
Uitnodiging: Welkom op de

Discussie- en OntmOetingsDag

In tal van discussies en acties blijven 
velen met een pak vragen zitten 
die maar zelden op een open en 
ernstige manier worden opgeklaard. 
De Internationale Kommunistische 
Stroming wil met deze dag tegemoet 
komen aan deze vragen en een 
moment creëren waar belangrijke 
kwesties kunnen uitgediept worden.
Wars van doctrinaire “waarheden”. 
Het is immers niet omdat Marx of 
een ander historisch of hedendaags 
figuur iets gezegd heeft dat dit als 
contant geld moet aanvaard worden. 
Het is niet omdat een stelling het 
etiket “progressief” opgeplakt krijgt 
dat dit iets aan de oorzaken van de 
ellende en crisis van het kapitalistisch 
systeem wijzigt. Het is niet omdat 
men anders consumeert of in 
eigen beheer produceert dat het 
winstbejag automatisch -vervalt. 
Maar het is volgens ons even 
belangrijk om voorbij de loutere 
feiten de mechanismen te begrijpen 
achter de gebeurtenissen.
Stel vrij je vragen, kom argumenten 
uitdiepen of gewoonweg luisteren 
naar elkaars visies. Het is vooral ook 
een geschikte gelegenheid om de 
IKS beter te leren kennen. Blijf vooral 
niet alleen, geïsoleerd zitten met je 
vragen, stel ze!

Wil je aan deze samenkomst 
deelnemen (een volledige dag of 
slechts een gedeelte ervan), stuur 
ons voor 21 augustus je antwoord. 

9.00 - 10.00        
Korte intro

10.00 - 12.30            
Van verontwaardiging 
tot hoop: Lessen uit 
de Indignados en de 
Occupy bewegingen
Met inleiding door Spaanse 
kameraden

12.30 - 14.00 
Broodjesmaaltijd

14.00 - 16.30            
Zelfbeheer, coöpera-
tieven: Een effectief 
verweermiddel of een 
doodlopend straatje?
Ingeleid door een medewerker 
van de discussiekring “Spartacus”

16.30 - 17.00          
Pauze

17.00 - 18.00          
Synthese en evaluatie 
van de dag

18.00 - 19.00            
Voorbereidingen 
etentje

19.00 - 23.30           
Gezellig samenzijn

Antwerpen 
25 augustus 2012 

Zomerdag 
van de IKS

Contacteer ons : 
•	 e-mail: 
belgium@internationalism.
org
•	 postbus:
PB 94, 2600 Antwerpen
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Alle ideeën en bijdragen 
om het verloop van deze 
dag te verbeteren zijn 
welkom.
Om de kosten van deze 
dag te dekken, dragen alle 
deelnemers financieel bij, 
maar wel naar vermogen.
 
De dag vindt plaats in de 
omgeving van Antwerpen.
OPGELET: na ontvangst 
van je inschrijving wordt 
het adres met de route je 
toegestuurd.
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De twee discussieonder-
werpen werden gekozen op 
basis van de toegestuurde 
suggesties en de geopperde 
bezorgdheden. Om de dis-
cussie op gang te brengen, 
is er een korte inleiding.  

1e DiscussieOnDerwerp 10u - 12u30
van verontwaardiging tot hoop

Lessen uit de Indignados en de Occupy bewegingen

Een internationale dimensie
Miljoenen mensen maken zich zorgen, een ‘stabiel en 
normaal’ leven wordt een utopie, de toekomst voor de 
jongeren ziet er somber uit. Dit leidde tot een diepgaande 
verontwaardiging die nog aangescherpt werd door de 
arrogantie, de hebzucht en de onverschilligheid van de 
bankiers, politici en overige vertegenwoordigers van de 
kapitalistische klasse.
Nu de bewegingen geluwd zijn vragen velen zich af: 
waartoe heeft deze golf van verontwaardiging gediend? 
Hebben wij iets gewonnen? 
Deze beweging van werkenden, werklozen en uitgebuiten, 
die worden afgeschilderd als lusteloze mislukkelingen, is 
er in geslaagd om zich te verenigen, initiatieven te delen 
en de passiviteit te doorbreken waartoe de werkelijkheid 
van dit systeem ons veroordeelt. Het is een begin van de 
ontwikkeling van het vertrouwen in eigen kunnen, van het 
ontdekken van de kracht van de collectieve actie.

De Algemene Vergaderingen (AV)
Volgens ons lag de kracht van de manifestanten in het feit 
dat ze het heft in handen namen georganiseerd in AV: 
•	 Om massaal samen te komen en te breken met de 

atomisering, ‘het ieder voor zich’, de opsluiting in de 
sector of de sociale categorie;

•	 Om samen na te denken, te discuteren en te beslissen;
•	 Om collectief verantwoordelijkheid op te nemen en deel 

te nemen aan de beslissing en aan de uitvoering ervan; 
•	 Om het onderlinge vertrouwen, de algemene empathie 

en de solidariteit op te bouwen, onmisbaar om de strijd 
vooruit te helpen.

De twee discussieonderwerpen:

De debatcultuur belicht de toekomst
Om de wereld om te vormen is bewustzijn nodig. Het is de 
vrucht van strijdervaring gestuwd en geleid door een massaal 
debat, dat analyseert wat men meemaakt. Dit debat kan 
enkel gevoerd worden in een debatcultuur die vertrekt vanuit 
wederzijds respect en waarin aandachtig wordt geluisterd. 
Deze debatcultuur begon te rijpen op de vergaderingen, maar 
ook in haar omgeving zoals via mobiele bibliotheken. Een 
zoektocht waarbij eigen kritische en onafhankelijke criteria 
werden uitgewerkt. De crisis en haar oorzaken, de rol van 
het bankwezen, enz. werden uitgebreid bediscussieerd. Er 
is gepraat over de revolutie en een nieuwe maatschappij. 
Er is gesproken over democratie en dictatuur, samengevat 
in slogans als: “ze noemen het democratie, maar het is 
er geen” en “het is een dictatuur, maar je ziet ze niet.” 
Wat is trouwens Democratie? Waar staat “echte democratie” 
voor? Wat bedoelt men met “directe democratie”? Wat 
verandert dit wezenlijk aan de maatschappij?

Welke strijd: arm versus rijk, of klasse versus klasse
Een beweging van verontwaardiging maar ook van hoop. En 
lessen trekken houdt ook in dat we een heldere en kritische 
kijk behouden op de beperkingen en zwakheden ervan.
De discussie moet duidelijk verder gaan. Bestaat er geen 
neiging om het kapitalisme te herleiden tot een handvol 
‘slechteriken’, terwijl het een complex netwerk is van 
sociale verhoudingen, die in zijn geheel moeten worden 
bekampt? Herleidt “Wij zijn de 99% tegenover de 1%” de 
maatschappelijke tegenstelling niet te veel tot ‘arm versus 
rijk’, tot een beweging van ‘gewone burgers’ die wensen 
erkend te worden binnen een maatschappij van ‘vrije en 
gelijke burgers’? Gaat het in de eerste plaats niet om een 
maatschappij verdeeld in klassen? Kan de sociale beweging 
kracht opbouwen zonder zich te scharen rond de voornaamste 
uitgebuite klasse – de arbeidersklasse – dat collectief de 
voornaamste rijkdommen produceert en het functioneren 
van het sociale leven verzekert?

 Enkele kamaraden uit Spanje 
die de Indignados-beweging 
hebben meegemaakt zullen 
dit inleiden
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Stands met publicaties, boeken en historische 
referenties: “wat is Internationalisme?”, “waar 
komt de IKS vandaan?”, “wat doet de IKS?”, 
en uitvoerig documentatiemateriaal rond de 
gekozen onderwerpen.

De twee discussieonder-
werpen werden gekozen op 
basis van de toegestuurde 
suggesties en de geopperde 
bezorgdheden. Om de dis-
cussie op gang te brengen, 
is er een korte inleiding.  

2e DiscussieOnDerwerp 14u - 16u30  
zelfbeheer, collectieven, coöperatieven 
Een effectief verweermiddel of doodlopend straatje?

De twee discussieonderwerpen:

Deze dag wil in de eerste 
plaats uitgaan van jullie 
bekommernissen in het kader 
van de strijd voor een maat-
schappij zonder uitbuiting, 
onderdrukking of oorlog.  
We rekenen er stellig op dat 
de sfeer even positief is als de 
vorige jaren. Respectvol naar 
elkaar luisteren, elkaars vra-
gen en argumenten proberen 
ondubbelzinnig te begrijpen, 
en vooral ook op elkaars vra-
gen proberen te antwoorden. 
Kortom, een debatcultuur 
ontwikkelen.

In de Indignados en Occupybewegingen werd ook regelmatig gesproken over 
‘coöperatieven en zelfbeheer’ als verweermiddel tegen de crisis van het kapitalisme. 
Deze vormen van ‘collectief verzet en beheer’ en van ‘zelforganisatie’, zoals ze genoemd 
werden, werden door sommigen als een afspiegeling voor een toekomstige maatschappij 
naar voor geschoven. In de geest van ‘echte basisdemocratie’ zouden zij gradueel kunnen 
uitgebreid worden.
Ook hier moeten we met dezelfde kritische blik nagaan of de lading het schip dekt. Is dit 
wel een effectief verweermiddel of eerder een doodlopend straatje? 

 
Lessen uit de geschiedenis
Het is uiteraard niet de eerste keer in de geschiedenis dat er over zelfbeheer en coöperatieven 
wordt gesproken.
Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld vooral rond de eeuwwisseling van de 19de 
naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten 
zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar 
zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen. 
Wereldwijd zijn vele coöperaties actief en ze worden in vele gevallen als ‘progressieve’ 
voorbeelden op handen gedragen:Venepal in het Venezuela van Chavez, de Piqueteros 
in Argentinië en Zanon, het EZLN in Mexico en de coöperatieven Pascual en Euskady, 
Marinaleda in het huidige Spanje, en uiteraard de vele voorbeelden van de anarchistisch 
geïnspireerde collectieven in het Spanje van 1936, of de coöperatieve associaties in de 
opstanden in Italië in 1921. Ook in de jaren 1970 stelden vele arbeiders de eis voorop van 
zelfbeheer, waarin zij sterk geloofden: “Weg met de bazen, wij produceren voor onszelf en 
betalen onszelf!”. In talloze ervaringen (zoals bij de LIP-fabriek in Frankrijk, begin jaren 
1970) zijn deze meestal uitgedraaid op een confrontatie tussen het geheel van de arbeiders 
en degenen die zij als beheerders benoemd hadden.

Voorbeeldig leerproces of zelfbedrog?
Wikipedia’s	definities	van	de	coöperatie “een vorm van zelforganisatie van producenten 
of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen van 
schaalvoordeel”  en van het zelfbeheer: “Ondernemingen waarbij de productiemiddelen 
in handen zijn van de producenten” (In het huidig systeem wil dit zeggen dat het bedrijf 
het gemeenschappelijk eigendom is van degenen die er werken), wijzen er echter op dat dit 
de marktwetten van het kapitalisme niet afschaft. 
De vraag is dan: Wat verandert er dan wel? Want een uitbuitingsmaatschappij beheren 
is nog niet hetzelfde als deze uitbuiting afschaffen.

 Een medewerker van de dis-
cussiekring “Spartacus” zal dit 
onderwerp inleiden



blad in Nederland blad in België

Gezellig samenzijn 
met etentje (Paëlla, en 
vegetarisch)
Nog wat nakaarten of 
een losse babbel.  De 
muzikanten of zangers 
onder ons kunnen 
de avond nog wat 
opfleuren!

19.00 – 23.00

http://nl.internationalism.org/ 

1. Ik schrijf mij in voor het etentje: xxxxx  aantal personen op naam van xxxxxx.
2. Ik wil graag logement:
•	 Vrijdag op zaterdag aantal personen: xxxxx
•	 Zaterdag op zondag aantal personen: xxxxx
lk kan zelf ......... aantal personen te logeren leggen van vrijdag op zaterdag.
lk kan zelf ……….aantal personen te logeren leggen van zaterdag op zondag.

Reageren per e-mail a.u.b. aan belgium@internationalism.org
Ofwel per postbus: Postbus 94, 2600 Berchem 
Antwoorden voor  21 augustus graag! Bedankt en tot de 25e!

Uiteraard zijn ook de partners, 
kinderen en goede vrienden hier 
van harte welkom, zelfs als ze niet 
aan de discussies van de namiddag 
kunnen of wensen deel te nemen.

Om alle kosten zo laag mogelijk 
te houden en om alles naar best 
vermogen te kunnen inrichten en 
tijdig te kunnen bestellen, vragen 
wij wel om tijdig in te schrijven.


