweging, brengenwijbijde lezersvanonze pers
verslag uit over de voornaamste leringen van dit con-
gres. Deze leringen zijn immers geen interne zaak van
onze organisatie maar gaan het geheel van de arbei-
dersklasse aan,waarvan de IKS eenwezenlijkdeeluit-
maakt.

InderesolutieoverdeactiviteitenvandeIKSdiedoorditcongres
werdaangenomenstaat:

“De versnelling van de historische situatie, ongezien in de ge-
schiedenisvandearbeidersbeweging,wordtgekenmerktdoorhet
samenvloeienvandevolgende tweedimensies:

-deuitbreidingvandeernstigsteopeneconomischecrisis inhet
bestaan van het kapitalisme, gecombineerd met de verscherping
van de inter-imperialistische spanningen en gepaard gaande met
een tragemaar geleidelijke opkomst in diepgangen inde breedte
vanderijpingindeschoot vandearbeidersklasse, sinds2003.

-ende ontwikkelingvaneeninternationalistischmilieu,diebij-
zonder merkbaar is in de landen van de periferie van het kapita-
lisme.

Deze versnelling verhoogt nog de politieke verantwoordelijk-
heidvandeIKS,stelthaarhogereeisenintermenvantheoretische
en politieke analyses en van tussenkomst in de klassenstrijd en
naardezoekende elementen(…)”.

Debalansdiewijkunnenopmakenuithet18e internationaalcon-
gres van onze organisatie moet zich baseren op het feit of deze
laatsteinstaat isomhaarverantwoordelijkhedenoptenemen.

Vooreenwaarlijkernstigecommunistischeorganisatieishetaltijd
ergneteligomluidkeels tegaan verkondigendatdeeneofandere
vanhaaractieseensuccesisgeweest.Endatommeerdereredenen.

In de eerste plaats omdat de capaciteit van een organisatie, die
strijdtvoor decommunistischerevolutie,omhaarverantwoorde-
lijkheden op te nemen, niet op korte maar op lange termijn wordt
afgemeten.Want alzithaar rol permanentverankerd indehistori-
sche werkelijkheid van haar tijdperk, toch bestaat deze voor het
merendeelnietinhetbeïnvloedenvandeonmiddellijkerealiteit,ten
minste op grote schaal, maar inhet voorbereiden van de toekom-
stigegebeurtenissen.

Opde tweedeplaats,omdatervoorde ledenvan eenorganisatie
altijdhetgevaarbestaatomde‘zakenmooiervoortestellendanze
zijn’,omblijktegevenvanoverdreventoegeeflijkheidaandezwak-
hedenvaneencollectiefwaaraanzijhuntoewijdingenhuninspan-
ningen wijdenen dat zijvoortdurend verplicht zijn te verdedigen
tegendeaanvallenvandeopenlijkeofbedekteverdedigersvande
kapitalistischemaatschappij.

Bewust van het gevaar om onszelf illusies te maken en met de
nodigevoorzichtigheiddiedaaruitvoortvloeit,stellenweniettemin
zonder aarzelen dat het 18e congres van de IKS opgewassen is
geweest tegenoverdehogervermeldevereistenendevoorwaarden
heeftgeschapenopdatwijonzeactiviteit indierichtingzoudenkun-
nenverderzetten.

Wijkunnenhiergeenverslagmakenvanalleelementendiedeze
bewering kunnen onderbouwen. Wij onderstrepen er slechts de
belangrijkste:

-het feitdathetcongres zijnwerkzaamhedenbegonmet debe-
krachtigingvande integratievantweenieuweterritorialesecties, in
deFilippijnenen inTurkije;

-deaanwezigheidvanviergroepenuithetproletarischmilieu;
-dehoudingvanopenheidnaarbuitenvanonze organisatiedie

o.a.geïllustreerdwordtdoordezeaanwezigheid;
-zijnwilomzichscherpzinnigtebuigenovermoeilijkhedenen

zwakhedendieonzeorganisatiemoettebovenkomen;
-debroederlijkeenenthousiastesfeer dieerheerstebijdewerk-

zaamhedenvanhet congres.(1)

De integratie van twee nieuwe territoriale secties

Onze pers heeft reeds verslaguitgebracht van de integratie van
nieuwesectiesvan deIKSinde Filippijnenen inTurkije (hetwas
deverantwoordelijkheidvanhetcongresomdezebeslissingtot in-
tegratietebekrachtigen diewasaangenomendoor hetcentraalor-
gaan van onze organisatie begin 2009)(2). Bij deze gelegenheid
schreven wij: “De integratie van deze twee nieuwe secties in de
schootvanonzeorganisatieverruimtineenbelangrijkematehaar
geografische uitbreiding”.Wijpreciserenooknogtweefeitenbe-
treffendedeze integraties:

-zij zijnniethetgevolgvaneenhaastige‘rekrutering’ (zoalsdat
de gewoonte is bij de troskistenen jammer genoeg zelfs bij som-
migegroepenuithetproletarischekamp)maarvloeienvoort,zoals

datdepraktijkisbijdeIKS,uiteenheelwerkvandiepgaandediscus-
siesgedurende velejarenmetde kameradenvandeEKS inTurkije
enmetdievanInternasyonalismoindeFilippijnen,waarvanverslag
werduitgebracht inonzepers;

-zijontkrachtendebeschuldigingenvan‘eurocentrisme’,dieonze
organisatiedikwijlswerdenaangewreven.

Deintegratievandetweenieuwesecties isgeenfrequent feitvoor
onze organisatie. De laatste integratie gaat terug tot 1995 met de
sectie inZwitserland. Onnodigdus te stellen dat de toetredingvan
dezetwee nieuwesecties (dievolgdeopdeoprichtingvaneenkern
in Brazilië in 2007) door het geheel van de militanten van de IKS
aangevoeldwerdalseenzeerbelangrijkenpositiefelement.Zijbe-
vestigttegelijkertijddeanalysedieonzeorganisatiealjarenlangheeft
gemaaktoverdenieuwemogelijkhedenvandeontwikkelingvanhet
klassebewustzijndievervatzittenindehuidigehistorischesituatieen
degeldigheidvandegevoerdepolitiektenoverstaanvangroepenen
elementendiezich richtennaar revolutionairestandpunten. Endat
destemeergezienerophetcongresafvaardigingenaanwezigwaren
vanviergroepenuithet internationalistischemilieu.

De aanwezigheid van
internationalistische groepen

Indebalansdiewijopgemaakthebbenvanhetvorigecongresvan
deIKS,hebbenwijhetbelangonderstreeptdatdit congresverleend
hadaandeaanwezigheid,voorhet eerst in tientallenjaren, vanvier
groepenvan het internationalistischemilieukomende uitBrazilië,
Korea,deFilippijnenenTurkije.Ditmaalwarenerookviergroepen
uitditmilieu.Maarditbetekenthelemaalgeen‘stilstand’,aangezien
tweevandegroependiedevorigekeeraanwezigwaren, inmiddels
secties van de IKS zijn geworden en dat wij het genoegen hadden
om twee nieuwe groepen te verwelkomen: een tweede groep ko-
mendeuitKorea eneengroepgebaseerd inCentraal-Amerika(Ni-
caragua en Costa Rica), LECO (Liga voor de Emancipatie van de
Arbeidersklasse),diehaddeelgenomenaande‘Ontmoetingvaninter-
nationalistischekommunisten’(3)diedezelentewerdgehoudenop
initiatiefvandeIKSenOPOP,de internationalistischegroepwaar-
meeonzeorganisatiesedertverschillendejarenbroederlijkeenzeer
positieverelatiesonderhoudt.Anderegroependiedeelgenomenhad-
denaandezeontmoetingwareneveneensuitgenodigd,maarkonden
geendelegatiesturen,omdatEuropasteedsmeer eenonbereikbaar
fortwordtvoormensendieniet geborenzijn inhet selectekringetje
vande“rijkelanden”.

Deaanwezigheidvangroepenvanhet internationalistischemilieu
vormdeeenzeerbelangrijkelementinhetsuccesvanhetcongresen
voornamelijkindesfeerdieerheerstebijdediscussies.Dezekame-
radenbetoondenzichzeerhartelijktegenoverdemilitantenvanonze
organisatie,brachtenvragenaan,voornamelijkoverdeeconomische
crisisendeklassenstrijd, in termenwaaraanwijnietgewoonzijn in
onzeinternedebatten,watalleenmaar konleidentothetstimuleren
vanhetnadenkenvanhetgeheelvanonzeorganisatie.

Tenslottevormdede aanwezigheidvandezekameraden eenbij-
komend element in de houding van openheid die de IKS zich tot
doelheeftgesteldsedertenkelejaren,eenopenheidnaaranderepro-
letarischegroepenmaarooknaarelementendie toenaderingzoeken
totcommunistischestandpunten.Eenopenheidookinonzebekom-
mernissenenoverdenkingen,vooralophetgebiedvanonderzoeken
ontdekkingenopwetenschappelijkvlak(4),endatwerdgeconcreti-
seerddoordeuitnodigingvaneen liduitde wetenschappelijkewe-
reldop eenzittingvan hetcongres.

De uitnodigingvaneen wetenschapper

Om op onze manier het ‘Darwin-jaar’te vieren en in de schoot
vanonzeorganisatiedeontwikkelingtetonenvandebelangstelling
voor wetenschappelijke vraagstukken, hebben wij aan een onder-
zoeker,diegespecialiseerdisinhetvraagstukvandeevolutievande
taal(de schrijvervaneenwerkgetiteld ‘Naardeoorsprong vande
taal’),omvoorhetcongreseenvoorstellingtegevenvan zijnwerk-
zaamheden,dienatuurlijkgebaseerdzijnopeendarwinistischebe-
nadering.De origineleoverdenkingenvanJean-Louis Desalles(5)
overde taal, de rolervanin deontwikkelingvande socialeverhou-
dingenendesolidariteitbijdemenselijkesoorthebbeneenbandmet
deoverdenkingenendiscussiesdiegevoerdwerden,enwordenver-
dergezetinonzeorganisatiemetbetrekkingtotdeethiekendedebat-
cultuur.Deuiteenzettingvandezeonderzoekerwerd gevolgddoor
eendebatdatwijmoesteninperken indetijd,rekeninghoudendmet
deeisenvan dedagorde,maardat zichnogurenhadkunnenverder
zetten,omdat deaangeboorde vraagstukkenhet merendeelvan de
deelnemersaanhetcongreszohebbenaangegrepen.

WijhoudeneraanomJean-LouisDesalles tebedankendie,ookal
deelt hij onze politieke ideeën niet, aanvaard heeft om op een zeer

hartelijkewijzeeendeelvanzijntijd tewijdenaanhetverrijkenvan
de overdenking in de schoot van onze organisatie. Wij houden er
ookaanomhetzeerhartelijkeenmeelevendekarakter tebegroeten
vande antwoordendiehijbracht opdevragenen tegenwerpingen
vandemilitanten vandeIKS.

De discussies van het congres

De werkzaamheden van het congres hebben ook de klassieke
punten behandeld die tot de taken behoren van een internationaal
congres:

-deanalysevandeinternationale situatie;
-deactiviteiten enhet levenvan onzeorganisatie.

De resolutie over de internationale situatie vormt een soort syn-
thesevandediscussiesvanhetcongresbetreffendede analysevan
dehuidigewereldtrends.Natuurlijkkanzegeenverslaguitbrengen
vanalleaspectenindezediscussies (nochvandezevan devoorbe-
reidenderapporten).Zeheeftdriebelangrijkedoelstellingen:

-begrijpenwat dewerkelijkeoorzakenzijn enwaterop hetspel
staatbijde huidigeenongezieneverergeringvandeeconomische
crisisvanhetkapitalistischesysteemtegenoverallemisleidingen,die
deverdedigersvanditsysteemnietzullenaarzelenop terakelen;

-begrijpenwelkedeweerslagzalkunnenzijnopdeimperialistische
conflictenvan hetaandemachtkomen, indeeerstewereldmacht,
van de democraat Barak Obama, die voorgesteld wordt als de
aanbrengervaneennieuwesituatieindeconflictenenalseenhoop
voorhun verzachting;

-perspectievenontwikkelenvoordeklassenstrijd,voornamelijkin
devoorwaardendiegeschapenzijndoordebrutaleaanvallendiehet
proletariaat begint te ondergaan als gevolgvan het geweld van de
economischecrisis.

Over het eerste aspect, het begrijpen van wat er bij de huidige
crisisvanhet kapitalismeophet spel staat, ishetvanbelangomde
volgendeaspecten teonderstrepen:

“de huidige crisis is de ernstigste die het systeem heeft gekend
sindsdegrote depressiediebegon in1929. (…) Zelfsals hetkapi-
talistisch systeem niet als een kaartenhuis gaat ineenstorten (…)
dan heefthet, gezienhet historisch in het slopzit, geenander per-
spectiefdanhet toenemendewegzinkeninsteedsopgrotereschaal
terugkerendestuiptrekkingenwaardoorhetvandaagwordtaange-
tast ”. (‘Resolutie over de internationale situatie’ in International
Reviewnr.138).

Wat betreft de ‘nieuwe situatie’die gevormd wordt door de ver-
kiezingvanObama,verwoordtderesolutieheelduidelijkdat:

“…hetperspectief dat zichvoordeplaneetontvouwtnadever-
kiezingvan Obamaaanhethoofd vandeeerste wereldmacht,niet
fundamenteel verschillend is van de toestand die er tot op heden
heerste: verder zetten van de botsingen tussen de eersterangs of
tweederangs wereldmachten, een verder duren van de
oorlogsbarbarijmetsteeds tragischeregevolgen (hongersnoden,
epidemieën,massale verplaatsingen) voorvolkerendie wonen in
debetwiste zones”.(Ibidem).

Tenslotte wat betreft het perspectief van de klassenstrijd, pro-
beert de resolutie, net zoals de debatten tijdens het congres, de
weerslag in te schatten die deze ondervindt als gevolg van de
brutale verergeringvan de kapitalistische crisis.

“De aanzienlijke verslechtering van de huidige crisis van
het kapitalisme betekent natuurlijk een eerste rangselement in
de ontwikkeling van de arbeidersstrijd (…) Zo rijpen de om-
standigheden voor de ontwikkeling van het idee van de nood-
zaak aan het omverwerpen van dit systeem op een aanzienlijke
wijze in de schoot van het proletariaat. Voor de arbeidersklasse
volstaat het echter niet om in te zien dat het systeem in een
doodlopend straatje zit, dat het zou moeten plaats maken voor
een andere maatschappij, opdat zij in staat zou zijn om zich te
richten naar een revolutionair perspectief. Zij moet daarbij
ook nog de overtuiging hebben dat een dergelijk perspectief
mogelijk is en ook dat zij de kracht heeft om dat te verwezenlij-
ken (…) Opdat de mogelijkheid van de communistische revo-
lutiebetekenisvol aan terrein kan winnenbij dearbeidersklasse,
is het nodig dat het vertrouwen in eigen kracht groeit. En dat
gaat alleen via de ontwikkeling van massale strijd. De enorme
aanval die de arbeidersklasse vandaag ondergaat op wereld-
vlak, zou een objectieve grondslag moeten vormen voor derge-
lijke strijd”. (Ibidem).

Hetcongresheefteenpositievebalansopgemaaktwatbetreftde
activiteitenenhet levenvandeIKSvoordevoorbijeperiode,zelfsal
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tievemaatregelenvoorstellenomhetverloopvandenatuurlijkese-
lectietevergemakkelijken.Hijinspireerdelange tijdenminofmeer
directdepolitiekvansterilisatievangeesteszieken,depraktijkvande
doodsstraf voor misdadigers, enz. Het eugenisme wordt altijd al
beschouwdalseencentralewetenschappelijkeborgbijfascistische
ennazi-ideologieën,zelfsalwarenerbijSpenceralelementenaan-
wezig om racistische visies uit te werken die leidden tot de
hiërarchieseringvanderassen.Vanafde19e eeuwwerden dewer-
ken van Spencer gebruikt voor het aantonen van de biologische
grondenvande technologischeencultureleachterstand vandezo-
genaamde‘wilde’volkeren.Zowerdopwetenschappelijkewijzede
kolonialepolitiekgerechtvaardigddoorhaareenmorelekarakteris-
tiekteverlenenvanbeschaving,terwijldezefundamenteelnoodza-
kelijkwasgewordendoorhetsamentrekkenvandelocalemarkten.

Nochtansmaakteheteugenismehetmogelijkomeenbijkomende
stap te zetten in het in overwegingnemen van het elimineren van
massa’sindividuendieongeschiktgeachtwerdenenduspotentieel
devooruitgangvandemaatschappijzoudenkunnenvertragen.Alexis
Carrel zou in 1935 zelfs overwegen, en zelfs tot in de details het
inrichtenvaninstellingenbeschrijvenwaarmendeveralgemeende
euthanasiezouuitvoeren.

Omdiereden magmenhetSociaal-darwinisme niet louterzien
vanuitde theoretischeenwetenschappelijkehoek.Dezegedachte-
stromingmoeteerst envooralgeplaatstworden ineenhistorische
context,diemoetingeschatwordenendiehetprobeerde tebegelei-
denen terechtvaardigen.Deinvloed vandeperiode isfundamen-
teel om te begrijpen hoe deze stroming zich heeft ontwikkeld net
zoals het belangrijk is om, ook al zijn de antwoorden die het aan-
brengtglobaalfout,danvormendevragendiehetsteltnogaltijdde
kern van wat de mens moet begrijpen over zijn eigen sociale ont-
wikkeling.

De wetenschappelijke theoretisering van de oploei
van het kapitalisme

WanneerDarwin ‘OverhetOntstaanvanSoorten’publiceerde,
bevondEngeland zich indeVictoriaanse periodeenhad deEuro-
pesebourgeoisiezich indemacht geïnstalleerd,bereidomdewe-
reld teveroveren.Demaatschappijwemeldevanvoorbeeldenvan
‘self-made men’, mensen die van niks vertrokken waren en die,
gedrevendoordeopkomstvanhet industriële kapitalisme,aanhet
hoofdstondenvanwelvarendebedrijven.Toentertijdwerddeheer-
sende klasse doorkruist door radicale stromingen die de erfelijke
voorrechten in twijfel trokken, omdat die een rem waren op de
nieuwevormenvanontwikkeling,aangedragendoorhetkapitalisme.
Spencerfrequenteerdeditmilieuvan‘dissidenten’,diestevigveran-
kerdzateninhetanti-socialisme.(4)Hijzietindebittereellendevan
deEngelsearbeidersklasse, slechtsdevoorlopigestigma’svaneen

maatschappijinwording,diezichonderheteffectvandebevolkings-
explosie, uiteindelijk zou reorganiseren, en zo een factor vormen
vanvooruitgang.Voorhemisdevooruitgangonvermijdelijk,aan-
gezien de mensen zich zouden aanpassen aan de evolutie van de
maatschappijals gevolgvanhetfeitdatmenzevrij laat.

Dezeeuforiewerddoorbijnadegansebourgeoisiegedeeld.Daarbij
voegde zich nog een sterk gevoel van te behoren tot een natie die
haar opbouw voltooide en die misschien versterkt werd door de
militairegebeurtenissenzoals inFrankrijkalsgevolgvandeneder-
laagtegenPruisen.Deontwikkelingvandeklassenstrijddiegepaard
gingmetontwikkelingvanhetkapitalisme,zettedebourgeoisieer
toeaanomeenanderbegrip teontwikkelenvandesocialesolidari-
teit,gegrond opdegegevenswaarvanzijhooptedatzeonloochen-
baarwaren.

Ditallesvormde devruchtbaregrondvoordetheoretiseringvan
deopbloeivan hetkapitalismeenzijn onmiddellijkegevolgen:de
proletariseringinhetzweet,dekolonialiseringinhetbloed,decon-
currentieindemodder.

Datwasdefundamentelekaraktertrekvanhetsociaal-darwinisme
wantvanuithetwetenschappelijkgezichtspuntbrachthetgeenen-
kel correct antwoord op de fundamentele vragen die het behan-
delde.

Een ideologische borg zonder wetenschappelijke
grondslag

Nooit isdewetenschaper ingeslaagd,omzelfsmetdebestewil,
debasishypothesenvanhetsociaal-darwinismetebewijzen.

Denaamalleenalvandezebewegingkloptniet.Darwinisnietde
vader van het eugenisme, noch van het economisch liberalisme,
nochvandekolonialeexpansie,nochvanhetwetenschappelijkra-
cisme.Darwin isevenmineenMalthusiaan.Meernog,hijishet,die
alséénvandeeerstendemeestontwikkeldetegenargumentenont-
wikkelt tegendetheorieënvanSpencerenGalton.

Nadathijzijnvisieopdeontwikkelingendeevolutievandeorga-
nismeshaduiteengezet in ‘OverhetOntstaan vanSoorten’,boog
Darwinzichtwaalfjaarlateroverdemechanismendieaanhetwerk
zijnbijzijneigensoort,demens.Bijhetpublicerenvan‘Deafstam-
mingvandemens’ in1871,gaathijparallelalles tegensprekenvan
wathetsociaal-darwinimseaanhetopbouwenwas.VoorDarwinis
demensweldegelijkhetproductvandeevolutieensitueertzichdus
wel inhet kadervandenatuurlijke selectie.Maarbijde mensgaat
ditprocesvandestrijdvoorhetoverlevennietviadeeliminatievan
de zwakken: “Wij beschaafde mensen in tegendeel, doen al het
mogelijkeomhetprocesvaneliminatieaf teremmen; wijbouwen
asielenvoor idioten,degebrekkigenen dezieken;wijmakenwet-
tenvoordearmen;enonzedoktersontwikkelenhunbekwaamheid
omhet levenvan iedereen te behouden totophet laatstemoment.

Erisalle redentoeomtegelovendatdevaccinatie het levengered
heeft van duizenden individuen die, omwille van hun zwakke ge-
stel,vroegerzoudenbezwekenzijnaandemazelen.Zoplantende
zwakkeledenvan debeschaafdemaatschappijenhunaardvoort”
(5).

Doorhetbeginselvandeevolutieontrektdemenszichzoaanhet
mechanismevandenatuurlijkeselectiedoorzich teplaatsenboven
de concurrentiestrijd voor het bestaan.Alles wat bijdraagt tot het
begunstigenvanhetbschavingsproces,tewetendemorelekwalitei-
ten,de opvoeding,decultuur,de religie…watDarwinde‘sociale
instincten’ noemt. Op die manier stelt hij de visie van Spencer in
vraagvan het overwicht van hetaangeborene op het verworvene,
vande aardopde cultuur.Voorde beschaving,ophet socialevlak
dus,werktdenatuurlijkeselectienietmeerophetvlakvandeorga-
nismen.Ze leidt in tegendeelwel tothet selecterenvan socialege-
dragingendiezichopwerpentegendenatuurlijkeselectie.Ditwordt
duidelijkaangetoonddoorPatrickTort inzijn theorieoverhet‘om-
gekeerdeeffectvandeevolutie’(6).

Terwijl het sociaal-dawinisme inde evolutie vande menselijke
maatschappijnietsanderszietdanhet resultaatvaneenselectievan
demeestgeschikte individuen,zietDarwindaarentegendaarinde
groeiendereproductievansocialeinstinctenzoalshetaltruïsme,de
solidariteit,desympathie, enz.Deeersteopvattingstelthetkapita-
lismealshet meestgeschiktekadervoor de‘socialevooruitgang’,
terwijlde tweede metkrachtaantoontdat deeconomischewetten
van het kapitalisme, gebaseerd op de concurrentie, de menselijke
soortbelettenomvolophaarsocialeinstinctenteontwikkelen.

Doordeze laatstehistorischehindernisop te ruimen,metheteli-
minerenvanhetkapitalisme,zaldemensheideenmaatschappijkun-
nenopbouwenwaarhaarsocialeinstinctenzichvolopkunnenont-
plooienendemensheidophun beurtzullenleidentothaarvervul-
ling

GD
1) Dit artikel maakt gebruik van citaten en pistes uit verschillende artikels en
teksten, waarvan het een hele klus zou worden om er systematisch naar te
verwijzen. Ze worden hier door elkaar vermeld:
- Wikipedia (FR, voornamelijk de artikelen gewijd aan het sociaal-darwinisme,
Herbert Spencer en Francis Galton).
- DictionnairedeSociologie, LeRobert /Seuil, 1999(artikel‘Darwinismesocial’);
- Brian Holmes, ‘Herbert Spencer’, Perspectives, vol XXIV, n°3/4, 1994;
- Patrick Tort, ‘Darwin et le darwinisme’, Que sais-je?,PUF;
- Pierre-Henri Gouyon, Jacques Arnould, Jean-Pierre Henry, ‘Les avatars du
gène, la théorie néo-darwinienne de l’évolution’, Berlin, 1997
2) Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution, PUF, blz. 1008-1009.
3) In ‘Anarchisme en Socialisme’.
4) “Hoe erg ik ook de oorlog haat, ik haat het socialisme even erg, onder al
zijn vormen”, geciteerd door Duncan, ‘Het leven en de brieven van Herbert
Spencer’, 1908.
5) Charles Darwin, ‘De afstamming van de mens’, 1871.
6) Zie ons artikel over het laatste boek van Patrick Tort : ‘Het Darwin effect’.

Ontmoetings- en discussiedag in Antwerpen
Eind augustus werd er in België voor de derde

keer op rij een ‘ontmoetings- en discussiedag
met de IKS’ georganiseerd in Antwerpen rond
twee thema’s die werden uitgekozen door de
deelnemers. Een eerste sessie handelde, ter ge-
legenheid van het Darwinjaar, over het thema
‘Darwinisme en Marxisme’ en een tweede over
‘Hoe en waarom organiseert de arbeidersklasse
zich?’.

Deze dag bracht deelnemers van alle leeftijden bijeen en
kenmerkte zich vooral door een actieve deelname van alle
aanwezigen, door geanimeerde discussies die ieder’s wil
liet zien om de aangesneden vraagstukken te begrijpen en
te verdiepen. En dit alles in een hartelijke en warme sfeer,
niet alleen tijdens de discussies maar ook tijdens de pau-
zes, in het bijzonder tijdens de BBQ die deze dag afsloot
en voor velen een gelegenheid was om de discussies ver-
der te zetten, of om beter met elkaar kennis te maken en
ideeën uit te wisselen.

Deze dag was helemaal geen geïsoleerd evenement maar
kadert volledig in een internationale dynamiek:

- gelijkaardige ontmoetingen vonden plaats in Frankrijk
(Marseille, Parijs), Italië (Napels), Groot-Brittannië (Lon-
den), de Verenigde Staten (New York), enz…

- overal ter wereld ontstaan discussiekringen en groepen
die op zoek zijn naar politieke verheldering (van Duitsland
tot Brazilië, van Nicaragua tot Zuid-Korea of Japan);

-er was een conferentie van internationalistische groe-
pen in Latijns-Amerika.

Hoe kan men een dergelijke internationale dynamiek verkla-
ren?

Deze komt vooral voort uit twee fundamentele noden:
- een nood om te begrijpen: de evolutie van de wereld leidt

tot het nadenken over de oorzaken van zijn achteruitgang (eco-
logische rampen, economische crisis, werkloosheid, ellende,
afwezigheid van economische en sociale perspectieven, oor-
logen, slachtpartijen, hongersnoden,…) want zonder diagnose
kan er geen afdoende remedie gevonden worden…;

- een nood om iets te doen: hoe te werk gaan om de ramp
die zich aankondigt te beletten, om een alternatief voor te stel-
len voor deze wegkwijnende maatschappij? Welke zijn de
krachten die dit alternatief kunnen verwezenlijken? Hoe zich
organiseren en een krachtsverhouding uitbouwen die in ons
voordeel uitdraait.

Moeilijke vraagstukken maar die van kapitaal belang zijn
om steriele acties te vermijden, die enkel kunnen uitlopen op
uitputting en ontmoediging.

De antwoorden op die vragen kunnen wij enkel samen vin-
den en niet ieder in zijn hoekje via het individualisme, het ‘ie-
der voor zich’ dat deze maatschappij ons wil opdringen. Col-
lectief nadenken en lessen trekken uit ervaringen in het verle-
den, uit talrijke inspanningen en theoretische bijdragen die er
geleverd werden (want wij zijn bijlange niet de eersten die
deze antwoorden zoeken). En dit is slechts mogelijk wanneer
er ruimte geschapen wordt voor deze politieke overdenking.
Een dergelijke ruimte scheppen betekent:

- zo veel mogelijk op zoek gaan naar vraagstukken die leven
door een zo groot mogelijke waaier van onderwerpen aan te
snijden;

- iedereen kan zonder verplichting deelnemen en bijdra-
gen volgens eigen kunnen en belangstelling;

- alle deelnemers moeten volop de kans krijgen om sa-
men vrijelijk te discuteren, in een open en broederlijke sfeer
waarbij iedereen zonder vrees zijn/haar vragen moet kun-
nen op tafel gooien, maar ook zijn/haar twijfels en zo bij-
dragen tot het debat op een bewuste en collectieve manier;

- bovendien is die ruimte slechts een schakel in een ket-
ting, een moment in het proces van de overdenking en moet
ze opgevat worden als een continuïteit zowel historisch als
internationaal.

Om die reden neemt de IKS het initiatief om deze
ontmoetings- en discussiedagen actief te organiseren en er
aan deel te nemen, zoals dat nu het geval was in Antwer-
pen. In een volgend nummer van Internationalisme zullen
wij de gelegenheid hebben om terug te komen op de bij-
dragen aan deze dag.

Natuurlijk volstaat één enkele discussiedag niet om alle
gestelde vragen te beantwoorden. Omdat nog vele andere
vragen, die door de uitgenodigden werden opgeworpen,
niet aan bod kwamen. Omdat de wereldsituatie het vraag-
stukstelt van de toekomst van de kapitalistische maatschap-
pij, is het nodig om het debat verder te zetten. Met dit doel
voor ogen, en naast onze regelmatige discussie-
bijeenkomsten en publieke bijeenkomsten, wordt er nog
een ander ontmoetingsmoment georganiseerd door de IKS,
dat zal doorgaan in Rijsel (Frankrijk) in de maand oktober,
De discussies en vragen van de zomerdag in Antwerpen
kunnen dan terug opgenomen worden

DM / 08.09.09
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OPROEP AAN DE LEZERS

OPROEP TOT HET STEUNFONDS

Ons bijstaan bij de verdediging van onze ideeën verloopt ook via financiële steun.
Vandaar dit permanent steunfonds voor onze pers en tussenkomst. In tegenstelling
met de organisaties van de bourgeoisie die door de heersende klasse en haar staat
subsidies krijgen om de belangen van het kapitaal te verdedigen, leeft de
revolutionnaire organisatie enkel dank zij de bijdragen van zijn militanten. Uw
bijdrage, lezer, is een bewuste politieke daad en uiting van solidariteit en steun bij de
verdediging van de revolutionnaire ideeën.
Wij zien uw bijdragen gaarne tegemoet op girorekening 1693305 ten name van "We-
reldrevolutie", Gouda of tijdens een van onze tussenkomsten.

3 EURO

PUBLIEKE BIJEENKOMSTEN

Het is nog steeds met beperkte krachten dat de revolutionnairen vandaag het hoofd
moeten bieden aan een ontzaglijk grote opgave. Daarom doen wij een beroep op al
onze lezers, op al onze sympathisanten om mee te werken aan de verspreiding van
onze publicaties. Alle informatie waarover je beschikt van wat er rondom je gebeurd,
alle verslagen van discussies die je voert zijn uitermate nuttig, als bijdrage aan de
antwoorden op de moeilijkheden waartegen het proletariaat vandaag aankijkt.
Tenslotte is een goede verdeling van onze pers uiterst belangijk. Je kan ons hierbij
helpen door mee te werken aan de verdeling in boekhandels en kiosken, en de goede
verdeling ervan energiek en met regelmaat samen met ons mee opvolgen. We herhalen
ook nogmaals onze vraag om je kritiek en commentaar op onze pers te laten kennen.

• Platform en Manifest vande IKS
2,50

• Krisis en verval van het kapitalisme
3,25

• Fascisme et démocratie, deux
expressions de la dictature du capital
4,50

• La terreur stalinienne: un crime du
capitalisme, pas du communisme
3,00

• Het Trotskisme tegen de
arbeidersklasse (fr) 2,50

• Tekstbundel: ecologie en kapitalisme
2,00

Antwerpen

•"Groene Waterman" Wolstraat 7
•"Dierckxsens" Melkmarkt
•"De Koerant" Statiestraat 157 Berchem

STEUNFONDS

BOEKHANDELS DIE IKS-PERS VERKOPEN

BROCHURES - BOEKEN

• De Britse Kommunistische
Linkerzijde (eng)
7,00

• De Franse Kommunistische
Linkerzijde (fr)
6,00

• De Italiaanse Kommunistische
Linkerzijde (fr / eng)
12,50

• De Russische Kommunistische
Linkerzijde (eng)
10,00

• De Hollands-Duitse Kommunistische
Linkerzijde (fr / en) 24,00

PUBLICATIES VAN DE IKS - CONTACTADRESSEN

Naam publicatie nooit op envelop vermelden, met uitzondering van Internationalism US

ACCION PROLETARIA
Apartado de Correos 258,
Valencia 46080, Spanje

COMMUNIST
INTERNATIONALIST
(in Hindi)

POB 25, NIT,
Faridabad 121 00.
Haryana, INDIA

INTERNACIONALISMO
venezuela@internationalism.org

INTERNATIONALISM
320 7th Ave. #211
Brooklyn, NY 11215, USA

INTERNATIONALISME
PB 94, 2600 Berchem/Antwerpen,
België

INTERNATIONELL
REVOLUTION
IR, Box 21106,
10031 Stockholm, Zweden

REVOLUCION MUNDIAL
Apartado de Correos 15-024,
C.P. 02600
Distrito Federal, Mexico, Mexico

REVOLUTION
INTERNATIONALE
Mail Boxes 153
rue Damrémont, 108 - 75018 Paris,
Frankrijk

RIVOLUZIONE
INTERNAZIONALE
CP 469, 80100 Napoli, Italië

WERELDREVOLUTIE
WR, PB 339, 2800 AH GOUDA,
Nederland

WELTREVOLUTION
Postfach 410308, 50863 Köln 41,
Duitsland

WELTREVOLUTION
Postfach 2216, CH-8026 Zürich,
Zwitserland

WORLD REVOLUTION
BM Box 869, London WC1N 3XX,
Groot Brittannië

WORLD REVOLUTION
(Australië)
oz@internationalism.org

Wegens de politieke
omstandigheden in Venezuela is de
postbus gesloten. Stuur de post naar
het adres in Spanje of per e-mail aan
venezuela@internationalism.org.

Eveneens is het postadres in
Australië tijdelijk opgeschort. Stuur
de post naar het adres in Groot-
Brittannië of per e-mail aan
oz@internationalism.org

• De vakbonden tegen de
arbeidersklasse
1,50

• De staat in de overgangsperiode
van kapitalisme naar kommunisme
(fr / en) 2,00

• Natie of klasse?
1,85

• Organisations communistes et
conscience de classe
1,85

• Tekstbundel: Rusland 1917, het
begin van de wereldrevolutie
2,50

De publicaties kunnen bekomen worden op onze open bijeenkomsten en permanenties, in een aantal boekhandels of
door overschrijving (geef de gewenste publicaties of abonnementen op) op girorekening 1693305 ten name van

"Wereldrevolutie", Gouda (+1 EUR per brochure verzendkosten)

JAARABONNEMENTEN

internationalism.org
E-mail: nederland@internationalism.org

DE IKS OP HET INTERNET

Engels/Spaans/Frans

Militante verkoop 1 meiactiviteit 'Doorbraak' te Nijmegen (01.05) 1,20
Tafel Marxisme Festival te Amsterdam (21.04) 0,70
Publieke bijeenkomst te Amsterdam (13.06) 17,00
Zomerdag IKS-contacten (Wereldrevolutie-Internationalisme) te Antwerpen (29.08)
(verrekend bij steun Internationalisme) 489,9

TOTAAL DEZE PERIODE 18,90
ALGEMEEN TOTAAL 2009 71,90

DE MEEST RECENTE GEGEVENS: nl.internationalism.org
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Nederlands

Verspreidersabonnement
vanaf 2e Wereldrevolutie : 1,0 euro per bijkomend nummer

vanaf 2e Internationale Revue : 2,5 euro per bijkomend nummer.
Verzending onder gesloten omslag

+ 8,5 euro
vorige jaargangen: 0,50 euro

Contacteer rechtstreeks de betrokken afdeling
voor de territoriale IKS-pers in andere landen

Abonnementen door overschrijving op girorekening 1693305 ten name van "Wereldrevolutie",Gouda.
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Amsterdam
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Utrecht
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Internationale Revue
(FR/ENG/ESP - 4 nrs)

Wereldrevolutie +
Internationale Revue

PERSPECTIEVEN EN HINDERNISSEN VOOR DE
ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDERSSTRIJD

 te Antwerpen : zaterdag 14 november, 15u, Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

 te Rijsel (Lille): discussie en ontmoetingsdag zaterdag 17 en zondag 18 oktober
met debatten over verschillende onderwerpen, uitgebreide leestafel (contacteer ons)

(vertaling is voorzien)

ONDERWERP NOG TE BEPALEN

De mythe van de Groene
Economie

Bangla Desh,China, Spanje,
Groot-Brittannië …
De arbeidersklasse weigert de
fataliteit van de crisis

Darwinisme en Marxisme
(deel II)
(Anton Pannekoek)

18e Congres van de IKS

Naar een hergroepering van
internationalistische krachten

Resolutie over de internationale
situatie

Intern debat bij de IKS (IV)

De oorzaken van de
economische welvaart na de
Tweede Wereldoorlog

nr. 21
Griekenland:

De opstand van de jeugd
bevestigt de ontwikkeling
van de klassenstrijd

Intern debat van de IKS:

Oriëntatietekst over Marxisme en
ethiek (Deel I) (juni 2004)

Intern debat van de IKS:

Oriëntatietekst over Marxisme en
ethiek (Deel II) (juni 2004)

Darwinisme en Marxisme
(Anton Pannekoek) Deel I

nr. 22
Darwinisme en Marxisme
(Anton Pannekoek) Deel II

 te Amsterdam : zaterdag 3 oktober, 14u, HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c, 1094 SJ Amsterdam
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ONZE STANDPUNTEN

 Sinds de Eerste Wereldoorlog is het kapitalisme een
maatschappelijksysteeminverval.Hetheeftdemensheidtweemaal
in een barbaarse cyclus gestort van crisis, wereld-oorlog,
wederopbouw en nieuwe crisis. In de jaren tachtig is het aan de
ultieme fase van dat verval begonnen, de fase van zijn ontbinding.
Voor deze onomkeerbare historische neergang bestaat er maar één
enkele keuze: socialisme of barbarij, kommunistische
wereldrevolutie of vernietiging van de mensheid.
 De Commune van Parijs van 1871 vormde de eerste poging
van het proletariaat om die revolutie tot een goed einde te
brengen, op een moment waarop de omstandigheden daarvoor
nog niet rijp waren. Onder de voorwaarden die werden
geschapen door de intrede van het kapitalisme in zijn
vervalperiode vormde de Oktoberrevolutie van 1917 in
Rusland de eerste stap naar een waarachtige kommunistische
wereldrevolutie, temidden van een internationale revolutio-
naire golf die een eind maakte aan de imperialistische oorlog
en die verscheidene jaren voortduurde. De mislukking van
die revolutionaire golf, met name in Duitsland in 1919-1923,
veroordeelde de revolutie in Rusland tot het isolement en een
snelle ontaarding. Het stalinisme was niet het product van de
Russische revolutie, maar de doodgraver ervan.
De verstaatste regimes die onder de naam van ‘socialistisch’
of ‘kommunistisch’ het licht zagen in de Sovjet-Unie, in de
landen van Oost-Europa, in China, Cuba, enzovoort, waren niets
anders dan bijzonder wrede vormen van de universele tendens tot
staatskapitalisme die eigen is aan de vervalperiode.
 Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn alle oorlogen
imperialistische oorlogen, in de strijd op leven en dood tussen
staten, groot of klein, voor de verovering of het behoud van
een plaats in de internationale arena. Deze oorlogen brengen
de mensheid op steeds groter schaal niets dan dood en verderf.
De arbeidersklasse kan er enkel op antwoorden met haar

internationale solidariteit en de strijd tegen de bourgeoisie in
alle landen.
 Alle nationalistische ideologieën over ‘nationale
onafhankelijkheid’, ‘zelfbeschikkingsrecht der volkeren’, of
ze nu etnische, historische of religieuze voorwendsels
aanvoeren, zijn een waar vergif voor de arbeiders. Door hen
op te roepen partij te kiezen voor de een of andere fractie van
de bourgeoisie brengen ze de arbeiders ertoe zich tegen elkaar
te keren en elkaar uit te moorden voor de ambities en oorlogen
van hun uitbuiters.
 In het kapitalisme in verval zijn parlement en verkiezingen
een maskerade. Elke oproep om deel te nemen aan het
parlementaire circus versterkt enkel de leugen die verkiezingen
voorstelt als een werkelijke keuze voor de uitgebuiten. De
‘democratie’, een bijzonder huichelachtige vorm van burgerlijke
heerschappij, verschilt niet fundamenteel van andere vormen
van kapitalistische dictatuur zoals stalinisme en fascisme.
 Alle fracties van de bourgeoisie zijn even reactionair. Alle
zogenaamde ‘arbeiderspartijen’, ‘socialistische’ en ‘kom-
munistische’ partijen (de huidige ex-‘kommunisten’) alsook
de ‘ultra-linkse’ organisaties (trotskisten, maoïsten en ex-
maoïsten, officiële anarchisten) vormen de linkerzijde van het
politieke apparaat van het kapitaal. Alle tactieken van
‘volksfront’, ‘anti-fascistisch front’ of ‘eenheidsfront’, waarin
de belangen van het proletariaat worden vermengd met die
van een fractie van de bourgeoisie, dienen enkel om de strijd
van het proletariaat in bedwang te houden en van zijn doel af
te leiden.
Met het verval van het kapitalisme zijn de vakbonden overal
omgevormd tot organen van de kapitalistische orde binnen het
proletariaat. De organisatievormen van de vakbeweging, zowel
de ‘officiële’ als die van de ‘basis’, dienen louter om de
arbeidersklasse in te kaderen en haar strijd te saboteren.
 Om haar strijd met succes te kunnen voeren moet de
arbeidersklasse haar gevechten verenigen door zelf de

uitbreiding en organisatie ervan op zich te nemen, door
soevereine algemene vergaderingen en comité’s van
afgevaardigden die door die vergaderingen gekozen worden
en er ieder moment door kunnen worden afgezet.
n Terrorisme is in geen enkel opzicht een strijdmiddel van de
arbeidersklasse. Als uiting van maatschappelijke lagen zonder
historische toekomst en van de ontbinding van de kleinburgerij,
voorzover het al niet rechtstreeks voortspruit uit de oorlogen
die de staten voortdurend onderling voeren, vormt het in ieder
geval een voedingsbodem voor manipulatie door de bour-
geoisie. Omdat het geheime acties van kleine minderheden
aanprijst staat het in volslagen tegenspraak tot het
klassengeweld dat voortvloeit uit de bewuste en georganiseerde
massa-actie van het proletariaat.
 De arbeidersklasse is de enige klasse die in staat is de
kommunistische revolutie tot een goed einde te brengen. Door
haar revolutionaire strijd komt de arbeidersklasse onver-
mijdelijk in confrontatie met de kapitalistische staat. Om het
kapitalisme te vernietigen zal de arbeidersklasse alle staten
omver moeten werpen en op wereldschaal de dictatuur van het
proletariaat instellen: de internationale macht van de ar-
beidersraden, waarin heel het proletariaat verenigd is.
 De kommunistische omvorming van de maatschappij door
de arbeidersraden betekent noch ‘zelfbeheer’, noch ‘nationa-
lisatie’ van de economie. Het kommunisme vereist de bewuste
afschaffing door de arbeidersklasse van de kapitalistische
maatschappelijke verhoudingen: loonarbeid, waren-productie,
nationale grenzen. Het vereist de opbouw van een
wereldgemeenschap waarvan heel de activiteit gericht is op
de volle bevrediging van de menselijke behoeften.
 De revolutionaire politieke organisatie vormt de voorhoede
van het proletariaat, als actieve factor in het proces van veral-
gemening van het klassenbewustzijn binnen het proletariaat.
Haar rol bestaat niet uit ‘het organiseren van de arbei-
dersklasse’ of uit het ‘grijpen van de macht’ in haar naam,

maar uit het actief deelnemen aan de éénmaking van de strijd,
aan het in eigen handen nemen ervan door de arbeiders en
uit het afbakenen van een revolutionaire politieke oriëntatie
voor de strijd van het proletariaat.

ONZE ACTIVITEIT
 De theoretische en politieke verheldering van de doelen
en middelen van de strijd van het proletariaat, van de
historische en onmiddellijke voorwaarden ervan.
Degeorganiseerde,verenigdeengecentraliseerde tussen-komst
op internationaal vlak om bij te dragen tot het proces dat leidt
naar de revolutionaire actie van de arbeidersklasse.
 De hergroepering van de revolutionairen voor de oprich-ting
van een ware kommunistische wereldpartij, die onmis-baar is
voor het proletariaat ter omverwerping van de kapi-talistische
heerschappij en op weg naar de kommunistische samenleving.

ONZE OORSPRONG

Destandpuntenvan de revolutionaireorganisatiesenhunactiviteit
zijnhet product vandevoorbijeervaringen vandearbeidersklasse
en van de lessen die haar politieke organisaties er sinds haar
ontstaan uit hebben getrokken. De I.K.S. beroept zich daaromop
de achtereenvolgende bijdragen van de Bond van Kommunisten
van Marx en Engels (1847-1852), van de drie Internationales (de
Internationale Werklieden Vereniging, 1864-1872, de
Socialistische Internationale, 1889-1914, de Kommunistische
Internationale, 1919-1928), van de linkerfracties die zich in de
jaren 1920-1930 uit de ontaardende Derde Internationale hebben
losgemaakt, in het bijzonder de Duitse, Hollandse en Italiaanse
Linkerzijde.

Arbeiders aller landen, verenigt u !

INTERNATIONALE KOMMUNISTISCHE STROMING

(wordt vervolgd op pagina 6)
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Het ‘Sociaal-Darwinisme’
een reactionaire ideologie van het kapitaal

DARWINJAAR

De feiten en oorzaken die het voor de menselijke soort hebben
mogelijkgemaakt omtotbeschavingtekomenvormeneenvande
onderwerpen die filosofen en denkers het meest hebben bezigge-
houden in de loop der eeuwen. Het gaat om niets minder dan het
ontdekkenvandemotorvandegeschiedenis. In1948booddever-
schijningvanhet‘KommunistischManifest’eenrevolutionairevisie
vanhetvraagstuk,datdemensenzijnactiviteit,ophet sociaalvlak,
inhetcentrumplaatstvandehistorischevooruitgang.Dezevisiekon
vanzelfsprekend geen voldoening schenken aan de nieuwe heer-
sendeklasse,debourgeoisie,dieopenthousiastewijzedevolleop-
bloeivanhetkapitalistischsysteembeleefde.Enerzijds isdezeopboei
gebaseerd op een ideologie die in het bijzonder gericht is op het
individualisme, en anderzijds was het voor de bourgeoisie veel te
vroegom,zelfsoplouterintellectueelvlak,demogelijkheid tevatten
dathetkapitalismeooitkonwordenvoorbijgestreefd.

Wanneer Charles Darwin elf jaar later het resultaat publiceerde
van zijn werkzaamheden over de evolutie van de organismes ten
gevolgevandenatuurlijkeselectie,washetvoordebourgeoisiezeer
aanlokkelijkomereenonderzoeksspoorin tevindenvandeontwik-
kelingvan de menselijke maatschappijen, die juist zou gebaseerd
zijn op de selectiemechanismen van de meest aangepaste indivi-
duen.Dezedenkrichtingdiemengroepeert rond de term‘sociaal-
darwinisme’,isvandaagnogsteedsactief,zelfsalmoetenzijnvoor-
onderstellingennogruimschoots wordenbewezenenookalwerd
zijnbeginpostulaat,de‘wedijvervoorhetbestaan’, terzijdegescho-
vendoorDawin zelfvoorwatbetreft deevolutievande mens (1).

Definitie van het ‘Sociaal-Darwinisme’

“HetSociaal-Darwinisme iseenvormvan sociologiewaarvan
depostulatende volgendezijn:

a) vermits de Mens deel uitmaakt van de natuur, zijn de wetten
vandemenselijkemaatschappijen,directofbijna indirect,natuur-
wetten;

b) haar natuurwetten zijn die van het overleven van de meest
geschikte,destrijdvoorhetbestaanendewettenvandeerfelijkheid;

c)voorhetwelzijnvandemensheidishetnodigomtewakenover
hetgoed functionerenvandezewettenindemaatschappij.

Zobegrepenkanhetsociaal-darwinismehistorischgedefinieerd
wordenalseen takvandeevolutieleer (evolutionnisme)diepostu-
leertdat ereenminimaleof nulafwijkingis tussendenatuurwetten
endesocialewetten,allebeionderworpenaandeoverlevingvande
meest geschikte, en het beweert dat deze natuurwetten direct een
moraaleneenpolitiekverschaffen.

Mengaat tweevormenonderscheiden vansociaal-darwinisme.
Deenevanindividualistischeinspiratie,beweertdathet individuhet
sociaalorganismeisdataandebasis ligt,endat,naarhetmodelvan

destrijd tussen individuenvandezelfdesoort,defundamentelewet-
tenvandemaatschappijvoortkomenuitdestrijd tussenindividuen
vanéénzelfde soort,waarvan destrijd tussenetnische groepen (of
rassen)slechtseenuitvloeisel is.Deandere, in tegendeel,vanuitho-
listische inspiratie, beweert dat de maatschappij het sociale orga-
nisme is dat aan de basis ligt, dat de motor van de geschiedenis de
strijd is tussen rassen, en dat de strijd tussen individuen, van één-
zelfdegroepsecundairis,jazelfseenschadelijkfeitvoordeoverleving
van het ras (…).

Het individualistischsociaal-darwinismekomt totontwikkeling
vanaf de jaren 1850(dus zelfs vóórde verschijningvan ‘Overhet
OntstaanvanSoorten’)envormteenbelangrijkeideologietot1880.
(…) Het is overwegend verbonden met het economische laissez-
faire,en staatvoordenon-interventie vandestaat. (…) Hetholis-
tischesociaal-darwinisme,datdikwijlsracistischis,ontwikkeltzich
vooralna1880.Hethangtvoorhetmerendeeleenstaatstussenkomst
aaninde maatschappijeneenprotectionistische praktijk (econo-
mische bescherming maar ook bescherming van het ras (…) de
raszuiverheidverkeert ingevaar”(2)

Demeestgekende vertegenwoordigervandeze ideologie iseen
Engelsmanuitde tijdvanDarwin,HerbertSpencer.AlsIngenieur,
filosoofensocioloog,ziethij in ‘OverhetOntstaanvanSoorten’de
sleutel die het hem mogelijk maakte om de ontwikkeling van de
beschavingtebegrijpen,vertrekkendvanhetpostulaatvolgenshet-
welkde menselijkemaatschappijzouevolueren volgenshetzelfde
beginselalsdelevendeorganismes.

Vandaaruitvertrekkendzouhetselectiemechanismezoalsbeschre-
vendoorDarwinweltotaal toepasselijkzijnophet socialeweefsel.
Spencer waseen burgerlijk ideoloogdie vast verankerd zat in zijn
tijd. Sterk gemarkeerd door het individualisme en het optimisme
eigen aan de heersende klasse van die tijd toen het kapitalisme in
volleopbloeiwas,zouhijzich ingrotematelatenbeïnvloedendoor
de‘inzwangzijnde’ theorieën,zoalshet utilitarismevanBentham
(zie Internationale revue nr.21, Oriëntatietekstover Marxisme en
ethiekdeel II).Plechanovzouvanhemzeggendathij een“conser-
vatieve anarchist was, een burgerlijk filosoof” (3). Voor Spencer
produceertenvormtdemaatschappijbriljanteelementendiezullen
geselecteerd worden om deze maatschappij in staat te stellen om
verder vooruitgang te boeken.Afwijkend van de theorie van Dar-
win,wordtdeopvattingvanSpencer,toegepastopdemaatschappij,
“deselectievandemeestgeschikten”.

Hetsociaal-darwinisme,zoalshetveel laternazijnuiteenzetting
doorSpencerzougenoemdworden,stelt als beginseldesuperiori-
teitvandeerfelijkheidopdeopvoeding,ditwilzeggenhetoverwicht
vandeaangeborenkaraktersopdeverworvenkarakters.Alserwer-
kelijknatuurlijkeselectieprincipesaanhetwerkzijnindemaatschappij,
dan komt het er eenvoudigweg op aan om ze niet te dwarsbomen

omde socialevooruitgangteverzekeren enoptermijnhetverdwij-
nen van de ‘afwijkingen’, zoals de armoede of het niet aangepast
zijn.

In zijn latere ontwikkelingen,zou het sociaal-darwinisme terug
opgepikt worden als een hoeksteen voor heel wat standpunten en
politieke rechtvaardigingen diegedicteerd werden door de noden
vandekapitalistischeontwikkeling.

Ook vandaag wordt de theorie van Herbert Spencer nog altijd
aangewendalspseudo-wetenschappelijkeborgvoordereactionaire
ideologievande‘winner’en vande‘wetvandesterkste’.

Weerslag, consequenties
en ideologischehardnekkigheden

Vanuitstriktwetenschappelijkgezichtspuntzoudendewerkenvan
Spencerminofmeergevarieerdestudiesinspireren,zoalsdeschedel-
leer (studie van de vorm en omvang van de schedel, waarvan de
resultatenuiteindelijkzoudenblijkenaangepast te zijn),pogingen
omde intelligentie te meten ofnogcriminele antropologie met de
theorie van de ‘geboren misdadiger’ van Lambroso, waarvan de
echo’svandaagnogwaarneembaarzijn inde burgerlijkepolitieke
sferen wanneer het er om gaat de toekomstige misdadiger zo snel
mogelijkop tesporen.

Het overwichtvan het aangeborene leidt bij Spencer ooktot het
uittekenenvandekrijtlijnenvaneenopvoedingspolitiekwaarvande
weerslagnogmerkbaaris inhetBritseschoolsysteemvandelagere
school, dat probeert aan hetkind een omgeving te verschaffen die
eigenisaanzijnpersoonlijkeontwikkeling,aanzijneigenonderzoe-
kingenenontdekkingen,eerderdanhemeenonderwijs teverschaf-
fendatheminstaatsteltomnieuwebekwaamhedenteontwikkelen.
Hetvormtbovendiendetheoretischegrondslagvoorhetbegrip‘ge-
lijkheidvankansen’.

Maardemeestberoemdeuitlopervanhetsociaal-darwinismeberust
vooral inheteugenisme.Hetwas FrancisGalton,neef vanCharles
Darwin,diedeeerstebegrippenvanheteugenismeopstelt doorde
onderliggendeintuïtievanHerbertSpencertevolgen.Alsdenatuur-
lijkeselectieopeenmechanischewijzezouleidentot socialevoor-
uitgangzouvolgensdietheoriealleswathemindewegstaat,alleen
maardeopgangvandemensheidnaarhetgelukbeletten.Eenvoudi-
gergezegd, Galtonvreesde datde socialemaatregelen waartoede
bourgeoisieverplichtwerd,voorhetmerendeelonderdrukvande
klassestrijd,optermijnzoudenleidentoteenglobaleontaardingvan
debeschaving.

TerwijlSpencereerdereenaanhangerwasvanhet‘laissez-faire’,
van de non-interventie van de staat (één van zijn werken in 1850
droeg de titel ‘Het recht om de staat te negeren’), zou Galton ac-


