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20 JAAR GELEDEN...

Twintig jaar geleden, op 9 november 1989, werd de Berlijnse
muur neergehaald en steen voor steen ontmanteld door een
uitzinnige menigte. Het was daar, in het hart van Europa, mid-
den in een Duitsland dat dronken was van de afschaffing van
het 'IJzeren Gordijn' en het droombeeld van de hereniging, het
sterkste symbool van de verdeling van de wereld in twee
rivaliserende blokken: Oost en West. Op het einde van dit jaar
1989 beleefde de mensheid op enkele maanden tijd het uiteen-
vallen van de USSR en het verdwijnen van de stalinistische
regimes in Oost-Europa.

Deze gebeurtenis liet de bourgeoisie toen toe een ideologisch
wapen te gebruiken van massale vernietiging:de dood van het
stalinismezou zogezegddefinitiefbewijzendat hetkommunisme
een gevaarlijke droom is die onherroepelijk leidt tot totalita-
risme en bankroet! Door op frauduleuze wijze stalinisme gelijk
te stellen aan kommunisme, door de economische teloorgang
en de barbaarsheid van de stalinistische regimes voor te stellen
alshetonafwendbaargevolgvandeproletarischerevolutie,wilde
de bourgeoisie de arbeiders elk revolutionair perspectief de rug
doen toekeren.

Meteen profiteerde de bourgeoisie ook van de gelegenheid
om een tweede enorme leugen door te drukken van het soort
waar zij een patent op heeft, namelijk dat met het verdwijnen
van het stalinisme het kapitalisme zich finaal volop zou kunnen
ontplooien.De toekomst,voorspeldezij, straalde. Zoverklaarde
deAmerikaansepresidentGeorgeBushseniorop 16maart1991,
gesterkt door zijn kersverse overwinning op het leger van
Saddam Hussein, dat een 'nieuwe wereldorde'ontstaan was en
de creatie van “een wereld waarin de Verenigde Naties, be-
vrijd van de impasse van de koude oorlog, in staat zouden zijn
de historische visie van hun oprichters te verwezenlijken. Een
wereldwaarinvrijheid enmensenrechtendooralle natiesgeëer-
biedigd worden”. Deze tweede bluf zou niet lang standhou-
den. De jaren 1990 en 2000 werden getekend door een opeen-
volgingvan oorlogen (van Joegoslavië totAfghanistan, via een
tweede keer Irak) en door een toenemende verarming van de
wereldbevolking. Vandaag, terwijl we volop in een economi-
sche rampspoed zonder weerga verkeren, wordt de herdenking

van de val van de muur veel discreter, bescheidener gehouden,
in de mate dat de beloftes van 'vrijheid', 'vrede' en 'voorspoed'
zich in de ogen van elkeen voordoen voor wat ze zijn:oplichte-
rij.

De arbeidersklasse maakt zich geen illusies meer over dit
uitbuitingssysteem. Ze weet vandaag dat de toekomst die het
kapitalisme haar belooft enkel kan bestaan uit werkloosheid, el-
lende, oorlog en lijden. Waaraan het haar echter ontbreekt om
de moed te vinden om de strijd aan te gaan, is een hoop, een
perspectief, een mogelijke andere wereld waarvoorzij kanvech-
ten. De leugens die kommunisme gelijkstellen aan stalinisme,
die immense propaganda die losbarstte bij de val van de muur
en de ineenstortingvan het Oostblok, die weegt vandaag nogop
de hoofden van de arbeiders, ook van de meest strijdbare.

Daarom publiceren we hieronder grote stukken uit een docu-
ment dat we in januari 1990 publiceerden als bijlage bij onze
territoriale pers en dat er juist op gericht was die weerzinwek-
kende campagne te bestrijden.

Het wereldproletariaat tov de ineenstorting van
het Oostblok en het bankroet van het stalinisme(1)

Het stervend stalinisme bewijst vandaagnogeen laatste dienst
aan het kapitalisme. (…)

De dood van het stalinisme betekent vandaag voor de wes-
terse bourgeoisie een ideologische overwinning. Het proletariaat
krijgt een harde klap te verduren. Maar het zal moeten inzien
dat het stalinisme nooit iets anders geweest is dan de meest ka-
rikaturale vorm van kapitalistische overheersing. (…) Het zal
moeten begrijpen dat het kapitalisme, in oost en west, de uitge-
buite massa's niets anders te bieden heeft dan steeds meer el-
lende en onmenselijkheid, met aan 't eind de vernietiging van de
planeet. Het zal tenslotte moeten begrijpen dat er voor de mens-
heid geen uitkomst bestaat buiten de klassestrijd van het wereld-
proletariaat. Een strijd op leven en dood, die, door het kapita-
lisme omver te werpen, de opbouw zal mogelijkmaken van een
echte kommunistische wereldgemeenschap, een maatschappij

De berg heeft een muis gebaard! Dat is de teneur van de
perscommentaren na de aankondigingen van de plannen en de
budgettaire bezuinigingsmaatregelen voor 2010, die genomen
zijn door de federale regering en de regionale deelregeringen
tijdens de maand oktober. Volgens de mededelingen van de
regeringzouden de verzekeringspremie die gevraagd wordt aan
de banken, de bijdrage van Electrabel voor het langer in dienst
houden van de kerncentrales, gecombineerd met enkele bud-
gettaire besnoeiingen in de gezondheidszorg, het onderwijs, het
openbaar vervoer en de openbare radio en televisie, moeten
volstaan om een gat van 1,6 miljard te dichten in het voorziene
budget. Wat de rest van de openbare schuld betreft, verzekert
de regering ons dat die geleidelijk zal ingelost worden in de
komende jaren via inkomsten uit de heropleving van de econo-
mie. Men zou gaan geloven dat de kwellingen van de economi-
sche wereldcrisis België ruimschoots gespaard hebben!

Is de recessie in België minder erg dan elders?

De terugval van de Belgische economie in 2009 bedraagt
3%, het slechtste resultaat sinds... 1939 ! En de weerslag op
lange termijn van de huidige recessie op de NV België, net
zoals op het geheel van de geïndustrialiseerde landen heeft nog

lang niet al haar gevolgen getoond :“Ik vrees dat het ergste nog
moet komen” (De Morgen, 03.11.09), erkent de Vlaamse mi-
nister-president Peeters. De financiële inspanning van de staat
omde kwakkelende economie recht te houden is trouwens reus-
achtig geweest. Om dat globale financiële gat van 25 miljard
Euro te dichten, kondigt men voor ettelijke jaren een soberheid
aan die erger is dan die van de jaren 1990. Het opstellen van de
budgetten is trouwensgeen dilettantenwerkgeweest, niet omdat
de bourgeoisie voor de keuze stond om de soberheid wel of niet
op te leggen – daar kan men vanuit het standpunt van de logica
van het kapitalisme niet omheen – maar omdat zij haar zorgvul-
dig gepland heeft. De Belgische bourgeoisie heeft inderdaad
langdurig overleg gepleegd over de maatregelen, door de maat-
regelen van de federale en de gewestregeringen op elkaar af te
stemmen en complementair te maken en door een progressief
aanzwellende soberheid door te voeren die loopt tot in... 2015!

Het is dus eerder de ernst van de huidige recessie en de onver-
mijdelijke weerslagdie deze zal hebben op de Belgische econo-
mie, die de uiterste omzichtigheid verklaart van de Belgische
regering. Enerzijds, ondanks de ineenstorting van de uitvoer en
de financiële crisis, is de Belgische economie minder terugge-
vallen dan die van haar Europese buren en concurrenten, dank
zij de betere weerstand van de interne consumptie (volgens de

Europese Commissie, DM, 04.11.09).Anderzijds zijn deschok-
golven in de bank-en verzekeringssectoren verre van beëindigd
(ING, KBC in België, herstructurering van RBS en Lloyds
Banking Group in Engeland, bankroet van de DSB bank in
Nederland en de CIT in deVerenigde Staten). Redenen genoeg
dus om de interne consumptie niet te hard dooreen te schud-
den. Daarenboven dreigt de brand vooral op sociaal vlak :na de
voorlopige oplossing van d technische werkloosheid, gaan de
bedrijven, die in moeilijkheden zitten door de ineenstortingvan
de wereldhandel, steeds meer over tot herstructureringen
(Picanol, UCB, HP, Deroeck, Brussels Airport, Janssens
Pharma, NMBS, enz.). De bourgeoisie weet dat de impact van
de recessie op de verhoging van de werkloosheid pas nu begint
voelbaar te worden, hetzij 200.000 nieuwe werklozen volgens
het Planbureau van de Nationale Bank (van 7% van de actieve
bevolking in 2008 naar 10,3% in 2011), waarvan het meren-
deel nog moet aangekondigd worden in de komende maanden.

Vandaag de bevolking via directe en massale regerings-
maatregelen aanvallen zou ongetwijfeld de recessie nog aan-
scherpen door de binnenlandse vraag te kelderen. Met betrek-
king tot de arbeidersklasse in het bijzonder, die natuurlijk in de
eerste plaats getroffen wordt door dergelijke plannen, komt het
er op aan om haar niet onhandig uit te dagen, op een moment
dat zij volop getroffen wordt door de herstructureringen en de
werkloosheid. Het is die vrees voor de arbeidersklasse die ver-
klaart waarom de bourgeoisie eerst en vooral indirecte maatre-
gelennaar vorenschuift,doorze daarbijvoor testellen als“recht-
vaardige” maatregelen, die er op gericht zijn om“diegenen die
de crisis hebben uitgelokt” (de banken) of diegenen die “van
de crisis profiteren” (Electrabel, die haar oude kerncentrales
10 jaar langer mag uitbaten), te doen betalen.

Betekent dit dat de arbeiders
minder aanvallen te verduren krijgen ?

De aangekondigde heropleving is enkel toe te schrijven aan
de financiële inspuitingen van de overheid en het aanvullen van
de stocks. De arbeiders mogen zich dus geen enkele illusie ma-
ken : in de strijd op leven en dood om te produceren tegen
concurrerende prijzen om competitief te blijven op de wereld-
markt, ziet de bourgeoisie zich verplicht omdrukuit te oefenen
op de prijs van de arbeidskracht. En als de Belgische bourgeoi-
sie het noodzakelijk geacht heeft om een dergelijk overleg te
voeren omtrent de manier om haar maatregelen te plannen en
te verdraaien, dan is dat zeker niet omdat de gevolgen ervan
onbetekenend zouden zijn!

Deindirectemaatregelenzijnmisschiengeenfrontaleaanval,maar
gaansteedszwaarderdoorwegenopdelevensomstandighedenvan
deloontrekkers :zohebbenEletrabel, debankenendeverzekerin-
gen(+10%)reedsaangekondigddatzijdebijdragediedestaatvan
heneist, denkendoor terekenen aande'burgers',duseigenlijkaan
de loontrekkers. Hetzullenookzij zijndiede ongemakkenzullen
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1. de ontwikkeling van de productiekrachten op wereldschaal;
zonderdieisergeenovervloednochvolledigevoldoeningmogelijk
vandemenselijkebehoeften;

2.hetontstaanvanhetproletariaat,deeersteuitgebuiteklasse,die
doorhaarbotsingmetditwereldkapitaalertoe gebrachtwordtom
degrafdelver tewordenvande oudewereld;

3.deuiteraardvoorbijgaandeaardvanhetkapitalisme.
Marx en Engels zouden dat alles nooit begrepen hebben als

zijniet,vooralles,strijdersgeweestwarenvandearbeidersklasse!
Inderdaad,enkeleenklassewierontvoogdingnoodzakelijkerwijze
gepaardgaatmetdievandehelemensheid,wierheerschappijgeen
nieuweuitbuitinginluidtmaardeafschaffingvanalleuitbuiting,kon
eenmarxistischebenaderinghebbenvandemenselijkegeschiede-
nis en de sociale verhoudingen.Alle andere klasse waren, en zijn
daartoesteedsonmogelijkinstaat.Zoalseerdergezegd,konvoorde
slavenendelijfeigeneneenanderewereldslechtsindeverbeelding
bestaan.Hun optreden,hundenken,kon dusomdeze redenenkel
utopisch,idealistischzijn.Watdeheersendeklassenbetreft,demees-
ters,deadelendebourgeois,voorhenwasenishetonmogelijkom
dewerkelijkheidonderogentenemen,omobjectiefdeevolutievan
demenselijkegeschiedenisenvanhuneigenwereld tebestuderen,
wantdanzoudenzijeronvermijdelijktoegedwongenwordenom
te onderkennen dat hun klasse, hun wereld, hun voorrechten ge-
doemdzijnofwarenomteverdwijnen.

Deadeldachtdatzijbekleedwas meteengoddelijken duseeu-
wiggezag.Hoehadhijdanookmaareensikkepitkunnenbegrijpen
vandeevolutievandemenselijkemaatschappijen?

Ziehiernogeenandermeerconcreetvoorbeelduitdeactualiteit.
Marxwordt vandaagdooralleeconomisten begroetdie inzijnbe-
roemdwerk'HetKapitaal'deoplossingengaanzoekenomhethoofd
tebiedenaandehuidigecrisis.Dat lijktheelergophetzoekennaar
de Graal, ijdel en irrationeel. Deze economisten kunnen massa's
bladzijdenvan 'HetKapitaal'lezenenherlezen,zeinallerichtingen
verdraaien, maar ze zullen er geen drup levenselixir kunnen uit-
wringenomhetbestaanvanhetkapitalismeeeuwigte rekken.Wel
integendeel!Als Marxzichverdieptheeft indeeconomie,washet
juistomte begrijpenviawelkemechanismen hetkapitalismevan
binnenuitaangevretenwordtendusveroordeeld isomtenonderte

gaan.Hetgingernietomredmiddelenteontdekkenvoordeziekten
vanhetkapitalismemaaromhettebestrijdenenzijnomverwerping
voortebereiden.Aldezedoktoren indewetenschappen enandere
specialistenvanhet ideologischrookgordijnzullennooit ietssnap-
pen van de economische werken van Marx, want zijn conclusies
zijnvoorhenuiteraardonaanvaardbaarenonverdraaglijk!

Eenwetenschappelijkeenobjectievehoudingaannemenoverhet
vraagstukvandemenselijkemaatschappijen,overhetsocialevraag-
stuk,betekentinziendatereenprimitiefkommunismebestaanheeft,
vervolgens de slavenmaatschappij, daarop de feodaliteit, dan het
kapitalisme (en misschien daarna het communisme) omdat onze
productiecapaciteitenevolueerden,omdatdewijzewaaropdemaat-
schappij zich moest organiseren om te produceren – onze
productieverhoudingen–gelijke tredmoestenhoudenendatalles
tenslottebelichaamdwerdviadegeschiedenisvandeklassenstrijd.
Menbegrijptwaaromhetmarxisme– deze 'wetenschappelijkeen
objectievebenaderingvanhetvraagstukvande geschiedenisvan
demenselijkemaatschappijenenvanhet socialevraagstuk'–voor
debourgeoisienoodgedwongenontoegankelijkis...Doodeenvou-
digomdatdelogischegevolgtrekkinguitdezebenaderingisdathet
kapitalismemoetverdwijnenendaarbijallevoorrechtenvandebour-
geoisie!

Het marxisme: een revolutionaire en levende
wetenschappelijke methode

Door ons vandaag lukraak met Marx en het marxisme om de
oren teslaan,probeertdebourgeoisie datalles te verbergenachter
haarleugensenvervalsingen,ZoalsLeninzei:“Degroterevolutio-
nairenzijnaltijdvervolgdgeweest tijdenshun leven:hundoctrine
is altijd ten prooi gevallen aande meest wrede haat, aan leugen-
campagnesende allerlaagste lastervanwegede heersendeklas-
sen. Na hun dood probeert men hen te veranderen in onschade-
lijke iconen, hen als het ware heilig te verklaren, hun naam te
versieren met een aureool van glorie als troost voor de onder-
drukteklassenenomzetebedriegenentegelijkertijdverminktmen
het wezen van hun revolutionaire boodschap, waarvan men de
scherpekantafstompt,die men in diskredietbrengt”(6).Diteinde

vandezinisbijzondervan toepassingopdehuidige propaganda:“
menverminkthetwezenvanhunrevolutionaireboodschap,waar-
van men de scherpe kant afstompt, die men in diskrediet brengt”.
Wijmoetenin tegendeelonderstrependatMarxeenrevolutionaire
strijder was,Meer zelfs:enkel een revolutionaire militantkan een
marxistzijn. Dezeeenheid tussengedachteendaadvormt juistde
grondslagvanhet marxisme.Dat is ookwat Marxzei:“Totnu toe
hebben de filosofen niets anders gedaan dan de wereld op ver-
schillendemanieren teinterpreteren,hetkomternuopaanhemte
veranderen”(7), of nog: “De theoretische opvattingen van de
kommunistenberusten geenszinsop ideeën,op beginselenuitge-
vonden door de een of andere wereldhervormer. Zij zijn de alge-
meneuitdrukking vanwerkelijkeomstandighedenvandebestaande
klassenstrijd,vaneenhistorischebewegingdiezichvooronzeogen
afspeelt”(8).

Hetmarxismeisnocheenuniversitairedisciplinenochdezoveel-
stewijzeenongevaarlijke theorie,noch eenutopie,nocheenideo-
logie, noch een dogma. Wel in tegendeel! Wij hernemen hier de
vlammendestijlvanRosaLuxemburgen sluitenafmet dit laatste
citaat: “Het marxisme is geen kapel waar men brevetten aflevert
van 'expertise' en waarvoor de massa van gelovigen haar blind
vertrouwenmoetuiten, Hetmarxismeiseenrevolutionaireopvat-
tingvandewereld,dieonafgebrokenvechtvoorhetverwervenvan
nieuweresultaten,eenopvattingdievastgeroesteendefinitievefor-
mulesverwerptendiehaar levenskrachtslechts kanbewijzenvia
hetgeklettervandewapensvandezelfkritiekonderdedondersla-
genvan degeschiedenis”(9)

Pavel /08.10.2009

1) Respectievelijk: Challenges (decembver 2007), Courrier International (juli
2008), Magazine Littéaire (oktober 2008), Le Nouvel Observateur (augustus
2009), Le Point (speciale buiten serie van juni/juli 2009),
2) Het bankroet van de Tweede Internationale, 1915
3) Het kommunisme en de Allgemeine Zeitung van Augsburg
4) Brief aanA. Ruge
5) Filosofische en Economische Manuscripten, 1844,
6) Lenin, 'Staat en Revolutie',
7) Stellingen over Feuerbach
8) Het Kommunistisch Manifest
9) Rosa Luxemburg, 'De accumulatie van het Kapitaal'

voelenvande beperkingenbijdevolksgezondheid, hetonderwijs
enbijde andereopenbarediensten.Detoevlucht totvolkskeukens
envoedselbonnen,de aanvragenbijhetOCMWnemen toe,want
15%vandebevolkingleeftopditogenblikreedsonderdearmoede-
grens.Bijdewerknemerssteltmeneenverveelvoudigingvastvan
dedepressies,vandegevallenvan 'burnout'.

Ondertussenblijft deverslechteringvande Belgischeopenbare
financiën maar verder toenemen :volgens deEuropeseCommis-
sie, zou het begrotingstekort 5,8% bedragen in 2010 en 2011 en
zoudeopenbare schuldstijgenvan85% in2007 tot104% vanhet
BNP in 2011 (DM, 04.11.09).

Het isoverduidelijkdatdezemaatregelenslechts devoorhoede
zijndiehet terreinmoetenvoorbereidenvoor radicaleremaatrege-
len. De soberheid “wordt zwaarder dan het Globaal Plan van
Dehaeneindejarennegentig.Toenbedroegdeinspanningminder
dan1procentvanhetBBP.Denieuwebesparingsrondevergtmeer
dan1procentendevoorwaardenzijnmindergunstig”(L.Coene,
vice-gouverneur van de Nationale Bank, DM 29.09.09). Het zou
gaanommeerdan3miljardbesparingen in2011ennogmeervan
2012 tot 2015. De geleidelijke opvoering van de soberheid is dus
duidelijkgeprogrammeerdenverschillendeideeënomzeinpraktijk
omte zettenwerdentijdensde laatstewekengelanceerd.Alzijnze
enerzijdsprovocatiesdiehetmogelijkmakenomdehuidigemaat-
regelen door te voeren als een 'mindere kwaal', toch zijn ze ander-
zijdsverhelderendvoor dedenkpistesdiede bourgeoisievoorhet
ogenblikbewandelt.

a)De lineaireverminderingvande loneniseen veelvuldigvoor-
komendproefballon(enwordttrouwensinsommigebedrijvenalin
praktijk gebracht, zoals bij HP) : 1% loonsvermindering voor de
leerkrachtenwaseenideevandeVlaamseministervanOnderwijs.
Een gelijkaardige maatregel voor het geheel van het Belgische
ambtenarenkorps werd gesuggereerd door een oud-rector van de
universiteitvanLeuven,Oosterlinck(DM,30.10.09).

b)Dedrastischeverminderingvanhetaantalambtenaren iseen
anderepistediewerdgeprospecteerd.Verschillenderecentestudies
hebbenaangestiptdatmet2%vanhetInternBrutoproducten18,5%
vanhettotalenationaletewerkstelling,Belgiëveruit 'deduurstestaat
van Europa is' (DM,30.10.09).

c)Deversneldeprecariseringvandeopenbaretewerkstellingwordt
al indepraktijkgebracht :zowildePosteenbepaaldaantalvanzijn
postbodesvervangen doorgepensioneerdenen huisvrouwen,die
aangeworvenworden intijdelijkedienstmetprecairecontracten.

d)Entenslotte,naastdeinperkingvanbepaaldeuitkeringen,wordt
het afschaffen van de mogelijkheid van vervroegde pensionering

steedsopenlijkervermeld enaangeradendoorpanels van 'experts'
vandebourgeoisie.

Detendensnaareenprecairetewerkstelling,naarloonsverlaging
enhetinvraagstellenvandepensioenvoorwaardenen-regelingen,
is een algemene tendens in de landen van Europa (zie de plannen
voordeverhogingvandepensioenleeftijd inNederlandeninDuits-
land). Deze laatste maatregel betekent in het bijzonder een schok
vooreengeneratiedieeenverhogingvandeflexibiliteitenhetwerk-
ritmeheeftaanvaard methetperspectiefop eenpensioenwaarvan
zijzoudenkunnengenieten.Getuigenvandezeongerustheidwaren
onlangsdemassaleprotestenvanluisteraarsvaneenradio-uitzen-
dingwaaringediscuteerdwerdoverdenoodzaakomhetvervroegd
pensioenaf teschaffen!

Moeten wij deprotestacties
van de vakbonden ondersteunen?

Datdebourgeoisie zichzozorgvuldigheeftvoorbereidblijktuit
dewijzewaarop deaanvallengeplandzijn engeorganiseerdwor-
den, door ze op te splitsen, bedrijf per bedrijf, sector per sector,
regioper regio.Menkanhet ookvaststellenaandemanierwaarop
zij de vakbonden, haar controleorganen op het sociaal terrein, in
stellingheeftgebracht.Huninitiatievenbetekenenin feiteeenvan
debelangrijkstehindernissenbijdeontwikkelingvandetegenaan-
valvandearbeiders.

Vanindezomerwerddevakbondscampagnegelanceerdomvan
debanken teeisendatzij een 'crisisbelasting'zoudenophoestenom
destaatsfinanciën teherstellen.Doordat ideeover tenemen inhet
budget2010onder devormvaneenverzekeringspremiedieopge-
legdwordtaandebanken,wordtdebourgeoisieinstaatgesteldom
tweevliegeninéénklapteslaan :enerzijdsscherptzijdeillusieaan
datdestaateenscheidsrechterzouzijndiebovendesocialegroepen
staat en waarin de arbeiders dus vertrouwen kunnen hebben.An-
derzijds laatzehetideeindruppelendatnadebanken, iedereenzijn
duitinhetzakjezalmoetendoenomdeinslagvandecrisis teboven
tekomen. Dezebeide ideeënzijn vankapitaalbelangomdedage-
lijksevakbondscontroleophetsociaal terrein teverstevigen.

Wanneerertocheensocialespanningopduikt,nemendebonden
een radicaal standpuntinomde voorgrondvanhet toneel tebezet-
ten en te vermijden dat de arbeiderswoede tot uiting zou komen
ondervormendiehet referentiekadervande burgerlijkeeconomi-
schelogicainvraagzoudenstellen.Vervolgensleidenzijdewerkne-
mersdie gevangenzitten inhetwebvandeoverleglogica naarhet
'onvermijdelijkcompromis'.HetvoorbeeldvanOpelAntwerpenis

een tragische illustratie van deze tactiek :Wanneer GM bankroet
verklaardwerdenereendrastischeherstructureringaangekondigd
werdvoorOpelEurope,gingende vakbondenvooraanstaan inde
strijden verklaardenzij tewillen strijden tothetbittere eindevoor
het behoud van de fabriek. Hun actie bestond er in feite in te gaan
lobbyenmethet patronaat,deVlaamseGemeenschapendefede-
ralestaatbij GMendeDuitsestaatomaantonendatdeAntwerpse
fabriek “ten minste even goede prestaties levert als haar Duitse
concurrenten”,omde“Europeseconcurrentieregels” tedoenna-
leven. Hierbij aarzelen ze niet om de kwaliteit van hun 'acties' als
voorbeeld te stellen tegenover de “ongecontroleerde” strijd-
bewegingenbij Fordvan vorig jaar :“wij zijnverantwoordelijken
hebbeneenlangetermijnvisie”,“inBelgiëgijzelenwijgeenpatroons
zoals in Frankrijk”.Inwerkelijkheid isdeze“voorbeeldige”strijd
nietsandersdaneencorporatistischdoodlopendstraatje:“Wirsind
Opel”.Het komtenkel neerop eensmerige koehandelomopeen
'eerlijkewijze'deoffers,deslachtoffers,deontslagenteverdelenten
dienstevandelogicavandekapitalistischerationalisering;hetleidt
tothetverstikkenvandestrijdbaarheidetontmoedigingbijdearbei-
ders:nietteverwonderendatertijdensdeinternationalesolidariteits-
actiemetOpelAntwerpenop24septemberzoweinigarbeidersvan
Antwerpenzelfaanwezigwaren!

In de huidige toestand is het duidelijk dat de context voor het
ontwikkelenvan de tegenaanvalzeermoeilijk is.Geconfronteerd
metdeaanvallen,enomhunklasse-identiteit terugtevindentegen-
over de heisa omtrent “de solidariteit vanalle burgers tegenover
de crisis”, is het van belang dat de werknemers reageren. En ver-
schillendeactiesbrekeninderdaaduit,diedewerkelijkeontevreden-
heidendewilomweerstandtebiedenbevestigen:bijSonacaenDe
Post,indeLuiksestaalnijverheidenmetaalbewerking,bijdeNMBS.
In Charleroi, hebben onlangs 10.000 arbeiders betoogd tegen de
crisis.Tegelijkertijdhebbendearbeidersdegrootstemoeiteomeen
gepastantwoord tevindenopdesituatie,eenantwoorddatvertrekt
van hun klasse-identiteit, dat steunt op de solidariteit en rekening
houdtmetde intersectoriëleeninternationaledimensiesvandepro-
blemen.Het is enkeldoordeuitbreidingvandestrijdna testreven,
doorhemineigenhandentehoudenviaAlgemeneVergaderingen,
datde arbeiderszichbewustzullen wordenvanhunkracht, datzij
steedsmeerdevakbondsmanoeuvreszullendoorbrekenenopdie
manier ook de frustraties en de ontmoediging die ermee gepaard
gaan

Jos / 05.11.2009
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De nederlaag bij Ssangyong
toont de noodzaak van uitbreiding van de strijd

STAKINGEN IN ZUID-KOREA

Een van de meest betekenisvolle uitingen sinds
vele jaren van de klassestrijd in Zuid-Korea was
de bezetting van het autoconstructiebedrijf
Ssangyong in Pyeongtaek bij Seoel, die begin au-
gustus ten einde liep.

Nadat de fabriek gedurende 77 dagen bezet was
geweest in omstandigheden waarin de arbeiders
voedsel, water, gas en elektriciteit ontzegd was
en waarin ze weerstand geboden hadden aan her-
haalde aanvallen van de politie ondersteund door
een eenheid rangers, door bandieten en stakings-
brekers, zagen de arbeiders zich gedwongen hun
bezetting op te geven terwijl veel van hun voor-
naamste eisen niet ingewilligd waren, en ze wer-
den onmiddellijk onderworpen aan een golf van
repressie onder de vorm van aanhoudingen, on-
dervragingen en in sommige gevallen torenhoge
boetes.

ders zijn verslagen en gekwetst uit de bezettinggekomen, som-
migen ernstig verwond, en met een toename van het aantal
zelfmoorden bij de arbeiders en hun families.

“Bij de slotonderhandelingen ging de plaatselijke vakbonds-
secretaris akkoord met het voorgesteld vervroegd pensioen
(dat wil zeggen het ontslag met een ontslagvergoeding) voor
52% van de arbeiders, en met een verlof van één jaar zonder
loon voor 48%, waarna die weer aangeworven zouden wor-
den als de economische voorwaarden dat zouden toelaten.
De maatschappij zou ook gedurende één jaar een maande-
lijkse vergoeding van 550.000 won betalen aan enkele arbei-
ders die naar commerciële posten verplaatst werden.

In de dagen volgend op deze beledigingen volgden ook de
klappen tijdens de periode van voorhechtenis voor vele aan-
gehouden arbeiders, in afwachting van het opstellen van ak-
tes van beschuldiging en processen die door het bedrijf aan-
gespannen werden tegen de vakbond KMWU waarvan ze 500
miljoen won eisen (45 miljoen VS $). Zoals al aangegeven
staat de Koreaanse arbeidswetgeving in dit geval individuele
processen toe en vervolgingen die in het verleden al arbei-
ders zonder enig bestaansmiddel gezet hebben. Het bedrijf
eist een schadevergoeding van 316 miljard won (258,6 mil-
joen $), wat overeenstemt met een productieverlies van 14.600
voertuigen tengevolge van de staking.” (1)

Wat deze nederlaag vooral aantoont, is dat zelfs als men op
de best mogelijke wijze de verdediging en bezetting van een
fabriekorganiseert, de strijd, wanneer hij niet uitgebreid wordt,
in de grote meerderheid van de gevallen zal mislukken. De
centrale noodzaakvoor elke groep arbeiders die te maken krijgt
met ontslagen, is andere arbeiders te gaan opzoeken, zich naar
andere bedrijven en kantoren te begeven, en daar de nood-
zaak uit te leggen van een gemeenschappelijke actie teneinde
een krachtsverhouding op te bouwen die in staat is bazen en
staat terug te dringen. De actieve solidariteit die getoond werd
door de arbeiders van Kia-Hyundai en andere bedrijven bui-
ten de fabriekspoorten, bewijst dat dit geen utopie is, maar
dat de beweging voorrang moet geven aan uitbreiding, eerder
dan enkel weerstand te bieden aan de aanvallen van de politie
tegen een bezet bedrijf, hoe noodzakelijk dat laatste ook mag
zijn. De arbeiders die over deze nederlaag nadenken moeten
zich de volgende vraag stellen: waarom vertaalden die au-
thentieke uitdrukkingen van solidariteit zich niet in een di-
recte uitbreiding van de strijd, naar Kia of naar andere ar-
beidsplaatsen? En verder: die militante minderheden die be-
zig zijn de strategie van de vakbonden in vraag te stellen,
moeten zich verenigen in groepen en comités om aan te zet-
ten tot uitbreiding van de strijd en tot de onafhankelijke orga-
nisatie ervan.

Voor ons ligt de sleutel van het probleem bij de kwestie dat
de uitbreiding in handen gelaten werd van de vakbonden, voor
wie het ontketenen van de staking deel uitmaakt van een vast
ritueel, met symbolische actiesdie geenszins de bedoelingheb-
ben een groot aantal arbeiders op de been te brengen, inclu-
sief met hun steun aan de bezetting bij Ssangyong, waarbij ze
uitbreiding van de strijd buiten beschouwing laten om hun
eigen eisen voorop te stellen. Binnen de fabriek lijkt de vak-
bond KMWU de situatie globaal onder controle gehad te heb-
ben. Loren Goldner, die in Korea was toen de strijd uitbrak
en die in het bedrijf binnen geraakte, geeft de discussie weer
die hij had met een arbeiders die aan de bezetting deelnam :
“Ik praatte met een arbeider die actief aan de bezetting deel-
nam en de rol van de vakbond bekritiseerde. Volgens hem
behield de KMWU de controle over de staking. Maar in te-
genstelling tot de rol van de vakbonden in de strijd bij Visteon
in het Verenigd Koninkrijk en in de ontmanteling van de auto-
industrie in de Verenigde Staten, heeft de KMWU de illegale
acties van bezetting van de fabriek en voorbereiding van haar
gewapende verdediging gesteund. Anderzijds, in de onder-
handelingen met het bedrijf, heeft hij zich geconcentreerd op
de eis niemand te ontslaan en heeft hij zich toegevend opge-
steld wat betreft de eisen van werkzekerheid voor allen en
tegen de outsourcing.”

De uitbreiding van de strijd mag niet aan de vakbonden
overgelaten worden. Ze kan enkel doeltreffend in handen ge-
nomen worden door de arbeiders zelf. Wanneer de vakbon-
den illegale acties steunen en wanneer hun plaatselijke verte-
genwoordigers deelnemen aan een strijd, bewijst dat geens-
zins dat de vakbonden soms aan de kant van de strijd staan.
Het bewijst in het beste geval dat de lagere vakbondsleiders,

zoals in dit geval de plaatselijke KMWU-secretaris, vaak zelf
arbeiders zijn en nog als arbeiders kunnen handelen. In het
beste geval ook dient dit enkel om de illusie overeind te houden
dat de vakbonden, ten minste op lokaal vlak, nog strijdorganen
van het proletariaat zijn.

Goldner trekt volgende conclusies uit de nederlaag: “De ne-
derlaag bij Ssangyong kan niet enkel toegeschreven worden
aan de destabiliserende rol van de nationale organisatie van
de KWMU die van bij het begin toeliet dat de onderhandelin-
gen gekanaliseerd werden naar het nauw omlijnde doel van
'geen ontslag'... De nederlaag kan ook niet volledig verklaard
worden uit het klimaat van economische crisis. Beide facto-
ren speelden zeker een grote rol. Maar torenhoog boven hun
onmiskenbaar impact is het de terugval, jaar na jaar, van de
Koreaanse arbeidersklasse, vooral tengevolge van de werk-
onzekerheid, die nu meer dan de helft van de arbeidskracht
treft. Duizenden arbeiders uit naburige fabrieken hebben her-
haaldelijk hulp geboden aan de staking bij Ssangyong, maar
dat was niet voldoende. De nederlaag van de stakers bij
Ssangyong, ondanks hun heldenmoed en hun vasthoudend-
heid, zal de heersende ontmoediging nog vergroten tot een
strategie ontwikkeld wordt die een bredere steun op de been
kan brengen, niet om gewoonweg defensieve gevechten te le-
veren, maar om tot het offensief over te gaan.”

Wij gaan zeker akkoord over het feit dat de atmosfeer van
economische crisis zeker een verlammend effect heeft op tal-
rijke arbeiders, die enkel kunnen vaststellen dat het wapen van
de staking dikwijls niet doeltreffend genoeg is wanneer de fa-
briek in elk geval toch gaat sluiten, en die zovele bezettingen
tegen sluiting door een lange belegering hebben zien wurgen.
De ontwikkeling van de werkonzekerheid speelt ook een rol
door de arbeidskracht te versnipperen, hoewel we niet denken
dat dit een doorslaggevende factor is en dat dit zeker niet enkel
telt in het geval van Zuid-Korea. In elk geval is ze een aspect
van de crisis zelf, één van de talrijke maatregelen die de bazen
nemen om de kost van de arbeidskracht te verlagen en de weer-
stand te versnipperen.

En tenslotte heeft Goldner gelijk te zeggen dat de arbeiders
tot het offensief moeten overgaan, dat wil zeggen dat ze de
massastaking moeten aangaan die op termijn tot doel heeft het
kapitalisme omver te werpen. Maar juist de ontluikende be-
wustwording van de omvang van die taak kan in een eerste tijd
de arbeiders ook doen aarzelen de strijd aan te gaan.

Eén feit is zeker:de kwestie van de overgang van defensieve
naar offensieve strijd kan niet enkel in Korea gesteld worden.
Ze zal het resultaat zijn van een internationale rijping van de
klassestrijd, en in die zin kunnen de nederlaag bij Ssangyong
en de lessen die eruit getrokken kunnen worden een echte bij-
drage zijn tot die ontwikkeling

Amos / 1-09-2009

(1) Dit citaat is afkomstig van Loren Goldner, een geëngageerde intellec-
tueel vanAmerikaanse origine die lange tijd in Zuid-Korea gewoond heeft.
Hij publiceerde talrijke artikels die vaak op een zeer pertinente manier de
crisis van het kapitalisme en de klassenstrijd behandelen, in het bijzonder
in Zuid-Korea. Hij heeft met name een gedetailleerde balans opgemaakt
van de strijd in de fabriek van Ssangyong, te vinden op libcom.org, en
waaruit dit en volgend citaat vandaan komen.

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?

Lees ook op
lnternationalism.org:

De Zuid-Koreaanse economie heeft zich nog niet echt her-
steld van de rampzalige landing van de 'tijgers en draken' in
1997, een voorloper van de huidige kredietkrach. Sindsdien
verkeert de hele autoindustrie er in een diepe crisis. Ssangyong
Motor Company, dat nu onder controle staat van een Chinees
conglomeraat van autobouwers, heeft zijn arbeidskracht gelei-
delijk aan verminderd en een plan voorgesteld om de fabriek
als onderpand te geven om zich van leningen te verzekeren die
het nodig hand om aan het faillissement te ontsnappen. Dit
plan impliceerde nog veel meer ontslagen : 1700 arbeiders
zouden gedwongen worden vervroegd op pensioen te gaan en
300 tijdelijke arbeiders zouden aan de deur gezet worden.
Verder zou technologie naar China getransfereerd worden met
de uiteindelijke bedoelingzich op de ruime markt van de mach-
tige buur van Zuid-Korea te bevoorraden, waar mankracht
aan lage prijs beschikbaar is.

De staking en bezetting van het bedrijf, die begon op de
ochtend van 22 mei, gingen samen met de vraag niemand te
ontslaan, niemand in een onzekere positie te brengen en het
bedrijf niet in het buitenland te bevoorraden. Gedurende de
bezetting heeft het duizendtal arbeiders dat het bedrijf bezette
blijk gegeven van een voorbeeldige moed en vindingrijkheid
om zich te verdedigen tegen de politiemacht die uitgerust was
met helikopters, traangas, verlammende pistolen en ander mi-
litair materieel. Die weerstand vereiste niet enkel het fabrice-
ren van geïmproviseerde wapens (metalen buizen,
molotovcocktails, katapulten), maar ook een strategische zin
en een verdedigingstactiek – zo hebben ze op de verplette-
rende overmacht van de repressiekrachten geantwoord door
zich terug te trekken in de schilderafdeling, erop rekenend (te-
recht) dat de daar aanwezige ontvlambare materialen er de
politie van zouden weerhouden traangas te gebruiken, vooral
nadat er zich in Seoel onlangs een tragedie afspeelde waarbij
vijf personen de dood vonden in een brand die aangestoken
was tijdens een confrontatie met de politie.

Dergelijke acties vragen een uitgesproken zin aan initiatief
en zelforganisatie. Het schijnt dat de arbeiders zich in 50 of 60
groepen van elk tien leden georganiseerd hadden, waarbij elke
groep een afgevaardigde koos om de actie te coördineren.

De bezetting heeft ook solidariteitsacties uitgelokt vanwege
andere arbeiders, waarvan er velen even onzeker zijn over hun
toekomst. De arbeiders van de nabijgelegen autofabriek van
Kia-Hyundai waren bijzonder actief, met honderden arbeiders
die de fabriek kwamen verdedigen tegen de aanvallen van de
politie. Pogingen om de bedrijfspoorten te bereiken en voed-
sel en andere voorraden naar de bezetters te brengen, stootten
op geweld dat even brutaal was als het geweld dat gebruikt
werd tegen de bezetters zelf. Het lijdt geen twijfel dat de be-
zetting ruime steun genoot van de hele Zuid-Koreaanse arbei-
dersklasse, een feit dat zich weerspiegelt in de houding van de
nationale vakbondsfederatie KCTU, die een algemene staking
uitriep van twee dagen en een nationale solidariteitsmeeting
einde juli.

Welke lessen trekken uit deze nederlaag?

Maar hoewel sommige maatregelen die de bazen eerst had-
den voorgesteld bij het einde van de staking geschrapt werden,
is de bezetting toch op een nederlaag uitgedraaid. De arbei-
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De zelfmoorden bij France Telecom: de uitdrukking van
de onmenselijkheid van de kapitalistische uitbuiting



De 'Mexicaanse' griep is een nieuw onheil van het kapitalisme
Op de internetsites zijn talrijke vreemdsoortige, geheimzin-

nige, en overdreven “argumenten” naar voren gebracht om de
pandemie van de varkensgriep uit te leggen. Deze argumenten
en veronderstellingen drukken slechts het wantrouwen en de
ontevredenheid uit van de bevolking ten aanzien van de offi-
ciële verklaringen, die beweren dat het gaat om een “natuurlijk
risico”, dat verband houdt met de levenscycli van de virussen
en met het toeval …, iets wat natuurlijk geenszins helpt om te
begrijpen wat er gebeurd is. Het is ookgeenszins verwonderlijk
dat het linkse apparaat van het kapitaal en de vakbonden alles
doen om het werkelijke probleem te verbergen door de oor-
sprong van de epidemie te zoeken in de perverse handelingen
van een individu of van een land. Ze beweren dan ook dat de
epidemie in Mexico met voorbedachten rade geschapen is door
deVerenigdeStaten, of dathetgaat omeenpubliciteitscampagne
bedoeld omde geheime handelingen van de regering te verber-
gen met het oog op de financiële en handelsovereenkomsten.

Dit soort verklaringen, die zeer radicaal kunnen lijken, doen
niet anders dan het idee verdedigen dat er een nationaal kapitaal
met een “menselijk gezicht”zou kunnenzijn. Het zou voldoende
omgrenzentestellenaandehandelingen vanbepaalde“gangster-
staten”, een betere politiek te voeren of zich laten regeren door
“eerlijke mensen” en “mensen van goede wil”…

Maardeoorsprongvandezeepidemie ligtniet ineen“complot”.
Hetishetresultaatvaneenontwikkelingzelfvanhetkapitalismedat
vandaageendestructiefsysteemisgeworden.

De ongebreidelde zucht naar winst en de steeds erger wor-
dende kapitalistische concurrentie leiden tot een steeds meer
verstikkende uitbuiting, waarbij de arbeidsvoorwaarden en de
gezondheid van de loonarbeiders ernstig aangetast worden.
Bovendien gebruikt de heersende klasse, in deze ongebreidelde
race om de productiekosten te verminderen, steeds meer ver-
vuilende en schadelijke methoden. En dat gebeurt zowel in de
sfeer van de industriële productie als in die van de landbouw en
de veeteelt, zowel in de hooggeïndustrialiseerde landen als in de

landen weinig geïndustrialiseerd zijn (zelfs als de situatie in de
laatste nog veel dramatischer is).

Bijvoorbeeld,alsmendeomstandighedenonderde loepneemt
van de pluimvee en van de veeteelt, constateert men een mis-
bruik van anabolen en van antibiotica (om de groei te doen
versnellen), een opeenstapeling van dieren met een zeer hoog
niveau van afval, dat vervolgens worden weggegooid zonder de
minste voorzorg te nemen, waardoor er haarden van hoge be-
smetting en gevaar ontstaan. Door deze vorm van productie
worden er pandemieën veroorzaakt zoals die van de “gekke
koeien” en de verschillende varianten van de dodelijke griep.
Noch de opwarming van de aarde, noch ontstaan van epide-
mieën zijn “ongelukken van de natuur”. Hun herhaling en hun
verergering geven aan dat ze het gevolg zijn van een
productiewijze, die van het kapitalisme in verval.

Daar moet nog de aanvallen op het stelsel van de gezond-
heidszorg en het gebrek aan voorzorg aan toegevoegd worden,
die de verspreiding van virussen begunstigen. Men ziet dat heel
goed in Mexico als men de onophoudelijke ontmanteling vast-
stelt van de ISSSTE en van de IMSS 1) en hun gezondheids-
centra, die ongeveer de enige zijn waartoe de arbeiders toegang
hebben. Sinds 2006 maken bepaalde verslagen gewag van stu-
dies door de Mexicaanse regering over het gevaar van een epi-
demie in het land. Er is zelfs al het feit ter sprake gebracht dat
het gekende virus, genaamd de “griep type A”, de pluimvee-
vogels en de zoogdieren zou kunnen infecteren, een mutatie
zou ondergaan en de mensen zou aanvallen, wat het probleem
nog zou vergroten. Er zijn rapporten gemaakt, er zijn projecten
opgezet, maar alles bleef een dode letter, zonder dat er een cent
voor beschikbaar komt.

De opkomst van deze griepepidemie inMexico heeftnogeens
een keer de hachelijke omstandigheden blootgelegd waarin de
arbeidersklasse leeft:de verergering van het niveau van uitbui-
ting en de ondragelijke ellende vormen een gunstig terrein voor
de ontwikkeling van ziektes en voortijdigoverlijden.

Het kapitalisme verspreid de epidemie en de
arbeiders ondervinden de gevolgen

Volgens de inlichtingen, die de journalisten naar buiten heb-
ben gebracht, wist men vanaf 16 april al wat de gevolgen waren
van het virus en toch heeft de regering zeven dagen gewacht
om alarm te slaan. Ondanks de verwarrende en opgesmukte
cijfers, die door de Minister van Gezondheid werden verstrekt
over het aantal zieken en doden, kan men heel gemakkelijk de
rekening opmaken: de enige slachtoffers van deze epidemie
zijn de arbeiders en hun gezinnen. Het zijn de loonarbeiders
en hun gezinnen die door dit kwaad dodelijkworden getroffen.
Ze zijn gedwongen zich voort te slepen van het ene ziekenhuis
naar het andere in een poging medische behandeling te onder-
gaan in overvolle gangen zonder antivirussen te vinden en zo
kostbare tijd verliezen, die hen had kunnen redden. Terwijl de
officiële verklaringen de epidemie presenteren als een affaire
die“ondercontrole” is,ondergaatdearbeidende bevolkingwreed
het gebrek aan medische verzorging, aan medicijnen en aan
voorzorgsmaatregelen. Het zijn ook de werkers in de gezond-
heidszorg (artsen en verpleegsters) die onder uiterst moeilijke
en gevaarlijke omstandigheden uitputtende dagen hebben moe-
tenmaken. Omdie reden hebben de interneartsen van het INER
(Nationaal Instituut voorAdemhalingsziektes) op 27 april gede-
monstreerd waarbij ze deze situatie aan de kaak te stelden.

De manier waarop deze epidemie werd beleefd tijdens de
eerste weken is heel betekenisvol:de heersende klasse en haar
staat stelden dat het een “veiligheidkwestie” was, die “nationale
eenheid” vereiste.

De paniekcampagne:
een ander virus tegen de arbeiders

Er kan geen twijfel over bestaan dat de heersende klasse, in
het midden van april, verrast was en in paniek raakte toen het

Drieëntwintigzelfmoorden(plusdertienzelfmoordpo-
gingen) in achttien maanden tijd bij France Telecom!
Ziedaar een nieuwe tragische getuigenis van het feit
dat de proletariërs steeds meer geconfronteerd wor-
den met een klimaat van terreur op het werk en met
ondraaglijke druk. Voor de hoofdmanager van het be-
drijf Didier Lombard, die deschuld legt bij de slachtof-
fers van de opgedreven uitbuiting, zou het daar eigen-
lijk enkel gaan om een simpel 'mode' verschijnsel dat
alleen maar 'fragiele personen' zou treffen (1). Wat een
cynisme!

Voordezekapitalistischeleiderzonderscrupules,wiensmeaculpa,
op een ongepast moment uitgesproken, gewoon tot het
communicatiebeleidbehoort,berust de tragedieniet in het feitdat
menselijke wezens vermalen worden door de ongenadige logica
vande rendabiliteitvanhetkapitaal, maar inhetdiskrediet dathet
marktimagovanzijnondernemingaantast!

Tegenovereen gedragdatnoodzakelijkerwijs gedicteerdwordt
doordewettenvande'geldla',doeneenaantalpolitici,voornamelijk
vanlinks,alsofzijontroerdzijn.Hetzijnnochtansdieschijnheiligen
diedelaatstetwintigjaardemassaleontslagenbegunstigdhebbenin
ditbedrijf,netzoals inveleandere.Zohebbenzijbijgedragentothet
opschroevenvandehelsewerkritmesdiegeleidhebbentotdedra-
ma's van vandaag. Het zijn diezelfde socialisten die de stress ver-
hoogdhebbendoordeinvoeringvande35uren,waaraaneenflexi-
biliteitverbondenwerdwaardoordearbeideruitgeknepenwerdals
een citroen! Het zijn zij die o.a. France Telecom op de Beurs ge-
bracht hebben in 1997 met de 'management' methodes die men
kent! Het was niemand anders dan Jospin die in die tijd met een
hoge borst verklaarde dat “de mutatie van het bedrijf een mooi
succes was!”. Een manager van France Telecom geeft ons trou-
wens een idee van dit “mooie succes”: “Het is mijn werk om 5%
besparingen te maken van semester tot semester. Om u maar te
zeggendatmenalophetbot zitendatnudevraagrijstofmenzich
nueen armofeenbeen gaatafhakken!”(2).Omdit soortdoelstel-
lingentebereiken,nadezegolfvanzelfmoorden,ishetnietverwon-
derlijk dat men op zoek moet naar 'subtielere' wegen om het de
loontrekkers te 'doen volhouden':dat isde zin van het ter beschik-
kingstellenvan een 'groennummer'vooreenbijkomendecontrole
vande loontrekkersenhetdoorlichtenvanhetmanagementvandit
bedrijf.Maardegrondvanhetprobleemzalnietveranderen:het is

heelduidelijkdathetdoelvanhetkapitaalaltijdzalzijnomwinst te
maken en steeds meer druk te leggen op de proletariër, tot voorbij
zijnpsychologischegrenzenentotaanderandvandezenuwinzin-
king!Wantovergeleverdaanzijneigendynamiekkanhetkapitalis-
tischesysteemslechts uitmondenopdeuitputtingvandearbeids-
kracht. Vandaag zijn het niet enkel meer de arbeiders die worden
uitgeperst als citroenen en het gelag moeten betalen maar ook de
ingenieurs,deadministratievekaders,diedoordecrisisendeuiter-
steconcurrentiegeproletariseerdwerdenenwierarbeidsvoorwaarden
fiksgedegradeerdzijn.Omzijnwinstenteverzekeren reedsbijde
dageraadvanzijnontwikkelingdrong“dekapitalistischeproductie,
dieinwezenproductie isvandemeerwaarde,vanopslorpingvan
demeerarbeid (...)deverslechtering vandearbeidskrachtvande
mens op, door hem te beroven van de normale omstandigheden
waarinhij functioneert,hetzijfysiek,hetzijmoreel–enveroorzaakt
de voortijdige dood van deze [arbeids]kracht”(3). Vandaag zijn
hetdeintensiveringvandearbeidendearbeidsomstandighedendie
dezeuitputtingopdringen,

Hetverschijnselvandezelfmoordenisjammergenoegnietnieuw
en ook niet beperkt tot Frankrijk. De golf van zelfmoorden op het
werkkendeeengroeiendeenvoortdurendverhoging, zelfsalwer-
den er niet echt cijfers opgeplakt (4). Sinds de jaren 1990, is het
aantalzelfmoordenverergerddoorhetgeweldendebrutaliteitvan
deeconomischecrisis.Het isdevertalingvanhetfeitdatdekapita-
listischewereldgeen toekomstheeft,geenander perspectiefheeft
dandat vanhetveroorzakenvandesocialeellende,vandebarbarij
endedood.Overal inEuropa en inde wereld richtdestress ophet
werkvoortdurendravages aan. IndeVerenigde Statenkondigthet
ministerievanArbeidaandathet“aantalzelfmoorden,diegepleegd
werden, met 28% verhoogd is voor het jaar 2008. In het totaal
werden 251 zelfmoorden geregistreerd, het hoogste aantal sinds
1992”(5). In China hebben de zelfmoorden zich de laatste tijd
verveelvoudigdalsgevolgvandebankroetenvanbedrijven.Den-
ken wij maar even terug aan het jaar 2007, toen wij reeds golven
vanzelfmoordenmoestenbetreuren inFrankrijkbijTechnicentre
van Renault Guyancourt, bij PSA, bij EDF-GDF(Chinon), bij de
banken,bijde horeca(Sodexho)(6).

Erisnietsveranderd,het isalleenmaarergergeworden!Dedruk
enhetgepest doordechefs,de schrikvoordewerkloosheid enhet
systematischchanterenmetontslag,degroeiendewerkoverlastwor-
densteedsweeraangehaald.Hetverschijnselvan uitputtingophet
werkofde 'burnout'vertoontde tendensomzichteontwikkelenop

een nog niet geziene schaal (7). Wat men 'moreel pesten' noemt
wordt de regel, als een 'strategisch' middel bestemd om mensen
onder dwang aan te passen of om zich bij hoogdringendheid, en
tegeneen lagekost, teontdoenvanloontrekkersdieongewenstzijn
geworden of niet voldoende productief zijn. Er bestaan daarvoor
trouwenspest 'specialisten'diemen indat verrottemilieu 'schoon-
makers'noemtof 'overgangsmanagers'.Zijwordenbetaaldvoordat
vuilewerk:ditwilzeggenomdepersoonlijkheid tevernietigenvan
diegenendiedeeluitmakenvande'overtolligeeffectieven'ofvande
'onaangepasten',destrijdvaardige arbeiders isoleren,henindefout
doengaanendiegenenaandedeurzettendiehetmeestanciënniteit
hebbenendie teveelkosten!Hetdoel isdubbel:

-makendatdiegenendiemenbuitenwil,uit zichzelfvertrekken
zonderhiervooreenvergoedingtekrijgen;

-hetdemoraliserenenintimiderenvandeandereloontrekkersdie
overblijven om ze makker te maken en over te leveren aan wille-
keur.

Nochtans kunnen de omstandigheden van de uitbuiting en het
opdrijvenvandeaanvallen,verbondenaande economischecrisis
zonderuitweg,nietandersdanertoeleidendatoptermijndewoede
uitbarst,datze leidt totcollectieve strijd, toteensolidariteit eneen
bewustwordingindediepte,Detoekomst ligtniet indeconcurren-
tieonder deproletariërs,maarin hungroeiendeeenheidin destrijd
tegende uitbuiting.Het is die toekomst die terughoop kangeven,
massaleensolidairestrijdkanvoorbereiden,enop termijndeweg
openennaareen revolutionairperspectief

WH/ 18.09.2009

1) http ://info.france2.fr
2) http ://www.marianne2.fr
3) Marx, 'Het Kapitaal', deel I hfst X
4) Bepaalde journalisten voelen zich gebelgd over het ontbreken van sta-
tistieken daaromtrent. Men moet er niet aan twijfelen dat ze bestaat. Maar
voor de bourgeoisie moeten ze, om klaarblijkelijke redenen vertrouwelijk
blijven.
5) Bron: courrierinternational.com/article
6) Zie Révolution Internationale n°379 (van mei 2007), op onze website.
7) Ernstig depressief verschijnsel gedefinieerd als een professionele uit-
putting die “deel uitmaakt van professionele psychosociale risico's, als
gevolg van de blootstellng aan permanente en langdurige stress” en die
door de psychoanalist Herbert Freundeberger in 1979 als volgt werd
gedefiniëerd: “staat van chronische vermoeidheid, van depressie, en
van frustratie aangebracht door toewijding aan een zaak, een levens-
wijze, of een relatie, die niet beantwoordt aan de verwachtingen en die
uiteindelijk leidt tot het verminderen van de inzet en de verwezenlijking
van het werk”.
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muterende virus ontstond, waarvoor geen vaccin beschikbaar
was. Dit heeft haar ertoe gebracht overhaastige beslissingen te
nemen, waardoor ze onder de hele bevolking een paniek ver-
spreidde. In het begin was de heersende klasse dus overmand
door de paniek, maar al zeer snel is ze begonnen om deze pa-
niek tegen de arbeiders te gebruiken. Ze heeft deze campagne
aan de ene kant gebruikt als een middel om aan haar regering
een imago van efficiëntie en beschermende kracht te geven, en
op die manier dus aan geloofwaardigheid te winnen. Aan de
andere kant heeft ze hem gebruikt om angst te verspreiden, ze
heeft iedereen aangemoedigd om zich op zijn eentje terug te
trekken, door de bevolking aan te sporen niet naar buiten te
gaan, zich te verstoppen, opgesloten in haar eigen woning. Zo
heeft ze een algemene sfeer van wantrouwen geschapen, waar-
bij iedereen in de ander een mogelijke bron van besmetting
zag. Dat is iets dat ingaat tegen de solidariteit die zich moet
ontwikkelen in de schoot van de uitgebuite klasse. Men kan
dan ook begrijpen waaromde Staatssecretaris van Gezondheid,
CórdobaVillalobos, deagressie rechtvaardigt (en bijgevolgaan-
moedigt) waarvan de inwoners van Mexico City (die ervan be-
schuldigd werd “geïnfecteerd” te zijn) het slachtoffer werden
in de andere delen van het land. Deze hoge functionaris be-
weerde dat deze agressie slechts een natuurlijke uitdrukking is,
eigen aan het “mens zijn”.

De bourgeoisie is beducht voor de ontwikkeling van de soli-
dariteit onder de arbeiders en zij is in staat geweest deze ge-

beurtenis te gebruiken om haar af te remmen door het chauvi-
nisme en het localisme aan te moedigen. Het is deze zelfde na-
tionalistische en xenofobische ideologie die het kapitaal overal
(zowel in China, inArgentinië als in Cuba) gebruikt om de con-
troles aan de in- en uitgang van de grenzen te rechtvaardigen.

De heersende klasse tracht, door de ontketening van haar cam-
pagne van verspreiding van de angst, de arbeidersklasse een ge-
voel van onmacht te injecteren; ze wil haar de boodschap over-
brengen volgens welke men zich moet opstellen achter de “grote
redder”, dat wil zeggen de staat.

Hetenige tegengif tegendeze campagnes van verspreidingvan
de angst kan gevonden worden in de verheldering van het be-
wustzijn van de arbeiders, in een werk van overdenking die hen
op termijn in staat zal stellen te begrijpen dat men van het kapi-
talisme niets anders kan verwachten dan steeds meer uitbuiting,
ellende, epidemieën en voortijdige dood.

Vandaag de dag, meer dan ooit, moeten we begrijpen dat het
kapitalisme een maatschappelijke catastrofe voor de mensheid is
geworden en dat men een einde moet maken aan dit systeem in
verval

Naar Revolución mundial, publicatie van de IKS in Mexico
Juni 2009

1) Het Mexicaanse sociaal zekerheidsstelsel, het ene voor de ambtenaren
en het andere voor de rest van de bevolking.

bevrijd van crisis, oorlog, onmenselijkheid en onderdrukking
onder al hun vormen.

Er bestaat geen continuïteit, maar een radicale breuk
tussen het stalinisme en de revolutie van oktober '17

Debourgeoisieliegtwanneerzeluidkeelsroeptdatdestalinistische
barbarijderechtstreekseerfgenaamisvandeOktoberrevolutievan
1917,wanneerzebeweertdatStalinnietsandersgedaanheeftdan
het systeemdat Lenin uitwerkte tot in zijn uiterste consequenties
doortezetten.Alle journalisten,allehistoricienandere ideologen
dievoorhetkapitalismewerkenwetenmaaraltegoeddaternietde
minstecontinuïteitbestaat tussendeproletarischeOktoberenhet
stalinisme.Zij wetenallemaaldatde invoeringvandit regimevan
terreur niets anders was dan de contrarevolutie die zich, met de
nederlaagvandeeersteinternationalerevolutionairegolfvan1917-
23, installeerde opderuïnesvan deRussischerevolutie.Wanthet
wasweldegelijkhet isolementvanhetRussischproletariaat,nade
bloedigeonderdrukkingvanderevolutieinDuitsland,datdedood-
steekgafaandemachtvande arbeidersraden inRusland.

Degeschiedenisheeftenkeloptragischewijzebevestigdwathet
marxismesindshetontstaanvandearbeidersbewegingsteedsver-
dedigdheeft. Dekommunistischerevolutiekanalleen internatio-
naalzijn. "Dekommunistischerevolutie (..) zalgeenzuivernatio-
nalerevolutiezijn;zezalzich tegelijkertijdvoordoeninallegecivi-
liseerde landen (..). Zezal ookeen aanzienlijkeweerslag hebben
opalleandere landenvandeaardholendegangvan hunontwik-
keling compleet veranderen en versnellen. Zij is een universele
revolutie; haar terrein zal bijgevolg universeel zijn" (F. Engels,
Principesvan hetCommunisme,1847).

Dezelfdetrouwaan debeginselenvanhetkommunismeenvan
hetproletarische internationalismedrukteLenin,wachtendopeen
aflossingdoorderevolutieinEuropa,zouit:"DeRussischerevolu-
tie is maar één afdeling van het socialistisch wereldleger, en het
succes,de zegevanderevolutiediewijvolbrachthebbenhangtaf
van de actie van dat leger. Dat feit vergeet niemand van ons (..).
HetRussischproletariaat iszichbewustvanzijnrevolutionair iso-
lement, en het ziet duidelijk dat zijn overwinning de eensgezinde
tussenkomst van de arbeiders van heel de wereld als onmisbare
voorwaarde en fundamenteel uitgangspunt heeft." (Lenin, Rap-
port aan de Conferentie van fabriekscomités van de provincie
Moskou,23 juli1918).

Zo is het internationalisme altijd al de hoeksteen geweest van
de gevechten van de arbeidersklasse en van het programma van
haar revolutionaire organisaties. Dat programma hebben Lenin
en de bolsjewieken voortdurend verdedigd. Gewapend met dat
programma heeft het proletariaat, door de macht te grijpen in
Rusland, de bourgeoisie kunnen dwingen een eind te maken
aan de eerste wereldoorlog en zo zijn eigen perspectief voorop
kunnen stellen: tegen de veralgemeende barbaarsheid van het
kapitalisme, de omvorming van de imperialistische oorlog in
klassenoorlog.

Elk in vraag stellen van dat essentieel beginsel van het prole-
tarisch internationalisme is altijd synoniem geweest van breuk
met het proletarisch kamp, overgang naar het kamp van het
kapitaal.Toen deRussischerevolutievan binnenuit ineenstortte

betekende het stalinisme juist zo'n breuk. In 1925 stelde Stalin
zijn stelling voorop van de 'opbouw van het socialisme in één
land', waarop zich de verschrikkelijkste contrarevolutie ontwik-
kelde die de mensheid ooit gekend heeft. Van toen af had de
USSR alleen in naam nog iets met 'sovjets' te maken. De dicta-
tuur van het proletariaat via de macht van de 'arbeidersraden'of
'sovjets'werd omgevormd tot een onverbiddelijke dictatuur van
de partij-staat over de arbeidersklasse.

Het afzweren van het internationalisme door Stalin, waardig
vertegenwoordiger van de staatsbureaucratie, tekende het defi-
nitief doodvonnis van de revolutie. De politiek van de IIIe Inter-
nationale in volle ontaarding, wordt overal, onder de knoet van
Stalin, een contrarevolutionaire politiek ter verdediging van de
kapitalistische belangen. Zo gaat in China in 1927 de KP vol-
gens de orders van Stalin op in de Kwomintang (Chinese natio-
nalistischepartij)en ontwapentzehetproletariaat dat inShanghai
in opstand komt, en ook haar eigen revolutionaire militanten.
Aan handen en voeten gebonden worden ze overgeleverd aan
de bloedige repressie van Tsjang Kai Tsjek, tot 'erelid'benoemd
van de gestaliniseerde Internationale.

En tegen de Linkse Oppositie die zich dan tegen die nationa-
listischepolitiekbegint teontwikkelen,ontketent destalinistische
contrarevolutie al haar bloeddorstige haat.Alle bolsjewieken die
tegen het tij in de beginselen van Oktober nog probeerden te
verdedigen werden uit de KPSU gestoten, met duizenden gede-
porteerd,opgejaagden vervolgddoor deGPOe en tenslotte beest-
achtig afgemaakt in de grote processen van Moskou (en dat met
de steun en zegen van al de 'democratische' landen!).

Het stalinisme is een bijzonder brutale vorm
van het staatskapitalisme (2)

Zo heeft dat regime van terreur zich kunnen installeren, op de
resten van de Oktoberrevolutie van 1917 heeft het stalinisme
zijn heerschappij gegrondvest. Dankzij die ontkenning van het
kommunisme, vervat in de theorie van het 'socialisme in één
land', werd de USSR terug een compleet kapitalistische staat.
Een staat waarin het proletariaat met het geweer in de rug onder-
worpen werd aandebelangen van het nationaal kapitaal, innaam
van de verdediging van het 'socialistisch vaderland'.

Net zoals de proletarische Oktober, dankzij de macht van de
arbeidersraden, het einde betekende van de imperialistische oor-
log, zo kondigde de stalinistische contrarevolutie de deelname
aan van de USSR aan de tweede imperialistische slachting, door
elke revolutionaire idee te vernietigen, door elke mogelijkheid
van klassestrijd te muilkorven en door terreur en militarisering
van heel het maatschappelijk leven in te stellen.

Heel de evolutie van het stalinisme op het wereldtoneel in die
jaren werd inderdaad gekenmerkt door zijn imperialistische koe-
handelmet devoornaamstekapitalistischemogendheden diezich
opnieuw voorbereidden om Europa te vuur en te zwaard te ver-
woesten. Eerst gokte Stalin op een verbond met het Duitse im-
perialisme om elke uitbreidingspoging van Duitsland naar het
oosten tegen te gaan. In het midden van de jaren 30 liep hij over
naar het 'democratische'kamp (toetredingvan de USSR in 1934
tot het "trefpunt van bandieten", de Volkenbond, het pact Laval-

Stalin van 1935, deelname van de KPen aan de 'volksfronten'
en aan de Spaanse burgeroorlog, waarin de stalinisten er niet
voor terugschrikten dezelfdebloeddorstige methodes tegebrui-
ken om arbeiders en revolutionairen die hun politiek afwezen
af te slachten). Aan de vooravond van W.O.II draaide Stalin
weer om en verruilde met Hitler de neutraliteit van de USSR
voor de controle over een aantal gebieden. Tenslotte sloot hij
zich toch aan bij het kamp van de 'geallieerden'en stortte zich
in de imperialistische slachting, waarin de stalinistische staat
alleen al 20 miljoen mensenlevens offerde. Dat was het resul-
taat van de smerige intriges van het stalinisme met de
imperialistische haaien van West-Europa. Op die lijkenhopen
heeft de stalinistische USSR haar rijkopgebouwd, haar terreur
opgelegd aan al de staten die met het verdrag van Yalta onder
haar exclusieve heerschappij kwamen. Dankzij haar deelname
aan W.O.II aan de kant van de overwinnende imperialistische
mogendheden heeft de USSR zich, ten koste van het bloed van
20 miljoen slachtoffers, kunnen opwerken tot de rang van in-
ternationale supermacht.

Maar al was Stalin de 'man van de voorzienigheid'waardoor
het wereldkapitalisme het bolsjewisme kon overwinnen, dan
was het toch niet de tirannie van één individu -hoe paranoïde
hij ookwas- die op haar eentje die verschrikkelijke contrarevo-
lutie doorgezet heeft. Zoals iedere kapitalistische staat wordt de
stalinistische staat geleid door dezelfde heersende klasse als
overal elders, de nationale bourgeoisie. Die bourgeoisie werd,
toen de revolutie van binnenuit ontaardde, niet gevormd op
basis van de oude tsaristischebourgeoisie, wantdiewas in1917
door het proletariaat uitgeschakeld. Ze werd gevormd uit de
parasitairebureaucratie vanhetstaatsapparaat,waarmee departij
zich onder Stalin steeds meer vereenzelvigd had. Het is die
bureaucratie van de partij-staat die, nadat ze eind jaren 20 alle
sectoren uitgeschakeld had waaruit een privé-bourgeoisie had
kunnen ontstaan, sectoren waarmee ze zich voordien verbon-
den had om het beheer van de nationale economie te verzeke-
ren (grondbezitters en speculanten van de Nieuwe Economi-
sche Politiek), de controle over die economie naar zich toe trok.

Datzijndehistorischeomstandighedendie verklarenwaarom,
anders dan in andere landen, het staatskapitalisme in de USSR
zo'n totalitaire, karikaturale vormaangenomen heeft. Het staats-
kapitalisme is de universele overheersingsvormvan het kapita-
lisme in zijn vervalperiode. De staat verzekert zich daarbij van
de controle over heel het maatschappelijk leven en doet daarbij
overal parasitaire lagen ontstaan. Maar in de andere landen van
de kapitalistische wereld isdie staatscontrole over heel de maat-
schappij niet tegenstrijdig met het voortbestaan van concurre-
rende privé-sectoren die een totale heerschappij van die
parasitaire sectoren verhinderen. In de USSR daarentegen ken-
merktdebijzondere vormdie het staatskapitalisme eraanneemt
zich door de extreme ontwikkelingvan die parasitaire lagen die
voortkomen uit de staatsbureaucratie en die zich niet tot doel
stellen het kapitaal te ontwikkelen, rekening houdend met de
marktwetten, maar die 't er enkel om te doen is hun eigen zak-
ken te vullen ten koste van de belangen van de nationale econo-
mie.Vanuit het standpunt van de werkingvanhet kapitalisme is
die vormvan staatskapitalisme dus een wangedrocht dat nood-
zakelijkerwijs moest ineenstorten met de versnelling van de
economische wereldcrisis. Precies die ineenstorting van het
Russisch staatskapitalisme, voortgekomen uit de contrarevolu-
tie, betekent het onherroepelijk bankroet van die beestachtige
ideologie die meer dan een halve eeuw het stalinistisch regime
aaneengehouden heeft en die loodzwaar doorgewogen heeft
op miljoenen mensen.

Ziedaar hoe het stalinisme ontstaan is en waarom het nu af-
sterft. In slijk en bloed van de contrarevolutie heeft het zich
opgedrongenop het toneelvan de geschiedenis, in slijk enbloed
gaat het nu ten onder, zoals in alle verschrikking blijkt uit de
recente gebeurtenissen in Roemenië die enkel nogmoordender
slachtingen aankondigen in het hart zelf van het regime, in de
USSR.

Wat de bourgeoisie en haar media ook mogen beweren,
dit monsterlijkgedrocht heeft niets te maken met de vorm
of de inhoud van de Oktoberrevolutie van 1917. De revolu-
tie moest eerst ineenstorten voor het stalinisme zich kon
opdringen. Die radicale breuk, die tegenstelling tussen
Oktober en het stalinisme, moet door het proletariaat ten
volle begrepen worden wil het niet ten prooi vallen aan een
andere vorm van dictatuur van de bourgeoisie, die van de
'democratische' staat

IKS, 8 januari 1990

1) Dit artikel is in zijn integrale versie beschikbaar op de website van de
IKS
2) Tussentitel aan deze versie toegevoegd om de lectuur te vergemakke-
lijken.
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ONTMOETINGS- EN DISCUSSIEDAG IN RIJSEL

Kan de huidige politiek van ‘duurzame ontwikkeling’ de
aangekondigde ecologische ramp voorkomen?

In december 2009 zullen de Verenigde Naties in Kopenha-
gen een internationale klimaatconferentie houden die moet lei-
den tot een nieuw verdrag, als vervolg op het Kyotoprotocol,
dat alle landen ertoe moet aanzetten om de uitstoot van
broeikasgas drastisch te verlagen. Zulke conferenties zijn niet
nieuw: sinds de jaren ’60 is er al een resem bijeenkomsten
geweestmetals doelstellingdebeschermingvan milieuenmens.
(1) Telkens blinken deze conferenties uit in beloften, maar
steeds opnieuw blijken ze niet in staat de toename van sociale
en ecologische rampen te stoppen.

Dit falen blijkt duidelijk uit volgende feiten die de wereld-
situatie op sociaal en ecologisch vlak schetsen.

· De atmosferische niveaus in koolstofdioxide (CO
2
) en me-

thaan (CH
4
) zijn op hun hoogste niveau sinds 650 000 jaar

geleden, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde in de
komende honderd jaar tussen 1,1 en 6,4 graden Celsius zou
stijgen met de rampzalige gevolgen van dien. (2) Momenteel
heerst er in zeven Oost-Afrikaanse landen, waaronder Kenia,
Somalië en Ethiopië, de meest ernstige droogte van de afgelo-
pen 10 jaren. Tienduizenden dieren bezweken aan het gebrek
aan water. 23 miljoen mensen lopen gevaar, ondermeer omdat
de bevolking door herhaalde mislukte oogsten door haar
voedselreserves heen is.(3) Ter vergelijking: de droogte van
1984 in Ethiopië leidde tot 250 000 à 1 miljoen doden.(4) In
de toekomst zal door de klimaatopwarming dit soort fenome-
nen almaar toenemen.

· Bijna één op de zes Europese zoogdiersoorten is bedreigd
met uitsterven en alle beviste mariene soorten zouden kunnen
ineenstorten tegen 2050. De afname van bijen, vleermuizen
en andere vitale bestuivers brengt de landbouwgewassen en
ecosystemen in Noord-Amerika in gevaar. Het is dan ook niet
toevallig dat 2010 in het teken staat van de biodiversiteit – of
moet ik zeggen:“biohomogeniteit”?

· De vervuiling heeft ook een heel rechtstreekse impact. Zo
veroorzaakt de stedelijke luchtvervuiling 2 miljoen vroegtij-
dige doden per jaar.

· Dan heb je nog de armoede en de oorlog: 2,5 miljard men-
sen van de totale wereldbevolking (bijna 7 miljard mensen)
leven op minder dan 2 dollar per dag (5) en we kunnen stellen
dat er sinds WOII geen moment voorbij ging zonder een oor-
log op de wereld, oorlogen die trouwens een gigantische im-
pact hebben op de ecologie van de aarde.

Al deze problemen bestonden al voor de laatste brutale ui-
ting van de crisis, de meest hevige sinds die van ’29, en het is
vrijwel zeker dat de aanhoudende crisis al deze fenomenen zal
versterken. De titel van deze discussie is in feite slecht geko-
zen: de ramp kondigt zich niet meer aan, we zitten er mid-
denin.

Duurzame ontwikkeling?

Omde mensheid en haar planeet te redden stellen de wereld-
leidersons vandaag‘duurzameontwikkeling’als oplossingvoor.
Wat is deze ‘duurzame ontwikkeling’? “Duurzame ontwikke-
ling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de
huidige generatie zonder de mogelijkheid voor toekomstige ge-
neraties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen”
zegt het Brundtland-rapport (6) ons. Tegen deze vage definitie
kan niemand gekant zijn. De bourgeoisie blinkt dan ook uit in
wazige stellingen als het om menselijke behoeften gaat.

Het wordt heikel wanneer we naar de concrete invulling van
het begrip kijken. Duurzame ontwikkeling gaat volgens
Brundtland om een ontwikkeling die erin slaagt de ecologi-
sche, economische en sociale noden en behoeften tegelijker-
tijd te voldoen door ze op elkaar af te stemmen. Zo heb je
bedrijven als Ecover die schoolvoorbeelden zijn wat betreft
duurzaamheid, omdat zij ‘groene’ afwasmiddelen produce-
ren, zorgen voor werkgelegenheid en tegelijkertijd winst ma-
ken (ook tijdens de laatste heropleving van de crisis). Ze ko-
men dus respectievelijk tegemoet aan “ecologische, sociale en
economische behoeften”.

Maar globale problemen, vragen om globale oplossingen.
Niet enkele bedrijven, maar de volledige wereldeconomie moet
omgevormd worden tot een ‘groene economie’. Dat kan al-
leen als alle staten zich achter deze duurzame ontwikkeling
scharen. De 50 miljoen nieuwe werklozen van het afgelopen
jaar, plus de oude werklozen, plus de huidige loontrekkers,
plus de miljoenen werkers die rottige deeltijdse baantjes doen,
moeten immers worden opgevangen in een ecologisch verant-
woorde economie. Hoe wil de bourgeoisie de huidige kapita-
listische economie echter tot een ‘groene’ maken?

Dodelijke concurrentie

De geplande conferentie van Kopenhagen zou moeten lei-
den tot een betere samenwerking tussen staten tegen het eco-
logisch verval. Maar kunnen ze wel coöpereren? Zijn ze in
staat gezamenlijk de wereldmarkt in een duurzame richting te
stuwen? Laten we even redeneren binnen de grenzen van het
systeem. Stel dat het kapitalisme op een ecologisch verant-
woorde wijze kapitaal accumuleert, dan hebben we te maken
met een ecologischduurzaamkapitalisme.Omdezemaatschap-
pij tot een ‘groene’ om te bouwen zijn er echter diepgaande
veranderingen nodig in industrie, infrastructuur, ruimtelijke
ordening… die enorme investeringen vereisen in onderzoek,
technologie, arbeidskrachten... Als die investeringen niet ren-
dabel zijn op een voldoende korte termijn, zal de economie in
haar geheel deze stap naar duurzaamheid niet wagen. In een
oververzadigde markt heerst immers steeds de dreiging van
failliet, vanwege de bikkelhard concurrentie. De staat moet
bijgevolg interveniëren met premies, verboden en andere in-
strumenten om de markt in een ‘groene’ richting te sleuren.

Deze logica vergeet echter dat het kapitalisme verdeeld is in
nationale economieën die onderling concurreren voor een zo
groot mogelijk deel van de wereldmarkt. De staat bevindt zich
daarbij niet boven de ‘vrije’ markt, maar maakt integraal deel
uit van het syteem. Er heersen bijgevolg voortdurend belangen-
conflicten tussen staten op zowel economisch als strategisch
vlak. Het is deze concurrentie die het ontstaan van een duur-
zame wereld onmogelijk maken. Dat werd ondermeer duide-
lijk toen G. W. Bush in een toespraak (juni 2001) het
Kyotoverdrag verwierp om 2 redenen: 1) het zou een nega-
tieve impact hebben op de economie van de VS met ontslagen
voor werkers en prijsverhogingen voor consumenten als ge-
volg, 2) het verdrag zou niet gelden voor India en China, twee
van de grootste bijdragers inzake klimaatopwarming.(7) We
kunnen ons zelfs afvragen of het Kyotoprotocol werkelijk tot
doel heeft de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leg-
gen of eerder een manier van oorlogvoering is door via verbo-
den en geboden andere landen te remmen in hun economi-
sche ontwikkeling, opdat bepaalde imperialistische verhoudin-
gen zouden blijven of verschuiven.

Natuur als waar

Naast de kapitalistische concurrentie, is er volgens mij een
andere reden waarom duurzame ontwikkeling in het kapita-
lisme onmogelijk is die te maken heeft met de privatisering
van de natuur.

De sleutel tot duurzame ontwikkeling ligt volgens sommige
burgerlijke theoretici ( de ‘neoklassieke’economen) in het be-
ter integreren van het milieu in het marktmechanisme. Een
voorbeeld ter verduidelijking:de uitstoot van vervuilende gas-
sen door een fabriek brengt bepaalde indirecte financiële kos-
ten met zich mee, zoals de ziekenhuiskosten van mensen die
door de verontreiniging zijn aangetast of zoals de schade aan
landbouwgewassen in de omgeving. Die kosten zouden dan
als ‘prijs’ moeten dienen voor de uitstoot van zulke gassen.
Door deze ‘internalisering’ van milieuverontreinigingkosten in
de markt zou elke ongewenste impact op mens en natuur wor-
den verminderd door de dynamiek van het marktsysteem zelf.
Het komt er dan enkel op aan de planetaire ecosystemen hun
goederen en diensten (8) te definiëren om ze vervolgens tot
een waar te maken, dat dan net als alle andere waren aan de
marktwetten van vraag en aanbod onderhevig is. Eventueel
kunnen er nog bijzondere marktmechanismen en ‘beleids-
instrumenten’ tussenkomen omde prijzen van de ‘milieuwaren’
te beïnvloeden om een gewenst niveau van natuurbescherming
te bekomen. M.a.w. de staat kan bepaalde regels opleggen om
de markt te sturen. Dat is de theorie.

Is de natuur echter een waar? Is de natuur een nog te ont-
dekken markt? En is die ‘internalisering’, die in feite een soort
privatisering van de natuur inhoudt, zo heilig als economen
beweren? Bossen bestemd voor de houtindustrie maken zon-
der twijfel al deeluitvan de kapitalistischeeconomie. Demeeste
van dit soort bossen worden gekenmerkt door een extreme
verdeling en simplificering van wat het woud vroeger was. Zo
ook in de moderne landbouw waar gigantische velden van maïs,
rijst, suikerriet tegenwoordig de norm zijn. Hoewel er gewas-
sen op groeien, zijn deze monoculturen in feite woestijnen:
geen ander dier of plant kan hierop leven. Zijn de landbouw-
gewassen ook geen voorbeeld van ‘internalisering’ van natuur
in de markt?

Zal de markt daarenboven de juiste prioriteiten inzien? Zal
zij een bedreigde (en geprijsde) vogelsoort kunnen bescher-
men tegen het verlies aan habitat dat zelf een gevolg is van de
uitbreiding van de landbouwsector? De vele wetten en regels
die de staat oplegt aan de markt, al dan niet ter bescherming
van mens en milieu, geven weer hoe kunstmatig en geforceerde
die “ecologische, economische en sociale noden en behoef-
ten” op elkaar moeten worden afgestemd. Er lijkt een voortdu-
rende druk tegen deze noden en behoeften te bestaan.

Neen, de verdere privatisering en integratie van natuur in de
wereldmarkt zal haar volgens mij niet ten goede komen, maar
haar enkel nog meer onderwerpen aan de werkelijke drijfkracht
van het kapitalisme: de accumulatie van kapitaal. Het is dit
winstbejag die het kapitalisme over de wereld heeft gedreven
en een permanente druk uitoefent op elk ecosysteem. De dorst
naar steeds meer winst in een wereld met eindige hulpbronnen
is een fundamentele tegenstellingvanhetkapitalisme, die vooral
in de vervalfase van de maatschappij tot uiting komt. Het is
ook deze tegenstelling die duurzame ontwikkeling binnen de
grenzen van het kapitalisme onmogelijk maakt. (9)
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1) 1968: Biosphere, Intergovernmental Conference for rational Use and
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Environment/UNEP. 1977: UN Conference on Desertification. 1984: Interna-
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vraagstuk, met als titel “Kan de huidige politiek van
duurzameontwikkelingdeaangekondigdeecologische
ramp voorkomen?”. Wijpubliceren hieronder de tekst
vande inleidingophetdebatdiegeschrevenwerddoor
een sympathisant. De uiteenzetting toont op een me-
thodischewijzede illusoire en leugenachtigeaard aan
van de argumenten die de arbeidersklasse en de we-
reldbevolking een politiek van de staten willen ‘verko-
pen’dievoorgesteldwordtals ‘duurzameontwikkeling’
of als ‘de strijd voor het beschermen van de planeet
tegen rampen’. Om de onvermijdelijke mislukking van
deburgerlijkepolitiekopditgebiedteverklaren,onder-
streept hijde tegenstrijdigheden diedebehoedersvan
het kapitalisme doorkruisen voornamelijk dan de con-
currentie,dewinsthongerendebelangenconflictentus-
sen destatenonderling. De bedenkingenvan de tekst-
schrijver hebben hetmogelijk gemaakt ombelangrijke
vraagstukken aan te kaarten, die van cruciaal belang
zijn voor de arbeidersklasse. Deze bijdrage was een
bron die uitwisseling, uitdieping en bedenkingen om-
trent hetonderwerpmet ernstigeargumentenmogelijk
maakte.Het resultaatwas des tepositieverdoorde kri-
tische en open geest, en de heel broederlijke sfeer die
onder alle deelnemers heerste. De IKS begroet deze
bijdrage hartelijk. Voor het debat in het inter-
nationalistischmilieubetekendeditonmiskenbaareen
flinke opsteker.
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De val van de Berlijnse muur 20 jaar geleden: einde van de
communistische droom of einde van de stalinistische diktatuur?

 te Antwerpen : zaterdag 21 november, 15u, Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem

Kan de huidige politiek van 'duurzame ontwikkeling' de
aangekondigde ecologische ramp voorkomen?

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

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

Het kommunisme is geen mooi
ideaal, maar een materiële
noodzaak
[samenvatting van Band I]

Het kommunisme is geen mooi
ideaal, maar staat op de dagorde
van de geschiedenis
[samenvatting van Band II, deel1]

Op 9 november 1989 werd bekend gemaakt dat de DDR de grenzen zou openen. Het betekende het
begin van het einde voor de Muur, de DDR en het hele voormalige oostblok dat door burgerlijk links tot
rechts als 'communistisch' werd bestempeld.
Maar wat is de ware betekenis van de val van de Berlijnse muur, het uiteenvallen van de USSR en de
verdwijning van de stalinistische regimes in Oost Europa?
* Is het de uitdrukking van het failliet van het communisme en van de overwinning van de westerse
democratie?
* Is het stalinisme het resultaat van de communistische revolutie in Rusland? Zijn stalinisme en commu-
nisme eigenlijk hetzelfde ?

Van 7 tot 18 december 2009 vindt in Kopenhagen de klimaatconferentie plaats. Hier beslissen wereld-
leiders over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-
protocol dient te vervangen.Deze conferenties blinken echter uit in beloften, en steeds opnieuw blijken
ze niet in staat de toename van sociale en ecologische rampen te stoppen. Om de mensheid en haar
planeet te redden stellen de wereldleiders ons vandaag ‘duurzame ontwikkeling’als oplossing voor.Maar
globale problemen, vragen om globale oplossingen.Niet enkele bedrijven, maar de volledige wereld-
economie moet omgevormd worden tot een ‘groene economie’. Hoe wil de bourgeoisie de huidige
kapitalistische economie echter tot een ‘groene’ maken?

Verjaardag van de ineenstorting
van het stalinisme

20 jaar na de euforie houdt de
bourgeoisie zich gedeisd

De wereld aan de vooravond van
een milieucatastrofe (II)

Wie is hiervoor verantwoordelijk
?

1914-23 Tien jaren die de wereld
deden wankelen (I)

De Hongaarse revolutie van
1919

Verval van het kapitalisme

De dodelijke tegenstellingen
van de burgerlijke maatschappij

Internationalisme 1947

Wat de revolutionairen
onderscheidt van het
trotskisme

 te Rijsel (Lille): zaterdag 19 december 14.30u, MRES(ex-MNE), 23 rue Gosselet, Lille
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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.

8

 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 !

Wat is het marxisme?

(wordt vervolg op pagina 2)

Delaatstemaanden stondendeboekenrekkenvolmetinslaande
titels van boeken waarop grote portretten van Marx stonden. Er
waren er van alle smaken. De bijbelse: 'Marx leeft nog steeds'. De
klassieke: 'Marx is terug'. De hoogdravende: 'Marx, de reden van
zijnwedergeboorte',Hetafgezaagdebijgebrekaanverbeelding:'De
grote terugkeer van Marx'. Of het sobere maar in hoofdletters:
'Marx'(1).Ophuneigenmanier,somsgekruidmetenkelekritieken,
bewierooktenalletijdschriftenhetgenievande 'grotedenker'!

Dezeplotse liefdekanonsverassen. Nogmaarenkele jarengele-
den werd Marx vergruisd als een duivel! Françoise Giroud heeft
zelfseenbiografiegeschrevenvanJennyMarx,devrouwvanKarl,
metals titel:'Jenny,devrouwvandeduivel'!Aanhemzoudenwede
verschrikkingenvanhetstalinisme,dewerkkampeninSiberiëenin
China,debloeddorstigedictaturenvanCeausescuofPolPot tedan-
kenhebben.

Vanwaar deze ommezwaai? Door de economische crisis. De
huidige toestand verontrust de arbeidersklasse diep. En een ge-
deelte onder hen, een klein deel, probeert te begrijpen waarom
het kapitalisme aan het wegkwijnen is, hoe verzet te bieden aan
deverloederingvan de levensomstandigheden,hoe terug tevech-
ten en vooral – wat vandaag het moeilijkste is – uit te zoeken of
een andere wereld mogelijk is... En natuurlijk wenden enkelen
zich tot Marx. De verkoop van 'Het Kapitaal' heeft trouwens
de laatste tijd een zekere opleving gekend. Het gaat niet om een
massaal verschijnsel dat heel de arbeidersklasse aangaat, maar
het begin van overdenking bij de minderheid, dat soms onder-
huids werkt, verontrust de bourgeoisie. De heersende klasse
huivert bij de gedachte dat de arbeiders zelf beginnen na te den-
ken! Ze haast zich altijd om ze te overstelpen met haar propa-
ganda, met haar leugens en vandaag met haar visie op Marx,
haar visie op het marxisme.

Marx voorstellen als de duivel volstaat vandaag niet meer om
de meest nieuwsgierigen af te stoten van zijn werk en daarom
was de bourgeoisie verplicht omvan tactiek te veranderen. Zij is
zachtaardig, vriendelijk en eerbiedig en zelfs vol lof geworden
tegenover de oude baardige man... om hem meer te van zijn
aard te ontdoen en hem te herleiden tot een ongevaarlijk icoon
zoals de mummie van Lenin!

Als wij alle tijdschriften moeten geloven was Marxeen genie
op het economisch vlak (had hij niet lang voor Benedictus XVI
de verderfelijke rol van het geld aangeklaagd als belangrijkste
overbrenger van het onrecht?), een groot filosoof, een groot
socioloog en zelfs een voorloper van de ecologie! De bourgeoi-
sie is er vandaag toe bereid om alle talenten van Marx te erken-
nen, behalve één, dat hij een groot revolutionair was, een strij-
der van de arbeidersklasse!En dat het marxisme een theoretisch
wapen is dat voor de arbeidersklasse werd gesmeed om het ka-
pitalisme omver te werpen! Of om een uitdrukkingvan Lenin te
hernemen: “Het marxisme is detheorievande bevrijdingsbewe-
gingvanhetproletariaat”(2).

De arbeidersklasse wint Marx voor het marxisme!

Marxwerd nietgeborenalskommunist,Hij ishet geworden,en
het isdearbeidersklassediehem'bekeerd'heeft.Als jongelingstond
Marx zelfs zeer kritisch tegenover de kommunistische theorieën.
Ziehierwathij toenbeweerde:
-Men“zou de kommunistische theorieën, onder hun huidige

vorm zelfs niet kunnen opvatten als een theoretische realiteit, en
dusnogminderhunpraktischeverwezenlijkingwensen,ofzeeen-
voudigwegvoormogelijkhouden”(3).

-Of nog,het kommunismeis“eendogmatischeabstractie”(4).
InhetbeginbeoordeeldeMarxde 'kommunistischeideeën'dusals

idealistischendogmatisch.Waarom?Sindseronderdruktenwaren
op aarde, dromende mensen vaneen betere wereld,van een soort
paradijs op aarde, van een gemeenschap waar alle mensen gelijk
zoudenzijnenwaarsocialerechtvaardigheidzouheersen.Datwas
waarvoordeslaven.Datwas waarvoorde lijfeigenen (deboeren).
BijdegroteSpartacusopstand tegenhetRomeinse Rijkhebbende
slaven geprobeerd om gemeenschappen op te richten. De eerste
christelijkegemeenschappenprediktendeuniverselemenselijkebroe-
derschapenhebbengeprobeerdomeencommunisme vangoede-
ren in te voeren.JohnBall, één vande leidersvandegroteboeren-
opstand in Engeland in 1381 (en er zijn talloze boerenopstanden
geweest tegenhetfeodalisme)zei:“Nietszal inEngelandgoedkun-
nengaanzolang alsallesnietgemeenschappelijk wordtbeheerd;
wanneer er geen lords noch vazallen meer zullen zijn”. Jammer
genoegkon hetslechtsbeperktblijven toteenmooiedroom. Inhet
oude Griekenland of in Rome, in de Middeleeuwen, was de op-
bouwvaneenkommunistischewereldonmogelijk.Eerstenvooral
produceerde de maatschappij niet genoeg om te voldoen aan het
geheel vande behoeften. Erwasslechts een minderheiddie 'com-
fortabel'kon leven, door de meerderheid uit te buiten.Vervolgens
bestondergeensocialekrachtdie machtiggenoegwasomeenwe-
reldvangelijken optebouwen:deslavenofdeboerenkondenzich
enkellatenafslachtenbijelkeopstand.Kortom,de'kommunistische
ideeën'kondenallenmaarutopischzijn.

En de arbeidersklasse, die als klasse zelf wordt uitgebuit, nam
dezeoudedroomvoorhaar rekening. Inde18een in hetbeginvan
de 19e eeuw heeft zij in Engeland, en vooral in Frankrijk, gepro-
beerdomhierendaargemeenschappenopterichten.Denkersheb-
bengeprobeerdom,vertrekkendvanverbeelding,eenperfectewe-
reld uit te werken. Het was trouwens om die reden dat Marx aan
'utopisch'ookhetbijvoeglijknaamwoord 'dogmatisch'toevoegde.
Deze 'kommunistische ideeën'warendogmatisch,omdatzijlukraak
werdenuitgedacht,vertrekkendvaneeuwigeenonveranderlijkeide-
alenzoalsRechtvaardigheid,hetGoede,deGelijkheid...Zewerden
nietgeleidelijkopgebouwd,meteen voortdurendewisselwerking
tussen de materiële werkelijkheid en de hersenen van de mensen,
maarde werkelijkheidmoestzichplooien naardeeisenvan dege-
dachtenenhunverlangensnaarRechtvaardigheid,naarGelijkheid...

Maar waaromzal Marxdan uiteindelijkzijn leven gaan wijden
aandestrijd voorhetkommunisme?In feitezalhetzienvanwatde
arbeidersklasseisenhetbelevenvanhaarstakingen,hemtotaalover-
rompelen.Via destrijdvande Silezischeweversvan1844 ofeven
laterdievanhetproletariaat inFrankrijkin1848,gaatMarxontdek-
kenwat dearbeidersklasse isen wathaarstrijd is.Enhijgaat inde
werkelijkheidvandezestrijddeonmisbaremotorontdekkenvande
omvormingvande wereld, een levende belofte voorde toekomst,
een mogelijkheid om voor het eerst in de geschiedenis de stap te
zetten naar het kommunisme. Hieronder volgen enkele lijnen die
aantonenhoezeerMarxwerdgetroffendoorwathijbeleefde:“Wan-
neerdekommunistischearbeidersbijeenkomen,dangaathunin-
tentie allereerst naar de theorie, naar de propaganda, enz. Maar
tegelijkmaken zij zich opdie maniereen nieuwenoodzaak eigen,
de noodzaak van de maatschappij als geheel. (...) De gemeen-
schap, de vereniging, de conversatie die gericht is op het geheel
van de maatschappij maakt hen gelukkig ; voor hen is de mense-
lijke broederlijkheid geen holle frase, maar een waarheid, en uit
hundoor hetwerkgeharde figuren, straaltdeadel vanmenselijk-
heid opons af”(5).

Hetiseen beetje lyrisch,maarwat Marxhierziet is dathetprole-
tariaat,in tegenstellingtotdeuitgebuiteklassenvanhetverledeneen
klasse isdiewerktopeengeassocieerdemanier.Omtebeginnen
wilditzeggendatzijhaaronmiddellijkebelangenslechtskanverde-
digen door middel van een geassocieerde strijddie haar krachten
bundelt,Maardatwilookzeggendathetuiteindelijkeantwoordop
haarlevensvoorwaardenalsuitgebuiteklasseenkelkanliggeninhet
scheppen van een werkelijke menselijke gemeenschap, van een
maatschappijdiegegrondvest isopdevrijesamenwerking,Envooral
datdeze 'associatie'voorheteerst 'demiddelenvoor haarambities'
heeft,omdat zekansteunenop deenormevooruitgangdieverwe-
zenlijktwerddoordekapitalistischeindustrie.Technischgezienisde
overvloedmogelijk.Metdevooruitgangdiegeleverdwerddoorhet
kapitalisme,ishetmogelijkomtevoldoenaandenodenvanheelde
mensheid.DatallesheeftMarxingezien dankzij [destrijd van]de
arbeidersklasse.

Het marxisme is een theoretisch wapen dat enkel
kon gesmeed worden door de arbeidersklasse

Wijkunnenhetalsvolgtsamenvatten:vertrekkendvanhetstand-
puntvandearbeidersklasseendoorzichaantesluitenbijhaarrevo-
lutionairestrijd,voortvloeienduitdevergelijkingvanenerzijdshet
revolutionaire potentieel van hetproletariaat en anderzijds van de
tegenstrijdighedendiehet kapitalismetreffen,zijnMarx,maarna-
tuurlijkookEngels,erstilaantoegekomentebegrijpendathetcom-
munisme tegelijk mogelijk en noodzakelijk werd. Mogelijk en
noodzakelijkdankzij:


