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Arbeiders aller landen, verenigt u !

Hoe reageren op de crisis?
WERKLOOSHEID EN SOBERHEID IN BELGIË

In alle hoeken van de wereld ondergaat de arbeidersklasse
uitbuitingsvoorwaarden en een ellende die steeds ondraaglij-
ker worden. En in de landen die de bourgeoisie schijnheilig
'opkomende naties' noemt, worden de arbeiders simpelweg
als vee behandeld.

Maar sinds enkele jaren beginnen die loonslaven zich steeds
harder te verzetten. In Egypte, in Dubai of in Vietnam gromt
de revolte en breekt ze nu en dan uit, waarbij telkens tiendui-
zenden arbeiders betrokken zijn.

Het bestaan van die strijd is weinig of niet bekend in de rest
van de wereld. De media, die ten dienste staan van de bour-
geoisie, zwijgen hem compleet dood. Niets of weinig sijpelt
door, noch van de enorme stakingen, noch van de vreselijke
repressie die stelselmatig neerkomt op de strijdbare arbeiders.

Zo laten de kranten een loden stilte hangen over de massale
strijd die recent Bangladesh en China getroffen heeft.

In Bangladesh: strijd van de textielarbeiders

De textielarbeiders in dit landen bezitten een treurig wereld-
record, dat van de laagste lonen : 0,22 $ per uur ! In India,
waar de bevolking in grote ontbering leeft, zijn de lonen nog
dubbel zo hoog (dus 0,44 $ per uur). En toch is de toestand
onlangs nog erger geworden : in een aantal fabrieken werden
die hongerlonen niet meer uitbetaald !

Na maanden lijden en ontbering was het massale karakter
en het geweld van de reactie van de arbeiders op het niveau
van die onmenselijke behandeling. Op 10 mei ll., in een fa-
briek waar Rupashi pullovers gemaakt worden in Narayanganj
(havenstad en centrum van de textielindustrie van het land),
lieten de arbeiders hun woede botvieren en gebruikten ze fy-
siek geweld tegen hun baas. “De volgende morgen vonden de
arbeiders van Rupashi die naar het werk gingen hun fabriek
gesloten en van hangsloten voorzien. De arbeiders besloten

CHINA EN BANGLADESH

toen allen samen in groep naar andere bedrijven van de stad
te trekken, slogans scanderend tegen de uitbuiting. Duizen-
den andere arbeiders verlieten hun arbeidspost om zich bij
hen aan te sluiten. Er waren botsingen met de veiligheidsagen-
ten van de bedrijven. Het geweld verspreidde zich als een
lopend vuurtje : 20.000 arbeiders in opstand begonnen tien-
tallen textielfabrieken en katoenspinnerijen te plunderen en in
brand te steken.” (1)

In 2006 hadden duizenden gerevolteerde arbeiders al ver-
schillende industriële centra verwoest. Maar dit keer gingen de
stakers nog massaler en gewelddadiger te werk. Ze aarzelden
niet alle veiligheidsbarrières te doorbreken die hun fabrieken
omringen om zich te kunnen groeperen en de confrontatie aan
te gaan met het leger, wat aanleiding gegeven heeft tot zeer
bloedige straatgevechten.

Deze centra zijn echte industriële gevangenissen, een soort
kampen die omringd zijn met prikkeldraad en die constant be-
waakt worden door gewapende gardes. Door zich in de strijd
te gooien tegen de fabrieken en tegen het leger wilden de 20.000
arbeiders zowel de machines vernietigen, echte marteltuigen
die hen water en bloed doen zweten, dag en nacht, als hun
gevangenbewaarders, en dit op gevaar van hun eigen leven.

Ook in China ontwikkelt de strijdwil van de
arbeiders zich tegenover de crisis

China wordt de laatste 15 jaar voorgesteld als het nieuwe
kapitalistische Eldorado. Als we de gepatenteerde goedpraters
van de economie zouden moeten geloven, dan zou het Rijk
van het Midden vandaag gespaard blijven van de economische
crisis. Beter nog, China zou de wereldeconomie morgen uit de
recessie helpen! Natuurlijk is de werkelijkheid heel anders. Dit

De economische vooruitzichten voor het nieuwe werkjaar
willen ons sussen: de heropbloei van de economie en de han-
del zou aan de horizont staan. De voorbije twee jaar hebben
wij geleerd hoe betrouwbaar de voorspellingen van de burger-
lijke experts zijn en hoe goed wij er op kunnen voortgaan.
Ontrent de werkelijkheid van de economische en sociale toe-
stand na de tsoenami van de recessie van 2008-2009, zijn de
cijfers daarentegen ongenadig. Zo wordt België geconfron-
teerd met een budgetdeficit van 25 miljard Euros, hetzij meer
dan 6% van het Bruto Nationaal Product (en het planbureau
voorziet nog een verdere aangroei naar 7,1% in 2010 en 7,3%
van het BNP in 2011), en een werkloosheid die met 21% is
toegenomen en tienduizenden arbeiders die in de tijdelijke
economische werkloosheid zitten (in Vlaanderen 25% van de
arbeiders). Terwijl een tiental jaren soberheid onder de rege-
ringDehaene de openbare schuld hadden teruggeschroefd van
130% van het BNP in het begin van de jaren 1990 naar onge-
veer 80% in 2007, draait deze schuld alweer rond de 100% en
zou ze 110% van het BNP kunnen bedragen in 2010. Over de
gevolgen van deze toestand bestaat er niet de minste twijfel,
volgens de uitspraken van Eerste Minister Van Rompuy zelf:

“Voor 20 september moeten wij een stabiliseringplan in-
dienen bij de Europese Commissie, en daarna gaan wij over
tot het budget 2010-2011. (…) Om onze sociale verworven-
heden te vrijwaren moet er absoluut een solidere en meer
dynamische economische infrastructuur komen dan vandaag.
Europa moet aan het werk en België ook. (…) Wij zijn weer
vertrokken voor een lange periode van aanpassing. Dat is
trouwens allemaal doenbaar hé [sic, bedankt voor de aan-
moediging] … in 1992 vertegenwoordigde het plan Dehaene
een inspanning die gelijkstaat met de helft van die van van-

daag … Dus vandaag moet men … het dubbele doen van wat
men moest doen in 1992. Men zal zich moeten aanpassen.
Vooral de bevolking [sic] zal zich moeten aanpassen. Men zal
van discours moeten veranderen”. (Le Soir, 1.8.2009).

Dat was een bijzonder direct discours in volle zomerreces.
De redding van de banken en de steun aan de kwakkelende
economie hebben in de eerste plaats 15 jaar van budgettaire
inleveringen en loonmatiging geannuleerd. Bovendien is het
gat dat moet gevuld worden twee maal dieper en zal de inkrim-
ping van de uitgaven twee maal forser zijn dan in de laatste 15
jaar. Via de verklaringen van de Eerste Minister belooft de
regering ons nog meer bloed en tranen dan tijdens de jaren
1980 en dat voor minstens 10 jaar.

Aarzelingen

Geconfronteerd met de bedreigingen van haar levensomstan-
digheden, blijft de Belgische arbeidersklasse voor het ogenblik
heel schuchter in haar antwoord en dat kan verrassend lijken.
De meerderheid van de arbeiders kiest voor een afwachtende
houding en is ontredderd, zoals wij merken bij Opel Antwer-
pen of bij Sonaca in Charleroi. Een kleine minderheid van de
arbeiders reageert gewelddadig, omdat zij zich verplicht voe-
len om ‘iets te doen vooraleer het te laat is’ tegenover de druk
van de ontslagen die zij ondergaan in hun bedrijf of hun streek,
maar zij staan dan geïsoleerd (zoals bijvoorbeeld met de bezet-
ting bij Bridgestone). Hoe kan men deze relatieve passiviteit
uitleggen van een arbeidersklasse die, op andere momenten
(zoals nog tijdens de golf van wilde stakingen begin 2008),
haar strijdbaarheid wist tot uiting te brengen tegenover de aan-
vallen die ze onderging?

- Vooreerst door de voorzichtigheid waarmee de bourgeoi-
sie zelf tewerkgaat bij het ten uitvoer brengen van haar aanvals-
plannen. In tegenstelling tot de jaren 1970 of 1980, beschikt
de bourgeoisie niet meer over zogenaamde politieke alterna-
tieven om de crisis te lijf te gaan. Ze zijn allemaal al toegepast
en hebben het allemaal al laten afweten: de belofte van tien-
duizenden nieuwe jobs in de openbare sector, de verminde-
ring van de arbeidstijd (36u), de inperking van het juk van de
staat, de beperking van de toevloed van vreemdelingen,…
Vandaar dat zij, bewust van haar verminderde manoeuvreer-
ruimte in een context van algeheel ongenoegen, handelt met
omzichtigheid. Ze probeert elke provocatie te vermijden.
Daarom vermijdt zij voor het ogenblik frontale maatregelen
tegen de lonen en mikt zij eerder op ‘ecologische’ belastingen
of op de vermindering van de uitgaven van de sociale zeker-
heid, op de vermindering van de toegekende fiscale voordelen
aan het bijkomend pensioensparen, maatregelen die in wezen
evengoed een aanval zijn op de lonen, maar op een indirecte
manier. Bovendien probeert zij de evenredigheid en de
wettelijkheid van de aangekondigde aanvallen te rechtvaardi-
gen door zelf de trom te roeren over de noodzaak van “diege-
nen te laten betalen die de crisis veroorzaakt hebben” : de
voorstellen voor een crisisbelasting voor de banken, de beper-
king van de bonussen voor de hogere kaders of zelfs de belas-
ting op de financiële speculatie (Tobin tax) moeten de bevol-
king, en vooral de loontrekkers, er van overtuigen dat de opof-
feringen evenredig zullen gespreid worden.

- Vervolgens en vooral natuurlijk door de omvang en de
brutaliteit van de crisis die breed uitgemeten wordt in de me-
dia in dienst van de bourgeoisie. In het begin is het normaal
dat de arbeiders terugschrikken voor de omvang van de aan-
vallen en voor het niveau van antwoord dat deze vereisen:
Hoe kan Opel Antwerpen het hoofd bieden aan een wereld-
wijd bankroet dat GM bedreigt en aan het schimmengevecht
dat geleverd wordt door de directie van GM, de US regering
en de Duitse regering? Hoe kan men de ontslagen bij Sonaca
bestrijden als de vliegtuigbestellingen in de wereld in elkaar
storten? Natuurlijk dringt zich de noodzaakelke dag meer op
om zijn bedreigde levensomstandigheden te verdedigen, om
een alternatief te bieden aan het kapitalisme dat niet in staat
blijkt om de mensheid een deftig perspectief te bieden. Maar
opdat de mogelijkheid om dat te doen op haar beurt alge-
meen gedeeld zou worden door de arbeidersklasse, moeten en
nog belangrijke hindernissen opgeruimd worden.

Misleidingen

Een van de belangrijke stappen die de arbeiders moeten zet-
ten is zonder twijfel de ontwikkeling van hun bekwaamheid
om de valstrikken en de misleidingen te ontrafelen die de bour-
geoisie naar voor schuift om hun opmars naar eenheid en ont-
wikkelingvan hun bewustzijn te belemmeren.Al heeft de bour-
geoisie het belang van de crisis niet verdoezeld, toch heeft zij
haar campagnes opgedreven met het oog op het vertroebelen
van hetoverdenkingsproces onder de arbeiders ontrent het soort
antwoord en alternatief dat er moet aan gegeven worden. In
het centrum van deze campagnes staat het behoud van de ge-
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Ontmoetings- en discussiedag in Antwerpen

WERKLOOSHEID EN SOBERHEID IN BELGIË

HOE REAGEREN OP DE CRISIS?

vervolg van p. 1

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 arbeiders-
klasse 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 begrij-
pen en te verdiepen. Endit alles ineen hartelijke enwarme
sfeer, niet alleen tijdens de discussies maar ook tijdens de
pauzes, in het bijzonder tijdens de BBQ die deze dag
afsloot en voor velen een gelegenheid was om de discus-
sies verder 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 Frank-
rijk (Marseille, Parijs), Italië (Napels), Groot-Brittannië
(Londen), de Verenigde Staten (New York), enz…

- overal ter wereld ontstaan discussiekringen en groe-
pen 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 omte begrijpen:de evolutie van de wereld leidt tot

het nadenken over de oorzaken van zijn achteruitgang (ecologi-
sche rampen, economische crisis, werkloosheid, ellende, afwe-
zigheid van economische en sociale perspectieven, oorlogen,
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 stellen
voor deze wegkwijnende maatschappij?Welke zijn de krachten
die dit alternatief kunnen verwezenlijken?Hoe zich organiseren
en een krachtsverhouding uitbouwen die in ons voordeel uit-
draait.

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

De antwoorden op die vragen kunnen wij enkel samen vin-
den en niet ieder in zijn hoekje via het individualisme, het ‘ieder
voor zich’ dat deze maatschappij ons wil opdringen. Collectief
nadenken en lessen trekken uit ervaringen in het verleden, uit
talrijke inspanningen en theoretische bijdragen die er geleverd
werden (want wij zijn bijlange niet de eersten die deze antwoor-
den zoeken). En dit is slechts mogelijk wanneer er ruimte ge-
schapen 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 bijdragen
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
kunnen op tafel gooien, maar ook zijn/haar twijfels en zo
bijdragen tot het debat op een bewuste en collectieve
manier;

- bovendien is die ruimte slechts een schakel in een
ketting, een moment in het proces van de overdenkingen
moet ze opgevat worden als een continuïteit zowel histo-
risch 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 Ant-
werpen. In een volgend nummer van Internationalisme
zullen wij de gelegenheid hebben om terug te komen op
de bijdragen aan deze dag.

Natuurlijkvolstaat één enkele discussiedagniet omalle
gestelde vragen te beantwoorden. Omdat nog vele andere
vragen, die door de uitgenodigden werden opgeworpen,
niet aan bod kwamen. Omdat de wereldsituatie het vraag-
stuk stelt van de toekomst van de kapitalistische maat-
schappij, is het nodig om het debat verder te zetten.

Met dit doel voor ogen, en naast onze regelmatige
discussiebijeenkomstenenpublieke bijeenkomsten,wordt
er nog eenander ontmoetingsmoment georganiseerd door
de IKS, dat zal doorgaan in Rijsel (Frankrijk) in de maand
oktober, De discussies en vragen vande zomerdag inAnt-
werpen kunnen dan terug opgenomen worden
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loofwaardigheid van de burgerlijke democratie. Op internatio-
nale schaal mikte de intense campagne rond de verkiezing van
Obama reeds op het terug geloofwaardig maken van het de-
mocratisch alternatief. In België is bij het verkiezingscircus
van juni dezelfde doelstelling met groot meesterschap uitge-
buit door de bourgeoisie.

Wat betreft de recente verkiezingen van juni 2009, valt het
vooral op, en dat wordt in de pers breed uitgesmeerd, dat de
winnaars en verliezers in het noorden en in het zuiden niet
dezelfden zijn. In het Franstalige deel zijn het vooral de groe-
nen (Ecolo) die gescoord hebben, terwijl in Vlaanderen de
‘gematigde’ en ‘salonfähige’ Vlaams-nationalisten van het
NVA, die fors vooruit gingen ten koste van het de uiterst rechtse
en vreemdelinghatende Vlaams-nationalisten van het Vlaams
Belang. Die verliezen een derde van hun aanhang. Deze uit-
slag wordt door de burgerlijke politieke wereld voorgesteld als
de grote overwinning van de democratie. In feite hebben deze
resultaten de bourgeoisie in staat gesteld om de democratische
misleiding uit te buiten tegen de ontwikkeling van het verzet
van de arbeidersklasse op twee vlakken:

- door de nadruk te leggen op de tegengestelde oriënteringen
in de twee regio’s (“de resultaten tonen dat wij in twee ver-
schillende landen leven”) en de verschillende samenstelling
van de deelregeringen (‘olijf’en ‘links’aan Franstalige zijde,
centrum rechts aan Vlaamse zijde) versterkt zij de
regionalistische verdelingen en bijgevolg ook de hindernissen
bij de ontwikkeling van de eenmaking van de strijd;

- door het onderstrepen van de consolidering van de ‘demo-
cratische consensus’ via een zware nederlaag van uiterst rechts,
verstevigt zij de democratische illusies en belet zij het
overdenkingsproces ontrent alternatieven voor het zieltogende
kapitalisme.

Een internationaal kader

De Belgische bourgeoisie heeft een enorme ervaring in het
inkapselen van de ontevredenheid van de arbeidersklasse en zij
beschikt over een vakbondsapparaat dat bijzonder doeltreffend
is om te vermijden dat de woede zou omslaan in een in-vraag-

stelling van het systeem. Enerzijds ondersteunen de vakbonden
soms harde strijd (zoals de acties van de Waalse staalarbeiders
of de lange bezetting van de fabriek van Bridgestone), maar
altijd zo ingeperkt mogelijk tot het bedrijf, tot een sector of tot
de streek, en die over het algemeen ondoeltreffend blijken te
zijn en leiden tot ontmoediging. Anderzijds staan zij voorop
vooreenevenredige soberheid:het is inderdaad desocialistische
vakbond die de noodzaak heeft vooropgesteld om aan de ban-
ken een crisisbijdrage op te leggen, niet om de arbeiders te ver-
dedigen maar om het discours te doen slikken van “de collec-
tieve opofferingen” en ongecontroleerde sociale uitbarstingen
te vermijden: “Wij willen de bedrijven zeker helpen maar op
een gerichte en liefst doeltreffende manier. (...). Het gevoel
van te balen is niet te onderschatten. We maken hier gelukkig
nog geen toestanden mee zoals in Frankrijk, waar boze werk-
nemers zelfs dreigden met het opblazen van het eigen bedrijf,
maar onderschat de groeiende woede niet. Ik zeg dat niet als
dreigement, maar uit oprechte bezorgdheid”. (R. De Leeuw,
voorzitter van de socialistische vakbond, De Morgen,
02.09.2009).

De arbeidersklasse in België wordt volop geconfronteerd met
de vakbondssabotage van haar verzet. Dit maakt deel uit van de
strijd van de internationale arbeidersklasse op langere termijn,
die haar juist moet in staat stellen om de lessen te trekken uit
haarhuidige envoorbijeervaringenmetdeinkapselingsmethodes
vandestrijd doordevakbondenhaarsocialeverzoeningspolitiek
in de schoot van het burgerlijk democratisch systeem. Het stelt
haar ook in staat de organisatie van haar strijd zelf in handen te
nemen, de uitbreiding en eenmaking van haar strijd te ontwik-
kelen en alternatieven voorop te stellen.

Het is ook op wereldvlak dat de eerste vooruitgang op deze
weg tot uitingkomt. Ondanks de media black-out, heeft de bur-
gerlijke pers van de laatste maanden toch nog gewag gemaakt
van massale strijd in Zuid-Afrika, in Bangla Desh en vooral in
Egypte, waar de officiële vakbonden overspoeld zijn en waar
dearbeidersop zoekzijngegaannaar alternatievestrijdmethodes.
In China zijn er bijna dagelijks gewelddadige botsingen tussen
de arbeiders en de ordestrijdkrachten als gevolg van ontslagen
en loonsdalingen. In Europa zelf hebben belangrijke bewegin-

gen bij delen van de uitgebuite klasse de groeiende bewustwor-
ding onderstreept over wat er op het spel staat. Dat kwambegin
2009 tot uiting in de rellen van de studentenjongeren in Grie-
kenland tegen de afwezigheid van perspectief en tegen het ge-
weld van de staat. Ze werden hierbij gesteund door een groot
deelvande arbeidersbevolking. InSpanjeen inGroot-Brittannië,
duiken de eerste uitingen op van het in handen nemen van de
strijd en het zoeken naar solidariteit en uitbreiding van de strijd.
Zo werd in de raffinaderij in Lindsey een schandelijke cam-
pagne, die ‘British jobs for British workers’eiste, door de ar-
beiders zelf gecounterd, wat het mogelijk maakte om enkele
maanden later de strijd opnieuw op te nemen op een hoger
niveau van eenheid, met solidariteitsbetogingen tussen Britse
arbeiders en gastarbeiders, Poolse en Italiaanse (zie hiervoor
het artikel in dit blad).

De aanzienlijke verdieping van de huidige crisis van het kapi-
talisme vormt een element van eerste orde in de ontwikkeling
van de arbeidersstrijd. Nochtans volstaat het voor de arbeiders-
klasse niet om vast te stellen dat het kapitalisme in een doodlo-
pend straatje zit, dat het zou moeten wijken voor een andere
maatschappij, opdat zij de weg zou inslaan naar een revolutio-
nair perspectief. De wegdie leidt naar revolutionaire botsingen
en naar het in-vraag-stellen van het kapitalisme zal nog lang en
moeilijk zijn. Enkel door de situatie van de arbeidersklasse in
België in dit wereldkader van pogingen van de internationale
arbeidersklasse om weerwerk te bieden aan de campagnes van
de bourgeoisie en om haar strijd en bewustzijn te ontwikkelen
in te schatten, zijn we in staat te vermijden in momenten van
scepticisme of euforie te vervallen. Het is ookde enige houding
die het de elementen, die bewust zijn van wat er op het spel
staat, mogelijk maakt ompolitiek bij te dragen tot het opkrikken
van de bekwaamheid van de arbeidersklasse om de democrati-
sche valstrikken en misleidingen, die de bourgeoisie hen voor
de voeten werpt, te ontmijnen, om het vakbondskeurslijf te ver-
breken en om de strijd in eigen handen te nemen. Dat zijn fun-
damentele stappen voor een eensgezinde strijd tegen de ver-
schrikkingen van het kapitalisme in crisis

J / 05.09.2009
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De bouwvakkers in de kern van de strijd

STAKINGEN IN ENGELAND

vervolg van p. 1 CHINA EN BANGLADESH:

DUIZENDEN ARBEIDERS IN STAKING

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 ont-
slagen 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-
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 lagere
lonen aangeworven worden, alsvuil behandeld en weggestuurd
zodra het werk klaar is. Er bestaat een grote kans dat de elek-
triciteit tengevolge hiervan afgesloten zal worden. We kunnen
niet passief blijven toezien hoe arbeiders als vuile kleren weg-
gegooid worden” (The Independent, 20-6-09).

De verontwaardiging van de arbeiders is die van heel de ar-
beidersklasse. Niet allen omwille van wat Total doet, maar
omwille van alle aanvallen die ze ondergaan of zien gebeuren.
Miljoenen arbeiders worden vandaag weggeworpen als waren
ze afval van de heersende klasse. De bazen verwachten dat de
arbeiders de loondalingen aanvaarden, dat ze zelfs gratis zou-
den 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 slik-
ken, dat ze verzet kunnen bieden. Meer dan dat: ze hebben
gezien dat de enige manier om zichzelf te verdedigen erin be-
staat elkaar te verdedigen. Voor de tweede keer dit jaar hebben
we wilde solidariteitsstakingen gezien. Sommige verslagen zeg-
gen dat de stakers in Lindseyvliegende piketten naar Wales en
Schotland gestuurd hebben. Er zijn bouwwerven over het hele
land, en vooral in Londen waar de bouwwerven van de Olym-
pische Spelen talloze arbeiders van vele nationaliteiten bijeen-
brengen. Delegaties naar die werven sturen om tot solidaire
actie op te roepen zou een nog duidelijker boodschap 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 gelijk-
aardige 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 systeem
maakt steeds duidelijker dat de arbeiders overal dezelfde be-
langen 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 we-
reldwijde solidariteit en samenwerking
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land wordt ook volop en brutaal getroffen door de crisis, en
daar net als elders is de arbeidersklasse er het eerste slachtof-
fer van. Bijvoorbeeld alleen al in Daqing (2) kondigt men sinds
2 jaar het ontslag aan van 88.000 bedienden (3). In heel het
land hebben de afgelopen zomer ongeveer 30 miljoen
migrerende arbeiders (seizoenarbeiders) hun werk verloren.

Maar beetje bij beetje ontwikkelt zich de strijdwil. Ondanks
de genadeloze repressie vanwege de Chinese Kommunistische
Partij aanvaarden de arbeiders het steeds minder als werk-
paarden behandeld te worden. Sinds begin maart “uiten dui-
zenden arbeiders in Noordoost-China hun onvrede op straat,
om de betaling te eisen van hun uitkeringen en de vrijlating
van hun vertegenwoordigers (4). De betogingen hebben plaats
in de steden van Daqing en Liaoyang, in het hart van het
industriebekken van Mandsjoerije, dat zwaar getroffen wordt
door de economische crisis. Rond deze steden doen de staats-
industrieën rechtstreeks of onrechtstreeks negen op de tien
personen leven. Maar het rendement van deze zware indus-
trieën is dalende en de sociale plannen volgen elkaar op.
Sinds men hen aangekondigd heeft dat ze geen toelage voor
chauffage meer zouden krijgen en dat hun sociale zekerheid
zou wegvallen in geval van ontslag, gaan de arbeiders van
Daqing, met duizenden, soms tot 30.000, elke dag de straat
op sinds de 1e maart. Verenigd op het plein van de IJzeren
Man, naam van een legendarische held van het proletariaat
in de jaren 1960, trekken ze de wacht op voor de lokale zetel
van PetroChina, het overheidsbedrijf dat hen tewerkstelt. “De
IJzeren mannen, dat zijn wij” roepen ze onder de ramen van

hun werkgever. In Liaoyang hebben gelijkaardige redenen
de arbeiders ertoe gebracht de koude en de zandwinden te
trotseren om met tienduizenden te protesteren voor de zetel
van de plaatselijke regering” (5).

Deze strijdgolf is representatief voor de algemene opkomst
van de strijdwil van het proletariaat in China tegenover de
ravages die de economische crisis aanricht. “Gedurende de
eerste drie maanden van dit jaar, terwijl het ritme van de
jobs die verloren gaan en van de terugkeer van migrerende
arbeiders naar hun streek van oorsprong pijlsnel toeneemt,
waren er in China 58.000 'massale incidenten'. De regering
zelf spreekt van stakingen, betogingen, wegblokkeringen en
andere vormen van strijd van de bevolking. Die cijfers wor-
den gegeven door in Hong Kong gevestigde agentschappen
die belast zijn met het waken over de politieke stabiliteit in
continentaal China. Als deze tendens zich het geheel jaar
doorzet, dan zal 2009 alle voorgaande records breken met
meer dan 230.000 van die 'massale incidenten', in vergelij-
king met de 120.000 uit 2008 en de 90.000 uit 2006” (6).

Van Vietnam tot Dubai, van China tot Bangladesh breken
steeds belangrijker en gewelddadiger stakingen uit. De vraag
die zich dan stelt is wat de toekomst is van deze gevechten?
Om daarop te antwoorden moeten we ze beschouwen als deel
uitmakend van een internationaal proces, namelijk de gelei-
delijke terugkeer van het proletariaat, zowat overal ter wereld
naar het terrein van de klassestrijd.

In de 'opkomende' landen zijn de strijdwil van de arbeiders,
het massale karakter van de stakingen en ook de grote moed

tegenover de wrede repressie, een kracht die de proletariërs in
alle landen kan en moet inspireren.

Maar de wanhoop die hen drijft, zoals in Bangladesh, tot het
vernietigen van fabrieken als uitlaatklep voor hun woede of de
confrontaties met de repressiekrachten zonder ander vooruit-
zicht dan te sterven in een bloedbad, legt anderzijds bloot hoe-
zeer die proletariërs nood hebben aan de strijd van de arbei-
ders in de centrale landen, in Europa of de Verenigde Staten,
om zich de lange ervaring van de oudste bataljons van het
wereldproletariaat eigen te maken.

Opdat al die strijd weerklank zou krijgen, dat de strijdwil van
de enen de anderen zou aanmoedigen en de ervaring van de
ene van nut zou zijn voor de anderen, moet het loden gewicht
afgegooid worden van de black-out in de media die door de
bourgeoisie georganiseerd wordt, moeten op de breedst moge-
lijke schaal nieuws verspreid worden en gediscussieerd, op in-
ternationale schaal, over elke nieuwe belangrijke strijd

Map / 1.7.2009
1) Bron: “Des nouvelles du front”.
2) Stad met een miljoen arbeiders in de provincie Heilongjiang.
3) Bron: “Des nouvelles du front”.
4) Deze vertegenwoordigers zijn a priori elementen die de Chinese staat
opgemerkt heeft als meest strijdbare arbeiders sinds het begin van de be-
weging en waarop ze haar pijlen gericht heeft door hen in de gevangenis
te werpen. Nochtans weten we op basis van de informatie waarover we
beschikken niet onder welke voorwaarden en tot op welke hoogte deze
'vertegenwoordigers' erkend worden door het geheel van de arbeiders in
strijd.
5) Bron: “Des nouvelles du front”.
6) Bron: “Des nouvelles du front”.
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ANTON PANNEKOEK

Darwinisme en marxisme
Het jaar 2009 is overal ter wereld, zowel door de wetenschappelijke instellingen als de uitgeverijen en de media,

uitgeroepen tot het ‘Darwin-jaar’. Het komt in feite verwijst naar de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van
Charles Darwin (12 februari 1809) en de honderdvijftigste van de uitgave van het eerste van zijn fundamentele werken,
‘Over het Ontstaan van de Soorten’, verschenen op 24 november 1859.
In feite zijn deze ideeën, vanaf het moment dat ze uiteengezet werden in het ‘Ontstaan der Soorten’, het voorwerp geweest
van een ideologische en politieke twist van de eerste orde. Dit kwam vooral door het feit dat deze opvattingen een ernstige
klap toebrachten aan de religieuze dogma’s van die tijd maar ook omdat ze dadelijk gebruikt werden als instrumenten in
handen van de verschillende ideologen van de bourgeoisie. En deze inzet bestaat vandaag nog altijd, in de interpretaties en
veelvuldige vervalsingen waaronder de theorie van Darwin te lijden heeft. Om onze lezers een beetje meer helderheid te
brengen publiceren wij opnieuw, in twee delen, de brochure vanAnton Pannekoek, ‘Darwinisme en Marxisme’,
geschreven in 1909 ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Darwin en die, in essentie, nog altijd actueel is. Het
marxisme heeft altijd belangstelling gehad voor de evolutie van de wetenschappen, als een integraal deel van ontwikkeling
van de productiekrachten van de maatschappij.


Hetcongresheefteenpositievebalansopgemaaktwatbetreftde

activiteitenen het levenvandeIKSvoordevoorbijeperiode,zelfs
alblijvenerzwakhedenvoortlevendiemoetenoverstegenworden:

“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.

droeg de titel ‘Het recht om de staat te negeren’), zou Galton ac-
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.Zowerdop wetenschappelijkewijze
dekolonialepolitiekgerechtvaardigddoorhaareenmorelekarakte-
ristiekteverlenenvanbeschaving,terwijldezefundamenteelnood-
zakelijkwasgewordendoorhetsamentrekkenvan delocalemark-
ten.

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
zwakke leden van de beschaafde maatschappijen hun aard
voort”(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
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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’.

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.
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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 vanonze organisatie. Wij houden er
ookaanomhetzeerhartelijkeenmeelevendekaraktertebegroeten
vandeantwoordendiehijbracht opdevragenentegenwerpingen
vandemilitanten vandeIKS.

De discussies van het congres

De werkzaamheden van het congres hebben ook de klassieke
puntenbehandelddie totdetakenbehoren vaneen internationaal
congres:

-deanalysevandeinternationale situatie;
-deactiviteiten enhet levenvan onzeorganisatie.

Deresolutieoverde internationalesituatievormt eensoortsyn-
thesevandediscussiesvanhetcongresbetreffendedeanalysevan
dehuidigewereldtrends.Natuurlijkkanzegeenverslaguitbrengen
vanalleaspectenindezediscussies (nochvandezevandevoorbe-
reidenderapporten).Zeheeftdriebelangrijkedoelstellingen:

-begrijpenwatdewerkelijkeoorzakenzijnenwaterophetspel
staatbijdehuidigeenongezieneverergeringvandeeconomische
crisisvanhetkapitalistischesysteemtegenover allemisleidingen,
diedeverdedigersvanditsysteemnietzullenaarzelenopterakelen;

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

-perspectievenontwikkelenvoordeklassenstrijd,voornamelijk
indevoorwaardendiegeschapenzijndoordebrutaleaanvallendie
hetproletariaat begint teondergaanals gevolgvanhetgeweldvan
deeconomischecrisis.

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

“de huidige crisis is de ernstigste die het systeem heeft gekend
sindsdegrote depressiediebegonin1929.(…) Zelfsalshetkapi-
talistischsysteemniet alseenkaartenhuisgaat ineenstorten (…)
dan heeft het, gezien het historisch in het slop zit, geen ander
perspectief dan het toenemende wegzinken in steeds op grotere
schaalterugkerendestuiptrekkingenwaardoorhetvandaagwordt
aangetast”.(‘Resolutieoverde internationalesituatie’in Interna-
tionalReviewnr.138).

Watbetreft de‘nieuwesituatie’diegevormdwordtdoor dever-
kiezingvanObama,verwoordtderesolutieheelduidelijkdat:

“… het perspectief dat zich voor de planeet ontvouwt na de
verkiezingvanObama aanhethoofdvandeeerstewereldmacht,
niet fundamenteel verschillend is van de toestand die er tot op
heden heerste: verder zetten van de botsingen tussen de eerste-
rangs of tweederangs wereldmachten, een verder duren van de
oorlogsbarbarijmetsteeds tragischeregevolgen(hongersnoden,
epidemieën,massale verplaatsingen) voorvolkerendiewonenin
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 aanzien-
lijke wijze in de schoot van het proletariaat. Voor de arbei-
dersklasse volstaat het echter niet om in te zien dat het sys-
teem 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
verwezenlijken (…) Opdat de mogelijkheid van de communis-
tische revolutie betekenisvol aan terrein kan winnen bij de ar-
beidersklasse, 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 on-
dergaat op wereldvlak, zou een objectieve grondslag moeten
vormen voor dergelijke strijd”. (Ibidem).
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Ontmoeting van internationalistische kommunisten
in Latijns-Amerika

Wij publiceren hieronder de stellingname die ge-
meenschappelijk werd aangenomen door groepen
of organisaties uit 8 verschillende landen van La-
tijns-Amerika (1). Daarin wordt ook verslag gedaan
van de werkzaamheden van die internationalistische
bijeenkomst die onlangs gehouden werd (2).

Deze bijeenkomst, waarvoor het voorstel al een jaar geleden
gedaan was, werd op de eerste plaats mogelijkdoor de opkomst
van groepen die voor het merendeel (behalve OPOP en de IKS)
3 jaar geleden nog niet eens bestonden. Bovendien zou deze
gebeurtenis nooit hebben kunnen plaatshebben zonder de ge-
meenschappelijke wil van de groepen in kwestie om het isole-
ment te doorbreken en een gemeenschappelijke politieke arbeid
te verrichten (3). De grondslag voor een dergelijk werk was de
aanvaarding door de deelnemers van toetredingscriteria waar-
mee het proletarische kamp afgegrensd werd van dat van de
bourgeoisieen die uiteengezetworden inde hiernavolgendestel-
lingname.

De eerste activiteit van deze bijeenkomst wasnoodzakelijker-
wijze de politieke discussie die moest toestaan helderheid te
scheppen omtrent de bestaande overeenkomsten en verschillen
onder de deelnemers, opdat er een kader kon worden uitge-
werkt om de meningsverschillen op te helderen.

Wij begroeten in het bijzonder het feit dat deze bijeenkomst
plaats heeft kunnen vinden en in staat is geweest ombelangrijke
discussies ter hand te nemen, zoals over de huidige toestand
van de internationale klassenstrijd evenals over de aard van de
crisis die het kapitalisme vandaag teistert.Wij hebben het volste
vertrouwen in de vruchtbare voorzetting van het debat (4).

Wij zijn ons ervan bewust dat deze bijeenkomst nog maar
een heel kleine stap is op de weg naar de vorming van een
internationale referentiepool; een referentiepool wiens bestaan,
wiens publieke debatten en wiens tussenkomst in staat zouden
moeten zijn oriëntaties te bieden aan elementen, collectieven en
groepen uit de hele wereld die op zoek zijn naar een proleta-
risch internationalistisch antwoord op de steeds ernstigere toe-
stand waarin het kapitalisme de mensheid meesleurt.

Niettemin is deze bijeenkomst in vergelijking met de erva-
ringen uit het verleden – zoals bijvoorbeeld de Internationale
Conferenties van het Kommunistische Linkerzijde, die dertig
jaar geleden werden gehouden - wel in staat gebleken om een
aantal zwakheden te overstijgen die zich toentertijd manifes-
teerden (5). Terwijl de Conferenties er niet toe gekomen waren
een gemeenschappelijke verklaringaan te nemen tegenover de
oorlog in Afghanistan, die toen een grote bedreiging vormde,
verdedigt de stellingname die nu in unanimiteit door de deel-
nemers is aangenomen op een zeer heldere wijze de proletari-
sche standpunten tegenover de crisis van het kapitalisme.

Wij willen in het bijzonder de nadruk leggen de felle aan-
klacht die de stellingnamedoet tegen de huidige kapitalistische
alternatieven van ‘links’welke in zwang zijn op het heleAmeri-
kaanse continent en die in de hele wereld niet te verwaarlozen
illusies wekken. Van de Verenigde Staten, met het verschijnsel
Obama, tot in het Argentijnse Patagonië, wordt het continent
‘door elkaar geschud’ door de opkomst van regeringen die be-
weren de armen, de arbeiders, de uitgeslotenen te verdedigen
en die zich voordoen als de dragers van een ‘sociaal’, ‘humaan’
kapitalisme, of in een nog ‘radicalere versie’ (zoals Chavez in
Venezuela, Morles in Bolivia en Correa in Ecuador), beweren
niet minder dan het ‘socialisme van de XXIe eeuw’ te belicha-
men.

Wij denken dat het van het grootste belang is dat er zich,
tegenover deze misleidingen, een eensgezinde, broederlijke en
collectieve pool van internationalistische minderheden opricht.
Dit kan de wegopenen voor de discussie en het formuleren van
standpunten van internationale solidariteit, van onverzoenlijke
klassenstrijd, van een strijd voor de wereldrevolutie, tegenover
het staatskapitalisme, het nationalisme en de uitbuiting die deze
‘nieuwe’ profeten proberen te laten voortduren.

IKS / 26.4.2009

Gemeenschappelijk stellingname

De strijd voor het echte kommunisme, dat wil zeggen een
klasseloze maatschappij, zonder ellende en zonder oorlog, wekt
opnieuw een groeiende belangstellingop bij minderheden in de
hele wereld. In maart 2009 werd op initiatief van de Internatio-
nale Kommunistische Stroming en de Arbeiders Oppositie
(Oposição Operaria, OPOP), in Latijns-Amerika een bijeen-
komst voor internationalistische discussie gehouden, waaraan
verscheidene groepen, kringen en individuele kameraden van

dit continent hebben deelgenomen die zich duidelijk op inter-
nationalistische en proletarische standpunten stellen.

Buiten de IKS en OPOP waren de volgende groepen aanwe-
zig:

- Grupo de Lucha Proletaria (Peru),
-Anarres (Brazilië),
- Liga por la Emancipación de la Clase Obrera (Costa Rica

en Nicaragua),
-Núcleo de Discussión Internacionalista (Dominicaanse Re-

publiek) en
- Grupo de Discusión Internacionalista (Ecuador).

Bovendien hebben ook kameraden uit Peru en Brazilië deel-
genomen aan de werken van de bijeenkomst.Andere kamera-
den uit andere landen hadden eveneens hun verlangen geuit om
deel te nemen, maar hebben dat, om materiële of administra-
tieve redenen, niet kunnen realiseren.

Het geheel van de deelnemers kon zich vinden in de beginse-
len die hieronder afgedrukt staan. Het waren globaal dezelfde
als die welke gediend hadden voor het houden van de Confe-
renties van de Kommunistische Linkerzijde op het einde van de
jaren 1970 en begin jaren 1980:

1. Een beroep op het proletarische karakter van de Oktober-
revolutie van 1917 en de Kommunistische Internationale door
deze ervaringen te onderwerpen aan een kritische balans die
het mogelijk moet maken om nieuwe revolutionaire pogingen
van het proletariaat richting te geven.

2. De verwerping zonder reserve van elk idee volgens welke
er in de wereld landen zouden bestaan met een socialistisch
regime of met een arbeidersregering; al dan niet ‘gedegene-
reerd’; evenals de verwerping van elke vorm van staats-
kapitalistische regering, zoals degene die zich baseren op de
ideologie van ‘het socialisme van de XXIe eeuw’.

3. Het aanklagen van de socialistische en communistische
partijen, evenals hun handlangers, als partijen van het kapitaal.

4. De categorische verwerping van de burgerlijke democra-
tie, het parlementarisme en de verkiezingen, wapens waarmee
de bourgeoisie er talloze keren in geslaagd is om de arbeiders-
strijd in te kapselen en af te leiden, door de arbeidersklasse te
plaatsen voor de valse keuze:democratie of dictatuur, fascisme
of anti-fascisme.

5. De verdediging van de noodzaak voor de inter-
nationalistische revolutionairen om te werken aan de vorming
van een internationale organisatie van de proletarische voor-
hoede, een onmisbaar wapen voor de proletarische revolutie.

6. De verdediging van de rol van de arbeidersraden als orga-
nen van de proletarische macht, evenals de zelfstandigheid van
de arbeidersklasse met betrekking tot andere klassen en lagen
van de maatschappij.

De agenda van de discussies was als volgt:
1. De rol van het proletariaat en zijn huidige toestand, de

krachtsverhouding tussen de klassen;
2. De situatie van het kapitalisme (in wiens schoot zich de

huidige strijd afspeelt) en, als meer globale overdenking, het
begrip van het verval en/of de structurele crisis van het kapita-
lisme;

3. De toenemende ecologische crisis waarin het systeem ons
stort. Alhoewel dit punt, wegens tijdsgebrek, niet is
bediscussieerd, werd er overeengekomen omdeze discussie uit
te diepen via Internet.

Wat betreft punt 1 werden voorbeelden uit Latijns-Amerika
gebruikt om de analyses over het huidige niveau van de klas-
senstrijd te illustreren, maar de bekommernis van het meren-
deel van de tussenkomsten was om deze te beschouwen als een
onderdeel van de algemene situatie van de proletarische strijd
op internationaal vlak. Toch heeft de bijeenkomst besloten om
in het bijzonder de verschillende regeringen van links - die op
dit moment het merendeel van de landen van Latijns-Amerika
regeren – aan te klagen als doodsvijanden van het proletariaat
en zijn strijd. De aanklacht betreft eveneens diegenen die aan
deze regeringen, ook al is het kritisch, steun verlenen. De bij-
eenkomst heeft ook het criminaliseren door deze regeringen
van de arbeidersstrijd aangeklaagd. Hij heeft tenslotte bena-
drukt dat de arbeidersklasse zich geen illusies moet maken over
de wettige en democratische middelen, maar enkel kan rekenen
op haar eigen zelfstandige strijd. Deze aanklacht geldt voor de
volgende regeringen:

- Kirchner inArgentinië

- Morales in Bolivië
- Lula in Brazilië
- Correa in Ecuador
En in het bijzonder het regime, dat geleid wordt door Chávez

in Venezuela, wiens ‘Socialisme van de XXIe eeuw’niets an-
ders is dan een enorme leugen, die er op gericht is om de strijd
van het proletariaat in dit land te onderdrukken en de arbeiders
in andere landen te misleiden.

Wat betreft punt 2 kwamen de deelnemers tot een akkoord
over de ernst van de huidige crisis van het kapitalisme, evenals
over de noodzaak om er een grondiger inzicht in te krijgen,
vertrekkend van een theoretisch en historisch perspectief.

Als conclusie van de discussies kwamen de deelnemers tot
een akkoord over de volgende punten:

- het plaatsvinden van de bijeenkomst is een manifestatie van
de huidige tendens van de ontwikkeling van de strijd en van de
bewustwordingvan het proletariaat op internationaal vlak;

- de verscherping van de crisis van het kapitalisme vandaag
kan, op termijn, deze tendens tot de ontwikkeling van de
arbeidersstrijd enkel versterken en maakt de verdediging van
revolutionairestandpuntenin deschootvanhet proletariaat steeds
noodzakelijker;

- in die zin vinden alle deelnemers het nodig om de inspan-
ning, die begonnen is met de organisatie van deze bijeenkomst,
verder te zetten om actieve deelnemer te zijn in de internatio-
nale proletarische strijd.

Meer concreet werd er als eerste stap van deze inspanning het
volgende besloten:

1. het opstarten van een internetsite in het Spaans (eventueel
in het Portugees) onder de collectieve verantwoordelijkheid van
de groepen die deelgenomen hebben aan de bijeenkomst. Ook
werd de mogelijkheid overwogen omin het Spaans een bulletin
te publiceren, gebaseerd op de inhoud van de internetsite;

2. de publicatie op die site van
- de stellingname (die ook zal gepubliceerd worden op de

sites van de deelnemende groepen);
- de bijdragen die voorbereid werden voor deze bijeenkomst;
-het samenvattend verslagvan deverschillende discussies die

tijdens deze bijeenkomst zijn gevoerd;
- elke andere bijdrage van de aanwezige groepen en elemen-

ten, evenals van elke andere groep of kameraad die zichzelf
herkent in de beginselen en bekommernissen die de ontmoeting
hebben bezield.

Een van de bekommernissen die de ontmoeting heel in het
bijzonder onderstreept is de noodzaak van een open en broe-
derlijk debat tussen revolutionairen en de verwerping van elk
sektarisme en kapelletjesgeest

1) Mexico, Dominicaanse Republiek, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Peru,
Venezuela, Brazilië.
2) De deelnemers waren de volgende: Oposição Operária –OPOP (Brésil),
IKS, LECO (Liga por la Emancipación de la Clase Obrera, Costa Rica –
Nicaragua), Anarres (Brésil), GLP (Grupo de Lucha Proletaria, Pérou),
Grupo de Discusión Internacionalista de Ecuador, Núcleo de Discusión
Internacionalista de la República Dominicana, evenals kameraden uit de-
zelfde landen die hebben deelgenomen op individuele titel.
3) Wij hebben verslag uitgebracht van deze opbloei in Latijns-Amerika in
ons artikel Twee nieuwe secties van de IKS (in Internationaliusme n°342
en Wereldrevolutie n°117).
4) Een van de beslissingen van de bijeenkomst ging over het openen van
een Internet site waarop de gemeenschappelijk stellingname en de debat-
ten gepubliceerd zullen worden. Zie encuentro.internationalist-forum.org
5) Lees bijvoorbeeld in de Internationale Revue n 16 (frans-, engels-, en
spaanstalig), het artikel 2eme conférence internationale des groupes de la
Gauche communiste

Bestaat er een uitweg uit
de crisis? (deel 1 en 2)

In het eerste deel trachten we te begrijpen wat de
huidige economische crisis betekent. We tonen aan
dat ze slechts een volgende, bijzonder ernstige episode
is van de langzame doodstrijd van het kapitalisme in
verval. In het bijzonder leggen we uit dat het
kapitalisme teruggrijpt op een soort drug om te
blijven overleven: toenemende schulden. Twee andere
vragen behandelen we in het tweede deel: hoe, in
concreto, de verschulding veertig jaar lang de
economie heeft ondersteund, terwijl zij iedere keer
opnieuw steeds gewelddadiger crises voorbereidt? En
bovendien: bestaat er een uitweg uit de crisis?

lnternationalism.org
IKS online:
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 te Amsterdam : zaterdag 3 oktober, 14u, HTIB, 1e Weteringplantsoen 2c, 1094 SJ Amsterdam

PERSPECTIEVEN EN HINDERNISSEN VOOR DE
ONTWIKKELING VAN DE ARBEIDERSSTRIJD

 te Rijsel (Lille): zaterdag 12 september 14.30u, MRES(ex-MNE), 23 rue Gosselet, Lille

 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)

ONDERWERP NOG TE BEPALEN

 te Brussel : zaterdag 05 december, 15u, Kulturencentrum Pianofabriek, Fortstraat 35a, 1060 St-Gillis

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
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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.Onderdevoorwaardendiewerdengeschapendoorde 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 revolutionaire 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 indeinternationalearena.Dezeoorlogenbrengendemensheid
op steeds groter schaal niets dan dood en verderf. De
arbeidersklassekaner enkel op antwoordenmet haar internationale
solidariteit en de strijd tegen de bourgeoisie in alle landen.
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 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
bijzonderhuichelachtigevormvanburgerlijkeheerschappij,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.
 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 ‘natio-
nalisatie’ van de economie. Het kommunisme vereist de
bewuste afschaffing door de arbeidersklasse van de kapita-
listische 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.
De georganiseerde, verenigde en gecentraliseerde 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

De standpunten van de revolutionaire organisaties en hun
activiteit zijn het product van de voorbije ervaringen van de
arbeidersklasse 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
Arbeiders Associatie, 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.
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Arbeiders aller landen, verenigt u !

Het ‘Sociaal-Darwinisme’
een reactionaire ideologie van het kapitaal

DARWINJAAR

(wordt vervolg op pagina 4)

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-
vendoor Dawinzelfvoorwat betreftdeevolutievan demens(1).

Definitie van het ‘Sociaal-Darwinisme’

“HetSociaal-Darwinismeiseenvormvan 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, de strijd voor het bestaan en de wetten van de erfelijk-
heid;

c) voor het welzijn van de mensheid is het nodig om te waken
overhetgoed functionerenvandezewetten indemaatschappij.

Zobegrepenkanhetsociaal-darwinismehistorischgedefinieerd
wordenalseen takvandeevolutieleer (evolutionnisme)diepostu-
leertdatereenminimaleofnulafwijkingis tussendenatuurwetten
en desociale wetten, allebeionderworpen aan deoverleving van
demeestgeschikte,enhetbeweertdatdezenatuurwettendirecteen
moraaleneenpolitiekverschaffen.

Mengaat tweevormenonderscheidenvansociaal-darwinisme.
Deene van individualistische inspiratie, beweertdat het individu

het sociaal organisme is dat aan de basis ligt, en dat, naar het
modelvandestrijd tussenindividuenvandezelfdesoort,defunda-
mentele wettenvan demaatschappij voortkomenuit destrijd tus-
sen individuenvan éénzelfdesoort,waarvande strijd tussenetni-
sche groepen (of rassen) slechts een uitvloeisel is. De andere, in
tegendeel,vanuitholistischeinspiratie,beweertdatdemaatschap-
pijhet socialeorganismeisdataan debasis ligt,dat demotorvan
de geschiedenis de strijd is tussen rassen, en dat de strijd tussen
individuen,vanéénzelfdegroepsecundairis, jazelfseenschadelijk
feit voor de overleving van het ras (…).

Het individualistischsociaal-darwinismekomt totontwikkeling
vanafde jaren1850 (duszelfs 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 op aan om ze niet te dwarsbomen om de sociale
vooruitgangte verzekerenenop termijnhetverdwijnenvande‘af-
wijkingen’,zoalsdearmoedeofhetnietaangepastzijn.

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


