
AIRBUS
Als we vandaag de offers aanvaarden, slaat de

bourgeoisie morgen alleen maar harder toe!
Nadat de directie van Airbus zich meerdere weken in allerlei boch-

ten heeft gewrongen, en na een ontmoeting tussen Chirac en Merkel,
is nu de valbijl gevallen: 10.000 banen in Europa verdwijnen en ver-
schillende fabrieken zullen worden gesloten of verkocht.

Met de hand op het hart vertelt ons de directie “er zullen geen ge-
dwongen ontslagen vallen”, “alles zal met vroegtijdige pensionering
en vrijwillig vertrek worden geregeld”. Er komen geen ontslagen bij
Airbus, maar dat betreft slechts de helft van het personeel dat wordt

geraakt: de 5000 uitzendkrachten of loonarbeiders bij onderaannemers
worden verzocht om op te hoepelen. Wat voor de loonarbeiders van
Airbus het “vrijwillig vertrek” betekent, kunnen we op de vingers van
één hand natellen: pesterijen door allerlei lagere chefs om hen te doen
afknappen. Alles bij elkaar genomen zal er nog meer werkloosheid
zijn, vooral onder de jongeren die werk zoeken. En voor wie blijft: als
maar helsere arbeidsritmen, meer werken voor hetzelfde salaris, of
minder.

Hoe verklaren de bourgeoisie en de vakbonden de crisis van Airbus?

Om de  crisis van Airbus te verklaren en om dergelijke maatregelen te
rechtvaardigen, zingt een ieder zijn eigen liedje. Voor Gallois, de baas van
Airbus, is het in de eerste plaats vanwege de sterke Euro: de vliegtuigen
van Airbus zijn te duur in vergelijking met die van Boeing. Voor de vak-
bonden gaat het om een kwestie van slecht management of om de inhaligheid
van de aandeelhouders. Voor de bazen is het omdat de staat zich heeft
willen inmengen in de industriële politiek, wat zijn rol niet zou zijn: men
moet de privé-investeerders het onder elkaar laten uitzoeken. Voor de linkse
partijen is het omdat de staat zijn rol van aandeelhouder niet heeft ge-
speeld. Voor de Franse pers is het vanwege de Duitse staat die de dekens
naar zich toe heeft getrokken. De Duitse pers, en de Duitse bourgeoisie die
erachter staat, valt het moeilijk om dit argument om te keren, aangezien dat
de chemiegigant Bayer net de opheffing van 6100 arbeidsplaatsen heeft
aangekondigd, terwijl de directie van Deutsche Telekom terzelfdertijd heeft
besloten om 50.000 arbeiders naar onderaannemers over te plaatsen – wat
een manier is om hun ontslag voor te bereiden, dat zal volgen wanneer ze
eenmaal in vele kleine bedrijfjes zijn ondergebracht en dit alles zonder dat
de fransen hier voor iets tussen zitten. En om maar meteen met een ruime
maat te meten, moeten degenen die achterblijven vijf uur per week extra
werken zonder loonsverhoging. Door haar media probeert de Duitse bour-
geoisie de arbeiders bij Airbus te vertroosten door te zeggen dat het voor
hen nog erger had kunnen zijn: het zijn immers de Franse arbeiders die het
meest getroffen worden. De Spaanse pers laat hetzelfde klokgeluid horen:
Wanneer we niet al te slecht af zijn, is dat omdat we competitiever zijn. En
om een regeltje aan het nationalistische refrein toe te voegen, worden de
Duitsers en de Fransen ervan beschuldigd ieder hun eigen potje te koken
zonder de Spanjaarden te raadplegen.

De Britse pers van zijn kant daar domineert vooral discretie: Op
dit moment worden honderdduizenden arbeiders in de gezondheids-
zorg aangevallen met een bevriezing van hun toch al bijzonder lage
salarissen.

Wat stellen ons degenen voor die de beslissingen van de directie
van Airbus verwerpen?

Voor de Duitse vakbonden zijn de moeilijkheden van Airbus maar
één voorbeeld onder meerdere van het slechte beheer door de ba-
zen, dat ook al verantwoordelijk wordt gesteld voor de moeilijkhe-
den bij Deutsche Telekom en bij Bayer. Zij eisen om nog meer
betrokken te worden bij het beheer van de ondernemingen, terwijl
ze praktisch al 50% van alle ondernemingsraden vertegenwoordi-
gen, en ze al betrokken zijn geweest bij alle beslissingen bij Airbus
en in andere sectoren. In dat kader stellen ze voor dat de te nemen
maatregelen “om de toekomst van Airbus veilig te stellen” lokaal
bediscussieerd worden, fabriek per fabriek, door de bazen en de
vakbonden.

De Franse vakbonden klagen op hun beurt eveneens het “slechte
bestuur” van de huidige directie aan, en stellen voor de staat een
zwaardere stem te geven in het beheer van Airbus. Dit perspectief
wordt ook gesteund door de Eerste Minister en door de rechtse en
centrum-kandidaten bij de aanstaande presidentsverkiezingen
Sarkozy en Bayrou. De socialistische kandidate Ségolène Royal
doet er nog het voorstel bovenop dat de regio’s in het kapitaal van
de vliegtuigbouwer moeten deelnemen. Dat bestaat al in Duits-
land, waar de Länder deelnemen aan het kapitaal van Airbus, met
het intussen bekende resultaat!

We mogen ons niet tegen elkaar laten uitspelen in deze kapitalistische concurrentiewedloop!

Er kan een greintje waarheid zitten in sommige van deze verkla-
ringen. Het klopt dat de sterke Euro de verkoop van vliegtuigen
die in Europa zijn geproduceerd hindert tegenover de concurrentie
van Boeing. Het is juist dat er beheersproblemen zijn bij Airbus. In
het bijzonder klopt het dat de concurrentie tussen de Duitse en de
Franse staat de zaken niet heeft geregeld. Iedereen kan een stukje
van de waarheid vertellen, maar allemaal delen deze lieden de-
zelfde leugen: dat de arbeiders die vandaag opdraaien voor de
moeilijkheden van Airbus dezelfde belangen zouden hebben als
hun bazen. Kortom, ze zouden met het doel van deze praatjes moe-
ten instemmen: Airbus moet rendabel worden tegenover Boeing.
En dat is precies wat de Amerikaanse bazen aan de Amerikaanse
arbeiders vertellen, en waarom de laatsten in de afgelopen jaren
tienduizenden ontslagen hebben ondergaan. Per slot van rekening
willen alle praatjes die de “verantwoordelijken” afsteken – rege-
ring, bazen of vakbonden – de boodschap doen overkomen dat de

Amerikaanse arbeiders de vijanden zouden zijn van de Europese,
net als de Franse, Duitse, Engelse en Spaanse arbeiders allemaal
elkaars vijanden zouden zijn. Uiteindelijk wil het geheel van de
burgerlijke krachten in de economische oorlog van vandaag de ar-
beiders in de verschillende landen tegen elkaar opzetten net zoals
ze dat in de militaire oorlogen doet.

De kapitalisten houden niet op om ons te vertellen dat ze elkaar
onderling beconcurreren, en dat klopt zeker. De oorlogen van de
twintigste eeuw hebben ons laten zien dat het de arbeiders zijn die
het meeste te verliezen hebben in deze rivaliteiten tussen kapitalis-
tische naties, en dat ze geen enkel belang hebben om zich aan de
bevelen en de belangen van hun respectievelijke nationale bour-
geoisie te onderwerpen. In de logica van het kapitalisme moeten
de Amerikaanse net als de Europese arbeiders steeds meer offers
brengen. Wanneer Airbus rendabeler wordt ten opzicht van Boeing,
zullen de Amerikaanse arbeiders nieuwe aanvallen ondergaan. Er
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is trouwens vanaf vandaag al een banenverlies van 7000 aange-
kondigd. Vervolgens is het aan de Europese arbeiders om opnieuw
de rekening te betalen. Ieder terugwijken van de arbeiders tegen-
over de kapitalistische eisen zal overal slechts de weg bereiden
voor nieuwe aanvallen, die nog gewelddadiger zullen zijn dan de

voorgaande. Het kapitalistische systeem heeft geen andere “opties”,
want het verkeert in een onoplosbare crisis. Het enige antwoord dat
het daarop heeft bestaat eruit als maar meer banen te schrappen en
de arbeiders die “de kans hebben” om hun baan... voor het moment
te behouden een steeds wredere uitbuiting op te leggen.

Eén oplossing:  eenheid en solidariteit van de hele arbeidersklasse!

Voor de arbeiders die vandaag door de maatregelen van de direc-
tie van Airbus worden getroffen, bestaat er geen alternatief dan de
strijd aan te gaan. In verschillende fabrieken van Airbus hebben ze
dat onmiddellijk begrepen. Meteen na de aankondiging van de
directieplannen zijn de 1000 arbeiders van de fabriek in het Zuid-
Duitse Laupheim spontaan in staking gegaan, op hetzelfde moment
dat de arbeiders in Méaulte, Picardië, het werk neerlegden. Ze heb-
ben daar het werk weer hervat nadat de vakbonden hen hebben ver-
teld dat de fabriek niet zou worden verkocht, wat een leugen was.

Maar de arbeiders van Airbus zijn niet de enigen die in deze strijd
betrokken zijn. Alle uitgebuiten moeten zich solidair voelen tegen-
over de aanvallen die vandaag op de arbeiders in de luchtvaart-
sector neerkomen, die morgen opnieuw de automobielsector zullen
treffen, de Telecom, de chemie, en alle sectoren.

De arbeiders moeten zich in soevereine algemene vergaderingen
verenigen, waarin ze over doelen en middelen van hun strijd dis-
cussiëren en beslissen. Hun strijd, dat is de zaak van de arbeiders
zelf. Dat is niet de zaak van verkiezingskandidaten, die hun belof-
ten vergeten zodra ze aan de macht zijn. Dat is ook niet de zaak van
hun gepatenteerde “vertegenwoordigers”, de vakbonden. Die be-
steden hun tijd met verdeeldheid te zaaien tussen de arbeiders on-
derling, of het nu in één fabriek is dan wel in eenzelfde productie-
eenheid. We zien dat vandaag in Toulouse, waar de praatjes van de
belangrijkste vakbond, “Force Ouvrière” proberen de ‘blauwe boor-
den' in de fabrieken tegen de ‘witte boorden’ van het hoofdkantoor
uit te spelen, die zelf ook zwaar worden getroffen. Of die de arbei-
ders in het ene land tegenover die van een ander proberen te stellen,
want de vakbonden zijn de eersten die de nationale dweilen uithan-
gen. Voor de Franse vakbonden van Airbus, met “Force Ouvrière”
aan het hoofd, moet er worden “gestreden”, inclusief het lamleggen
van de productie, voor een “betere verdeling van de offers”. Met
andere woorden: om de Duitse arbeiders nog zwaarder te treffen.
En zelfs wanneer een vakbond als IG-Metall voor medio maart een
gezamenlijke actiedag voorstellen voor de arbeiders uit de verschil-
lende landen met Airbus-nederzettingen, is dat slechts een manoeu-
vre om te voorkomen dat de arbeiders zich ervan bewust worden
dat hun belangen niet die van het nationale kapitaal zijn, en om in
één adem door zijn verklaringen tegen de staking als toonbeeld van
“verantwoordelijkheid” voor te stellen.

Tegelijkertijd is het een middel om een “solidariteit” tussen de
Europese arbeiders van Airbus te cultiveren die tegenover de Ame-
rikaanse arbeiders van Boeing worden gesteld, die in de herfst van
2005 een massieve staking hebben gehouden tegen de aanvallen
van hun bazen.

De noodzakelijke solidariteit van alle arbeiders is begonnen zich
te manifesteren, notabene door spontane werkonderbrekingen in
fabrieken die relatief gespaard blijven, zoals in Hamburg en Bremen,
de belangrijkste in Duitsland. Onlangs hebben de arbeiders van
Airbus in het zuiden van Spanje, die nu worden aangevallen, hun
steun betuigd aan de manifestaties van de families van arbeiders
van het automobiel-uitrustingsbedrijf Delphi, die op straat gegooid
waren door de sluiting van de fabriek in Puerto Real. Dat is de weg
die alle arbeiders op moeten gaan.

Tegenover de oproepen van de bazen om het schrappen van ba-
nen, loonsverlagingen, en verslechtering van de arbeidsomstandig-
heden te accepteren is slechts één antwoord mogelijk: de offers af-
wijzen, die nog brutalere aanvallen voorbereiden! Alleen de strijd
loont!

Tegenover de pogingen om de arbeiders per fabriek of per land te
verdelen – de solidariteit van de hele arbeidersklasse!

Tegen het isolement, dat altijd naar de nederlaag leidt: de uitbrei-
ding van de strijd! De arbeidersvergaderingen moeten massale de-
legaties naar de andere ondernemingen sturen, opdat het geheel van
de arbeiders deel neemt aan een solidariteitsbeweging.

Tegenover een kapitalistisch wereldsysteem dat ten einde raad is,
dat steeds brutalere aanvallen onderneemt tegen alle arbeiders in
alle sectoren en alle landen, bestaat er voor de arbeidersklasse geen
ander alternatief dan steeds vastberadener, steeds omvangrijker en
steeds meer solidaire gevechten te voeren. Dat is het enige middel
om een hindernis op te werpen aan een verscherping van de uitbui-
ting, aan steeds onmenselijker arbeids- en levensomstandigheden,
en om zich voor te bereiden op de omverwerping van dit systeem,
dat ellende, oorlog en barbarij zaait.
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