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bloedbad in syrië en ellende voor de vluchtelingen

Kapitalisme is oorlog, ellende en prikkeldraad!

Tienduizenden mensen en hun gezinnen proberen te vluchten voor de moorden, de vernietiging
van hun huizen, ellende en hongersnood. Zij zitten
geklemd tussen aan de ene kant, onophoudelijke
en moorddadige oorlogen, bombardementen die
hele regio's verwoesten en leiden tot vreselijke
bloedbaden onder de bevolking, en aan de andere
kant prikkeldraad, opgetrokken muren, boten op
jacht naar migranten en kampen.
Syrië ondergedompeld in de martelgang
van het imperialisme en de ontbinding
van het systeem
Oost-Ghouta in Syrië, ten oosten van Damascus, is opnieuw een epicentrum van de
dodelijke conflicten die op de planeet woeden.
Net als andere conflicten, met name in het
Midden-Oosten, draagt dit conflict de stempel
van imperialistische belangen en tegenstellingen, waar het "ieder voor zich" de boventoon
voert. Een oorlog met massale slachtpartijen,
een oorlog van allen tegen allen, waarbij de
grootmachten, de ene al intenser dan de
andere, betrokken zijn en evenals de staten uit
de regio bezield zijn met agressieve ambities.
(1) Dit conflict draagt dus de stigmata van het
wegzinken in oorlogszuchtige barbaarsheid,
die van onoplosbare tegenstellingen en van de
impasse van het hele kapitalistische systeem.
Verder naar het noorden heeft de operatie "Olijftak", die op 20 januari door het Turkse leger met zijn
bommenwerpers tegen de enclave van Afrin in de
provincie Aleppo werd gelanceerd, op onheilspellende wijze bijgedragen aan deze oorlogschaos,

aan de toename van het aantal bloedbaden onder
de burgerbevolking en hun massale uittocht. De
Koerdische YPG-strijders (die versterking hebben
gekregen van pro-Assad-milities) hadden zich daar
verschanst en dit heeft geleid tot een verdere
uitbreiding van de gevechtszones in het land.
Naast de rivaliteit tussen fracties en lokale bendes,
geraken de imperialistische grootmachten, als in
een krabbenmand, verder verstrengeld en lopen
ze elkaar voor de voeten. De verrotting van het
stilstaande moeras genaamd kapitalisme zaait in
toenemende mate dood en verwoesting, wat tot
uiting komt in het bloeddorstige gedrag van de
verschillende hoofdrolspelers, of het nu Assad's
troepen zijn en zijn occasionele bondgenoten,
of zijn "oppositionele" tegenstanders, ISIS of de
democratische grootmachten.
Het nieuwe offensief van het Syrische leger, dat
versterkt wordt door sjiitische milities en gesteund
door Iran en de Russische luchtmacht, tegen een
regio bezet door ISIS en verschillende jihadistische
facties in opstand tegen het Assad-regime, leidde
tot een concert van protesten, de ene al hypocrieter
dan de andere. Deze pseudo-verontwaardiging van
de westerse media, van de zogenaamde NGO’s
en de “internationale gemeenschap” over deze
aanvallen met het systematische gebruik van
chemische wapens – die de internationale coalitie
ook schaamteloos gebruikt (2) – wordt alleen geëvenaard door de ineffectiviteit van de resoluties
die door de VN zijn aangenomen, zowel tegen het
gebruik van deze gassen als voor de bescherming
van de burgerbevolking of de eerbiediging van de
wapenstilstand. Hieruit blijkt eens te meer het
totale gebrek aan geloofwaardigheid en het wan-

trouwen dat men voelt ten opzichte van deze "roversbende", zoals Lenin al zei, die deze instellingen
van de beroemde "internationale gemeenschap"
in werkelijkheid zijn. Dit is geen primeur in Syrië:
minstens sinds 2012 worden regelmatig chemische
wapens gebruikt tijdens luchtbombardementen,
vooral tijdens de gevechten in de regio's Aleppo en
Homs en in Khan Cheikhoun op 4 april 2017. Sinds
maart 2013 worden ze ook veelvuldig gebruikt
in Oost-Ghouta, in het bijzonder tijdens de inval
op 21 augustus van dat jaar, waarbij bijna 2000
mensen omkwamen. Het aantal doden is blijven
stijgen met aanhoudende bombardementen op
ziekenhuizen die worden verondersteld te dienen
als toevluchtsoorden voor rebellengroepen of

met de systematische verwoesting van woningen.
Tussen 2013 en oktober 2017 vielen er al 18 000
doden (waaronder minstens 13 000 burgers onder wie ongeveer 5 000 kinderen!), waarbij nog
eens 50 000 gewonden moeten worden opgeteld.
Tussen 18 en 28 februari 2018 leidde het laatste

luchtoffensief (officieel) tot meer dan 780 extra
doden, onder wie minstens 170 kinderen. Dit alles
zonder de talloze verzwegen slachtoffers van het
voedseltekort dat deze geteisterde regio sinds 2017
teistert te tellen. Het regime van Assad lanceerde
onlangs in Ghouta een nieuw grondoffensief dat
net zo barbaars en moorddadig belooft te worden.
Migranten en vluchtelingen, slachtoffers van
de barbaarsheid van kapitalistische staten
Deze situatie kan alleen maar een ander verschijnsel versterken dat nog wordt versterkt door de fase
van ontbinding van het kapitalisme: de deportatie
of massale uittocht van bevolkingsgroepen die op
de vlucht zijn voor de moordpartijen en ellende
in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.
Massa's arme mensen trekken naar de rijkste
landen wanhopig op zoek naar een land van asiel,
vooral in Europa of de Verenigde Staten. Geen van
deze landen heeft echter een echte oplossing voor
de toestroom van migranten. Het enige antwoord
is dat ze hen kost wat kost proberen te blokkeren,
weg te steken of genadeloos te verwerpen door
ze terug te sturen naar een zekere dood, muren
te bouwen en prikkeldraad te spannen. Westerse
regeringen verspreiden voortdurend angstgevoelens voor buitenlanders en onderdrukken zelfs met
sterke hand degenen die de hand uitstrekken naar
migranten en hen proberen te helpen.
Het cynisme van de betrokken landen, met name
in Europa, kent geen grenzen. Zo wordt Turkije
opgedragen, met als pasmunt economische en
financiële hulp, om de doorreis van migranten
naar Griekenland te blokkeren door ze in onmense(wordt vervolgd op pagina 4)

Confrontaties in Catalonië

Democratie en natie behoren tot het reactionaire verleden!
De toekomst behoort toe aan het proletariaat!
verdediging van de grondwet en de democratische
rechten van alle Spanjaarden. De ‘neutrale’ partijen
(Podemos, de partij van Ada Colau (1), enz.) deden
een beroep op de democratie om Rajoy aan te
vallen en hem op te roepen om ‘een oplossing te
vinden’ voor het Catalaanse conflict.

Op 1 oktober jongstleden werden de volksmassa's, die door de Catalaanse separatisten in de
farce van het referendum werden geleid, op brute
wijze getroffen door de repressie van de Spaanse
regering. De rivaliserende facties drapeerden zich
in de mantel van de democratie om voor de ene

Allemaal stellen ze ons de democratie voor als
het hoogste goed. Zij willen ons echter doen vergeten dat achter het masker van de democratie de
totalitaire staat schuilgaat. Net als militaire regimes
of één-partij-regimes, is de democratische staat
de exclusieve dictatuur van het kapitaal die zijn
belangen en doelen oplegt in naam van de volksstemming tegen de belangen van alle uitgebuiten
en onderdrukten.

inhoud

In Spanje is het proletariaat nu verstrikt in een valse dodelijke keuze: Spaans nationalisme of Catalaans nationalisme. Nog maar zes jaar geleden, tijdens de Indignadosbeweging in 2011, waren de vergaderingen van Madrid tot Barcelona nog niet overwoekerd door patriottische vlaggen. Integendeel! De debatten werden gekenmerkt door
een internationaal gevoel, openheid voor de wereld, zorg voor de toekomst van de hele
mensheid, de wil om één en dezelfde strijd over de grenzen heen uit te breiden. De huidige gebeurtenissen in Spanje zijn dan ook het teken van een diepgaande achteruitgang
van het arbeidersbewustzijn, van terugtrekking, van angst en verdeeldheid. Het is een
klap voor het proletariaat in alle landen. Geconfronteerd met deze gevaarlijke dynamiek
is het absoluut noodzakelijk om te herbevestigen dat de proletariërs geen vaderland
hebben! Spanje noch Catalonië! Arbeiders van alle landen, verenigt u! Dit is wat Acción
Prolétaria, de afdeling van de IKS in Spanje, de dag na het referendum van 1 oktober heeft
gedaan door het pamflet te verspreiden, waarvan we de vertaling hieronder publiceren.
de repressie en voor de andere de stemuitslag
beter te rechtvaardigen. De Catalanisten hebben
zich opgeworpen als slachtoffers van de repressie
om hun eis van onafhankelijkheid naar voren te
brengen. De regering Rajoy heeft haar repressieve
barbaarsheid gerechtvaardigd in naam van de
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Wij willen deze valkuil aan de kaak stellen. Ontstaan uit een strijd tussen fracties van het kapitaal,
dringt deze valstrik de keuze op tussen enerzijds de
fraude van een vervalst referendum en anderzijds
de meedogenloze onderdrukking van de Spaanse
regering. Aan beide zijden zijn de arbeidersklasse
en alle uitgebuiten het slachtoffer.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, met haar twintig
miljoen doden, rechtvaardigden alle machten hun
barbaarsheid in naam van de verdediging van de
democratie. Hoewel het verslagen nazi-kamp
tijdens de Tweede Wereldoorlog een regime van
terreur installeerde dat gebaseerd was op openlijk
reactionaire ideologieën zoals "de suprematie
van het Arische ras", sierde het kamp van de
overwinnaars, waar niet alleen de democratische

mogendheden, maar ook het brute stalinistische
regime van de USSR toe behoorden, zichzelf met
de finesses van de democratie ter rechtvaardiging
van zijn deelname aan een barbarij die 60 miljoen
doden tot gevolg had, waaronder het directe
gebruik van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Het was in naam van de verdediging van
de democratie dat de Spaanse Republiek er ook
in slaagde arbeiders en boeren te rekruteren in de
verschrikkelijke massamoord die werd veroorzaakt
door de burgeroorlog van 1936 tussen de twee
fracties van de bourgeoisie (de republikeinse en
franquistische) die aan een miljoen mensen het
leven kostte.
Het was in naam van de democratie, gebruikmakend van het constitutionele regime van 1978, dat
allen, zowel de Franquisten met hun verouderde
façade als de voorvechters van de democratie,
ons een onverbiddelijke verslechtering van onze
leef- en werkomstandigheden hebben opgelegd,
die heeft geleid tot de huidige situatie waarin
stabiele werkgelegenheid is vervangen door wijdverbreide precariteit. Zowel Catalaanse als Spaanse
nationalistische leiders hebben bijgedragen aan
deze verslechtering. Laten we niet vergeten dat de
autonome regering van Artur Mas in 2011-2012
de voorloper was van zware bezuinigingen in de
gezondheidssector, het onderwijs, de werkloosheidsuitkeringen, enz., en dat deze maatregelen
vervolgens door de regering Rajoy werden uitgebreid over heel Spanje!
(wordt vervolgd op pagina 5)
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50 jaar geleden,
Mei 1968

openbare

Zaterdag 30 juni 14u
De Markten, Oude Gr
1000 Brussel
(Z

De historische betekenis van de staking in Frankrijk
In het merendeel van de talrijke boeken en tv-uitzendingen over
Mei 1968 die aandacht van de media toebedeeld kregen in de voorbije maanden, wordt het internationale karakter onderstreept van de
studentenbeweging die Frankrijk in de loop van die maand getroffen
heeft. Iedereen lijkt het er over eens, zie het artikel hiernaast, dat de
Franse studenten niet de eersten waren om massaal in beweging te
komen; dat zij als het ware ‘op de rijdende trein gesprongen waren’
van een beweging die gestart was aan de Amerikaanse universiteiten
in de herfst van 1964. Vertrekkend vanuit de VS had die beweging zich
verspreid over het merendeel van de Westerse landen en had vanaf 1967
in Duitsland haar meest spectaculaire ontwikkeling gekend. Dit maakte
de studenten uit dit land tot een ‘referentie’ voor die van de andere
Europese landen. Nochtans reppen diezelfde journalisten of ‘historici’
die zo graag de internationale omvang van de studentencontestatie uit
de jaren 1960 onderstrepen, over het algemeen met geen woord over
de arbeidersstrijd die zich wereldwijd ontwikkelde in diezelfde periode.
Natuurlijk kunnen zij de immense
staking niet overslaan die het tweede
luik vormde van de ‘gebeurtenissen’ van
1968 in Frankrijk: het valt hen moeilijk
om de grootste staking uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging onder
het vloerkleed te vegen. Maar als men
hun redenering volgt zou deze beweging
van het proletariaat, andermaal een
soort ‘Franse uitzondering’ geweest zijn.
In werkelijkheid maakte de beweging
van de arbeidersklasse, net zoals de
studentenbeweging, en misschien nog
meer, wezenlijk deel uit van een internationale beweging die men pas echt
kan begrijpen in deze internationale
context. Dat is wat wij in het volgende
artikel gaan uitwerken.
De ‘Franse bijzonderheid’
Het is waar dat er in Mei 1968 in
Frankrijk een toestand bestond die men
in geen enkel ander land terugvond,
behalve dan marginaal: een massale
beweging van de arbeidersklasse die
snel tot ontwikkeling kwam vanuit de
studentenmobilisatie. Het is duidelijk dat
de studentenmobilisatie en de repressie
die zij onderging – en die haar voedde
– evenals de uiteindelijke terugtrekking van de regering na de ‘nacht van
de barricades’ (1) van 10-11 Mei een
rol hebben gespeeld, niet alleen in het
uitbarsten maar ook in de omvang van de
arbeidersstaking. Dit gezegd hebbende,
toen het proletariaat in Frankrijk zich
eenmaal in een dergelijke beweging
stortte, was het zeker niet alleen om ‘net
als de studenten te doen’, want in zijn
midden heerste een zeer veralgemeende
en diepgaande ontevredenheid en ook
de politiek wil om de strijd aan te gaan.
Dit feit wordt over het algemeen niet
verhuld in de boeken en tv-programma’s
over Mei 1968: dikwijls wordt er aan
herinnerd dat de arbeiders sinds 1967
belangrijke gevechten gevoerd hadden,
wier karakteristieken een breuk vertoon-

de met die van de voorafgaande periode.
Terwijl de ‘stakinkjes’ en de vakbondsactiedagen maar weinig enthousiasme
konden opwekken, waren er zeer harde
en vastberaden conflicten tegenover een
hevige repressie van bazen en politie
waarbij de vakbonden meermaals overspoeld werden. Zo deden er zich vanaf
begin 1967 belangrijke botsingen voor
in Bordeaux (in de vliegtuigfabriek Dassault), in Besançon en in de streek van
Lyon (staking met bezetting van Rhodia,
staking bij Berliet die de bazen deed overgaan tot een lock-out en tot de bezetting
van de fabriek door de CRS), in de mijnen
van Lotharingen, in de scheepswerven
Saint-Nazaire (die verlamd werden
door een algemene staking op 11 april).
Het was in Caen, in Normandië, dat de
arbeidersklasse één van haar meest
belangrijke gevechten gaat leveren vóór
Mei 68. Op 20 januari 1968, hadden de
vakbonden van Saviem (vrachtwagens)
een stakingsoproep gelanceerd van anderhalf uur. Maar de basis, die oordeelde
dat deze actie ontoereikend was, ging
spontaan in staking op de 23ste. Op de
tweede daaropvolgende dag ontmantelde de CRS om 4 uur ’s morgens het
stakingspiket om de kaderleden en de
‘ratten’ de fabriek binnen te laten. De stakers besloten om naar het stadscentrum
te trekken waar ze werden vergezeld
door arbeiders van andere bedrijven
die ook in staking waren gegaan. Om 8
uur ‘s morgens kwamen 5.000 mensen
vreedzaam samen op weg naar de grote
markt: de mobiele brigade chargeerden
hen brutaal, namelijk met slagen van
geweerkolven. Op 26 januari betuigden
de arbeiders uit alle sectoren van de stad
(waaronder de leerkrachten) evenals
talrijke studenten, hun solidariteit: een
meeting bracht 7.000 mensen samen
op de grote markt om 18 uur. Op het
einde van de meeting chargeerde de
mobiele brigade om het plein schoon
te vegen maar ze werden verrast door

het verzet van de arbeiders. De botsingen duurden heel de nacht door;
er waren 200 gewonden en tientallen
aanhoudingen. Zes jongeren, allen arbeiders , liepen straffen op gaande van
15 dagen tot 3 maanden. Maar deze
repressie bereikte niets anders dan de
uitbreiding van de strijd: op 30 januari
telde men 15.000 stakers in Caen. Op
2 februari werden de gezaghebbers en
de bazen gedwongen om toe te geven:
opheffing van de vervolgingen tegen
de betogers, loonsverhogingen van 3
tot 4%. ’s Anderendaags werd het werk
hervat, maar onder impuls van jonge
arbeiders, gaan de werkonderbrekingen nog een maand door bij Saviem.
Saint-Nazaire in april 1967 en Caen
waren niet de enige steden die werden
getroffen door de algemene staking van
de hele werkende bevolking. Dit was ook
het geval in andere, minder belangrijke
steden zoals Redon in maart en Honfleur
in april. Deze massale stakingen van al
de uitgebuiten van één stad waren de
voorlopers van wat medio mei in heel
het land ging gebeuren. Bijgevolg kan
men niet beweren dat het onweer van
Mei 1968 uitbarstte bij heldere hemel.
De beweging van de studenten heeft
weliswaar ‘de vlam in de pan’ doen
slaan, maar deze stond al op koken.
Natuurlijk hebben de ‘specialisten’ en
vooral de sociologen, geprobeerd om de
oorzaken van de Franse ‘uitzondering’
aan te dikken. Ze hebben in het bijzonder het zeer hoge ritme aangetoond
van de industriële ontwikkeling van
Frankrijk in de jaren 1960, waarbij dit
oude landbouwland werd omgevormd
tot een moderne grootmacht. Dit feit
verklaart voornamelijk de aanwezigheid
en de rol van een belangrijk aantal jonge
arbeiders in fabrieken, die dikwijls nog
maar kortelings uit de grond gestampt
waren. Deze jonge arbeiders, die vrij dikwijls uit een landbouwgebied kwamen,
waren ook zeer weinig aangesloten bij
de vakbond en verdroegen heel slecht
de kazernediscipline van de fabriek waarvoor ze in de meeste gevallen slechts
een flutloontje kregen, zelfs al hadden
ze een diploma van vakbekwaamheid.
Deze situatie maakt het mogelijk te begrijpen waarom het de jongste sectoren
van de arbeidersklasse zijn die het eerst
de strijd aangaan en ook waarom het
merendeel van de bewegingen die aan
Mei 1968 voorafgingen, plaatsvonden in
het westen van Frankrijk, een landbouwstreek die vrij laat geïndustrialiseerd
werd. Nochtans faalt de uitleg van de
sociologen wanneer het er op aan komt
om te verklaren waarom het niet enkel
de jonge arbeiders waren die in 1968

b

in staking gingen, maar de zeer grote
meerderheid van heel de arbeidersklasse
van alle leeftijden.
De internationale betekenis van de
staking van Mei 1968 in Frankrijk
In feite scholen er achter een beweging
van een dergelijke omvang en diepgang
als die van Mei 68, noodzakelijkerwijze
veel dieper liggende oorzaken, die het
kader van Frankrijk verre overstegen.
De reden waarom het geheel van
de arbeidersklasse van dit land zich
lanceerde in een nagenoeg algemene
staking, was dat alle sectoren begonnen
aangetast te worden door de economische crisis die in 1968 nog maar in een
beginstadium was. Het was geen typisch
‘Franse’ crisis maar een van heel het
wereldkapitalisme. Het zijn de gevolgen in Frankrijk van deze wereldcrisis
(stijging van de werkloosheid, aanvallen
op de Sociale Zekerheid), die voor een
groot deel de verklaring vormen van
de stijging van de arbeidersstrijdbaarheid in dit land bij het begin van 1967:
“In alle industrielanden van Europa en in
de VS, ontwikkelt zich de werkloosheid
en versomberen de economische perspectieven. Engeland, dat ondanks een
vermenigvuldiging van de maatregelen
om het evenwicht te bewaren, zich eind
1967 tenslotte verplicht zag om het Pond
Sterling te devalueren, veroorzaakte een
sliert devaluaties in zijn zog. De regering
Wilson kondigt een uitzonderlijk bezuinigingsprogramma af: een massale vermindering van de openbare uitgaven…,
loonblokkering, vermindering van de
interne consumptie en de invoer, inspanning om de uitvoer op te voeren. Op 1
januari is het aan Johnson (2) om een
alarmkreet te slaken en onontkoombare
strenge maatregelen te nemen om het
economisch evenwicht te vrijwaren. In
maart barst de financiële crisis van de
Dollar uit. De economische pers die elke
dag pessimistischer wordt, roept steeds
meer het beeld op van het spook van de
crisis van 1929 (…) Mei 1968 toont zich in
al zijn belang omdat het een van de eerste
en meest belangrijke reacties is van de
massa van de arbeiders tegenover een
economische wereldsituatie die steeds
maar verslechtert”. (Révolution Internationale (oude serie), nr. 2, lente 1969).
In feite hebben de bijzondere omstandigheden het mogelijk gemaakt dat het in
Frankrijk was, dat het wereldproletariaat
zijn eerste strijd van omvang leverde
tegen te toenemende aanvallen die
het kapitalisme in crisis alleen maar
kon vermenigvuldigen. Maar vrij vlug
gingen ook andere nationale sectoren
van de arbeidersklasse op hun beurt

de strijd aan. Uit dezelfde oorzaken
moesten wel dezelfde reacties loskomen.
Zo kwam het dat aan de andere kant
van de wereld, in Argentinië, mei 1969
ging gekenmerkt worden door wat
sindsdien in het geheugen gegrift staat
als de ‘Cordobazo’. Als gevolg van een
reeks mobilisaties in de arbeiderssteden
tegen de gewelddadige economische
aanvallen en de repressie van de militaire
junta, hadden op 29 mei de arbeiders van
Cordoba de politie- en legermacht volkomen overspoeld (alhoewel die uitgerust
waren met tanks) en hadden zich meester gemaakt van de stad (de tweede van
het land). De regering slaagde er slechts
in de loop van de volgende dag in om de
‘orde te herstellen’ dank zij een massale
toezending van militaire troepen.
Op hetzelfde moment, begon in Italië de beweging van de belangrijkste
arbeidersstrijd sinds de Tweede Wereldoorlog. De stakingen begonnen zich
ter vermenigvuldigen bij Fiat in Turijn,
eerst in de belangrijkste fabriek van de
stad, Fiat-Mirafiori, om vervolgens uit te
breiden naar de andere fabrieken van de
groep in Turijn en omgeving. Op 3 juli,
ter gelegenheid van een actiedag van de
vakbond tegen de verhoging van de huren, stromen de stoeten van arbeiders,
vervoegd door die van de studenten
samen naar de fabriek van Mirafiori. Voor
de ingang ervan braken gewelddadige
gevechten uit met de politie. Ze gingen
bijna de hele nacht door en breidden
zich uit naar andere wijken van de stad.
Vanaf einde augustus, toen de arbeiders
terugkwamen van de zomervakantie,
hernamen de stakingen bij Fiat, maar
ook bij Pirelli (banden) in Milaan
en bij heel wat andere bedrijven.
Nochtans liet de Italiaanse bourgeoisie,
die lering had getrokken uit de ervaring
van Mei 68, zich niet verassen zoals dat
de Franse bourgeoisie was overkomen
het jaar daarvoor. Het moest absoluut
voorkomen worden dat het diepgaande
sociale onvrede dat tot uiting kwam, zou
omslaan in een algemene ontvlamming.
Om die reden ging haar vakbondsapparaat gebruik maken van het aflopen van
de CAO’s, namelijk die van de metaal, de
chemie en de bouw, om zijn manoeuvres
te ontwikkelen van het versnipperen van
de strijd door de arbeiders te richten op
het doel van een ‘goed contract’ in hun
respectievelijke sectoren. De vakbonden
scherpten de zogenaamde tactiek aan
van de ‘scharnier’ stakingen: de ene dag
staakten de metaalarbeiders, de andere
die van de chemie, en nog en andere
die van de bouw. ‘Algemene’ stakingen
worden uitgeroepen, maar wel per pro(wordt vervolgd op pagina 4)
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De historische betekenis van Mei 68

De studentenbeweging wereldwijd
In een vorig deel van deze reeks over Mei 68 (1) hebben we duidelijk gemaakt dat de agitatie onder de studenten, vanaf 22 maart
1968 tot halfweg de maand mei, de uitdrukking in Frankrijk van een
internationale beweging was, die bijna alle westerse landen trof. Zij
was begonnen in de Verenigde Staten, in 1964 aan de Universiteit
van Berkeley in Californië. We besloten dit eerste deel als volgt:
Wat al die bewegingen kenmerkt is natuurlijk in de eerste plaats
de verwerping van de oorlog in Vietnam. Maar terwijl de stalinistische partijen, toen verbonden aan de regimes van Hanoi of Moskou,
logisch gezien de leiding ervan zouden moeten nemen, zoals in de
anti-oorlogsbewegingen tijdens de Koreaanse oorlog begin jaren
1950, was dat nu helemaal niet het geval. Integendeel: deze partijen
hebben nu practisch geen invloed en keren zich vaak compleet tegen
deze bewegingen. Dat is één van de kenmerken van de studentenbewegingen eind jaren 1960, die hun diepere betekenis blootlegt.
In dit deel willen we deze betekenis verduidelijken. Daarvoor is het nodig om de belangrijkste thema’s in herinnering
te roepen die de studenten destijds in beweging brachten.
De thema’s van de revoltes in de
jaren 1960 in de Verenigde Staten...
Zoals we al hebben aangegeven,
was het verzet tegen de oorlog van de
Verenigde Staten in Vietnam het meest
verbreide en het sterkst mobiliserende
thema in alle westerse landen. Het is
geen toeval dat de studentenrevoltes zich in de eerste plaats in de VS
opkwamen. De Amerikaanse jeugd
werd rechtstreeks en onmiddellijk
geconfronteerd met de oorlog, waar
ze naartoe gestuurd werd om de ‘vrije
wereld’ te verdedigen. Tienduizenden
jonge Amerikanen betaalden voor het
beleid van hun regering met hun leven;
honderdduizenden kwamen gewond of
verminkt uit Vietnam terug; miljoenen
werden voor hun leven getekend door
wat ze in de oorlog hadden meegemaakt.
Behalve de verschrikkingen die ze ter
plaatse meemaakten, die eigen zijn aan
alle oorlogen, stonden velen voor de
vraag “Wat doen wij in Vietnam?” De
officiële verklaring was: ‘de democratie’,
‘de vrije wereld’ en ‘de beschaving’ verdedigen. Maar wat ze in werkelijkheid
beleefden, weerlegde deze praatjes
op flagrante wijze: het regime dat zij
moesten beschermen, de regering van
Saigon, was allesbehalve democratisch
of geciviliseerd. Het was een militair
regime, een dictatuur die bijzonder
corrupt was. Op het terrein hadden de
Amerikaanse soldaten veel problemen
om te begrijpen dat zij ‘de beschaving’
verdedigden, terwijl van hen werd
verlangs om zich uitzonderlijk barbaars
te gedragen: om arme, onbewapende
boeren moesten te terroriseren en
af te slachten, vrouwen, kinderen en
grijsaards incluis. Maar het waren niet
alleen de uitgezonden soldaten die
walgden van de verschrikkingen van de
oorlog, dat gold ook voor een groeiend
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deel van de Amerikaanse jeugd. De
jongens vreesden dat ze zouden moeten
vertrekken, en de meisjes dat ze hun
vrienden zouden verliezen. Allen werden
in meerdere of mindere mate over de
barbaarsheid van de oorlog ingelicht
door de ‘veteranen’ die terugkwamen,
of gewoon door de televisiekanalen(2).
De schrijnende tegenstelling tussen
de uitleg van de Amerikaanse regering
over de ‘verdediging van beschaving en
democratie’ en haar werkelijke handelen
in Vietnam was een van de voornaamste
voedingsbodems voor een revolte tegen
de autoriteiten, en tegen de traditionele
waarden van de Amerikaanse bourgeoisie (3). Deze revolte leidde in een
eerste fase tot de Hippiebeweging, een
pacifistische en geweldloze beweging
die zich beriep op de ‘Flower Power’ (de
macht van bloemen) met de bekende
leuze ‘Make Love, Not War’(bedrijf de
liefde, niet de oorlog). Het is niet toevallig dat de eerste studentenmobilisatie
van enige omvang plaatsvond aan de
Universiteit van Berkeley, aan de rand
van San Francisco, het Mekka van de
hippies. De thema’s en vooral de middelen van deze mobilisatie vertoonden
nog gelijkenissen met deze beweging:
het gebruik van de geweldloze ‘sit-in’
om ‘Free Speech’ (vrije meningsuiting) te
eisen voor politieke propaganda binnen
de universiteit, met name om de burgerrechten van de zwarten te steunen en
om de militaire ronselcampagnes op de
campus aan te klagen. Net als later in vele
andere landen, waaronder in Frankrijk
in 1968, is de repressie die in Berkeley
ontketend wordt (800 aanhoudingen)
een belangrijke factor voor de ‘radicalisering’ van de beweging. Vanaf de oprichting van de Youth International Party
(Internationale jeugdpartij) door Abbie
Hoffman en Jerry Rubin in 1967, die
voordien tot de geweldlozen behoorden,

geeft de revolte zich een ‘revolutionair’
perspectief tegen het kapitalisme. De
nieuwe helden van de beweging zijn niet
langer Bob Dylan en Joan Baez, maar
een figuur als Che Guevara (die Rubin
in 1964 in Havanna had ontmoet). De
ideologie van de beweging was bijzonder verward. Er zaten anarchistische
ingrediënten in (zoals de cultus van de
vrijheid, met name de seksuele vrijheid,
of het gebruik van drugs), maar ook stalinistische ingrediënten (Cuba en Albanië
werden als voorbeelden beschouwd).
De actiemiddelen werden grotendeels
aan de anarchisten ontleend, zoals bespotting en provocatie. Zo was één van
de eerste wapenfeiten van de tandem
Hoffman-Rubin het verspreiden van
pakjes valse dollarbriefjes op de Beurs
van New York, wat een stormloop van
de beursgangers veroorzaakte. Tijdens
de Democratische Conventie in de zomer
van 1968 stelden ze het varken Pigasus
kandidaat voor het presidentschap van
de Verenigde Staten (4), terwijl ze ook
een gewelddadige botsing met de politie
voorbereidden.
Om de voornaamste kenmerken van
de revoltes in de Verenigde Staten in
de loop van de jaren 1960 samen te
vatten: ze kwamen op als protest tegen
de oorlog in Vietnam, tegen de rassendiscriminatie, tegen de ongelijkheid
van de seksen en tegen de moraal en
de traditionele waarden van Amerika.
Zoals de meeste van hun exponenten
vaststelden, had de beweging geenszins
een proletarisch klassenkarakter, maar
bestond zij voornamelijk uit opstandige
kinderen van de bourgeoisie. Opnieuw
was het geen toeval dat één van haar
theoretici, de filosofieprofessor Herbert
Marcuse, stelde dat de arbeidersklasse
‘geïntegreerd’ was en dat de krachten
van de revolutie tegen het kapitalisme
gezocht moesten worden bij andere
sectoren, zoals de Zwarten, de boeren
van de Derde wereld, of opstandige
intellectuelen.
... en de revoltes in de andere landen
In de meeste andere westerse landen
vertoonden de bewegingen die de
studentenwereld in de jaren 1960 op
stelten zetten sterke gelijkenissen met
die in de Verenigde Staten: verwerping
van de Amerikaanse interventie in Vietnam, opstand tegen de autoriteiten, met
name de universitaire overheid, tegen
autoriteit in het algemeen, tegen de
traditionele moraal, en met name tegen
de seksuele moraal. Dat is één van de
redenen waarom de stalinistische partijen, symbolen van autoritarisme, geen
enkele weerklank vonden binnen deze

bewegingen, terwijl die toch vertrokken
van de aanklacht tegen de Amerikaanse
interventie in Vietnam, tegen de militaire
krachten die ondersteund werden door
het sovjetblok, en zich beriepen op het
‘antikapitalisme’. Het imago van de USSR
was zwaar besmeurd door de onderdrukking van de Hongaarse opstand in 1956,
en het portret van de oude apparatsjik
Brezjnev was niet bijzonder inspirerend.
De opstandigen van de jaren 1960 hingen
liever een poster van Ho Chi Minh aan
de muur van hun kamer (een andere
oude apparatsjik, maar presentabeler
en ‘heroïscher’), of de romantische
kop van Che Guevara (een lid van een
wat ‘exotische’ stalinistische partij), of
van Angela Davis (een lid van de Amerikaanse stalinistische partij, maar met
het dubbele voordeel zwart en vrouw
te zijn, en met een mooie ‘look’ net als
Che Guevara).
Dezelfde componenten, zich verzetten
tegen de Vietnamoorlog en ‘libertair’
zijn, vinden we terug in Duitsland. De
voornaamste woordvoerder van de
beweging, Rudi Dutschke, kwam uit de
Oost-Duitse DDR, die onder sovjetbeheer stond. Daar had hij zich al op jonge
leeftijd verzet tegen de onderdrukking
van de Hongaarse opstand. Zijn ideologische referenties waren ‘de jonge
Marx’, de Frankfurter Schule (waartoe
Marcuse behoorde), alsook de Situationistische Internationale (waarop de
groep Subversive Aktion zich beroept,
waarvan hij in 1962 de Berlijnse afdeling
opricht). De Duitse ‘buitenparlementaire
oppositie’ is, aan de vooravond van de
gebeurtenissen van mei 68 in Frankrijk,
de voornaamste uitdrukking van de
studentenrevolte in Europa.
De thema’s en eisen van de studentenbeweging die zich in 1968 in Frankrijk
ontwikkelt zijn fundamenteel dezelfde.
Toch zien we dat de verwijzingen naar
de Vietnamoorlog in de loop van de
beweging plaats maken voor een hele
reeks leuzen van situationistische of
anarchistische (of zelfs surrealistische)
signatuur, waarmee de muren bedekt
raken (“Les murs ont la parole” – de
muren hebben het woord).
De anarchistische thema’s vinden we
met name terug in:
- De passie van het vernietigen is een
scheppende vreugde (Bakoenin)
- Het is verboden te verbieden
- De vrijheid is de misdaad die alle
misdaden omvat
- Verkiezingen valstrik voor domoren
(Élections piège à cons)
- Vrijpostigheid is het nieuwe revolutionaire wapen
Ze worden aangevuld met slogans die

oproepen tot ‘seksuele vrijheid’:
- Houdt van elkaar
- Knoop je hersens even vaak los als de
rits van je broek
- Hoe meer ik de liefde bedrijf, hoe meer
ik de revolutie wil voeren. Hoe meer ik
de revolutie maak, hoe meer zin ik heb
om te vrijen
De situationistische verwijzing vinden
we in:
- Weg met de consumptiemaatschappij
- Weg met de commerciële spektakelmaatschappij
- Afschaffing van de vervreemding
- Werk nooit!
- Ik neem mijn wensen voor werkelijkheid want ik geloof in de werkelijkheid
van mijn wensen
- Wij willen geen wereld waarin de
zekerheid om niet van honger te sterven verkregen wordt tegen de kans van
verveling om te komen
- Verveling is contrarevolutionair
- Leven zonder dode momenten en
genieten zonder belemmeringen
- Laten we realist zijn en het onmogelijke eisen
Het generatieconflict (zeer verspreid in
de USA en Duitsland) is aanwezig (ook in
behoorlijk gemene vormen) in:
- Ren, kameraad, de oude wereld zit
achter je aan
- De jongeren bedrijven de liefde, de
ouden maken obscene gebaren
Verder mogen we ons in het Frankrijk
van mei 1968, dat regelmatig bedekt
werd met barricaden, verwachten aan:
- De barricade sluit de straat af, maar
opent de weg
- De uitkomst van elke gedachte, CRS
(oproerpolitie), is een straatsteen in je
gezicht
- Onder de straatstenen ligt het strand.
En tenslotte wordt de grote verwarring die in deze periode tot uitdrukking
komt goed samengevat in de volgende
twee slogans:
- Er zijn geen revolutionaire gedachten,
alleen revolutionaire daden
- Ik heb iets te zeggen, maar ik weet
niet wat.
De betekenis van de studentenbewegingen in de jaren 1960
Deze leuzen, en de meeste slogans
die ook in andere landen naar voren
gebracht werden, wijzen er op dat de
studentenbeweging in de jaren 1960
geenszins een proletarisch klassenkarakter bezat, ook al bestond op verschillende
plaatsen (zoals in Italië en in Frankrijk) de
wil om een brug te slaan naar de strijd
van de arbeidersklasse. Deze intentie
verraadde overigens een bepaalde neer(wordt vervolgd op pagina 5)
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bloedbad in syrië en ellende voor de vluchtelingen
lijke vluchtelingenkampen op te sluiten.
Achter dit akkoord gaat een ware mensenhandel schuil, met een minutieuze
selectie tussen degenen die zich bij een
Europees land kunnen aansluiten en degenen, de overgrote meerderheid, die in
de kampen blijven. Ook dat is niet nieuw.
We mogen bijvoorbeeld het cynisme
en de hypocrisie van de socialistische
regering van Zapatero in Spanje niet
vergeten. In 2005 werd in de enclaves
Ceuta en Melilla een drievoudige rij prikkeldraad opgetrokken aan de grens, waar
veel migranten samenkwamen, terwijl
anderen meedogenloos neergeschoten
werden (naar alle waarschijnlijkheid
door de zeer ‘democratische’ Spaanse
strijdkrachten). Maar daarnaast had
deze regering de opdracht aan de Marokkaanse staat uitbesteed om opnieuw
de "slechterik van dienst" te spelen,
om de migranten in autobussen des
doods te laden en hen achter te laten
in het midden van de Sahara woestijn.
Alle westerse bourgeoisieën (inclusief
de Spaanse regering!) hadden toen,
ondanks hun rol als opdrachtgever in
naam van de Schengenakkoorden, op
hypocriete wijze een intensieve mediacampagne georganiseerd tegen deze
"ontoelaatbare flagrante schending van
de mensenrechten". De meest recente
"contracten" van dit type, vandaag met
Turkije afgesloten en gisteren discreter
met Libië, had onmiddellijke gevolgen
voor de reisroutes van de migranten op
weg naar Europese landen.
Alle media hebben natuurlijk hun

enorme tevredenheid geuit over de daling met bijna een derde van het aantal
illegale migranten dat in 2017 op de
Italiaanse kust is gestrand. In feite, "heeft
de EU ervoor gekozen om de stroom
van migranten aan de bron te stoppen
in plaats van verder te gaan met het
openen van opvangcentra in Italië en
Griekenland, de keuze van deze strategie staat klaarblijkelijk moreel zeer ter
discussie", gaf de Courier International
toe in zijn nr. 1414. Ondanks het "goede"
Italiaanse cijfer kende Spanje in 2017
een aanzienlijke stijging van het aantal
migraties over zee, zodat een nieuwe
gevangenis, gebouwd in Malaga, nu als
detentiecentrum wordt gebruikt.
Een CNN-verslag waaruit blijkt dat
migranten in Libië als slaven worden
geveild, heeft internationale verontwaardiging gewekt, vertelt de pers ons
ook. Maar over het algemeen staat men
niet erg stil bij de overeenkomsten en
maatregelen die door de EU en Libië
worden afgesloten en die hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze
situatie. Hetzelfde artikel van de Courrier
International verduidelijkt verder: "Op
3 februari 2017 zijn de 28 lidstaten het
eens geworden over een "verklaring"
ter ondersteuning van de overeenkomst
die Italië een dag eerder met de Libische
regering van Faiez Sarraj had gesloten.
Het beginsel is hetzelfde als dat van het
pact tussen de EU en Turkije dat twee
jaar eerder is gesloten: Europa verstrekt

met name financiële middelen, opleiding
en uitrusting aan de Libische kustwacht,
die in ruil daarvoor boten van migranten
onderscheppen en naar detentiecentra
in Libië brengen (...) Mensenrechtenorganisaties en de pers hebben de beperkingen van dit plan al vroeg aan de kaak
gesteld door vraagtekens te plaatsen bij
het vermogen van de regering-Sarraj
(die slechts een van de rivaliserende
krachten in Libië is) om het uit te voeren
en over de gevolgen ervan voor migranten, waarvan reeds bekend was dat zij
op Libisch grondgebied onmenselijk
werden behandeld". De zorgen van de
“mensenrechtenorganisaties” zijn niets
anders dan een rookgordijn, precies uit
hetzelfde vat getapt als de zogenaamd
hypocriete humanitaire dekking die de
Spaanse regering in 2005 eraan gaf. Dit
vertoon dient alleen maar om de cynische en repressieve afspraken te verhullen die het mogelijk hebben gemaakt
om al 700 000 Afrikaanse migranten in
geïmproviseerde kampen in Libië weg
te steken.
Naast de afspraken en mechanismen
om de route van migranten effectiever
te blokkeren, is het duidelijk dat de
opeenstapeling van regionale oorlogen,
bloedbaden, hongersnood, armoede en
het uiteenvallen van het sociale weefsel
in de vier windstreken van de wereld
het vluchtelingenfenomeen alleen maar
dramatisch kan doen toenemen. (3)

Proletarische solidariteit is het enige
perspectief tegenover het drama van
de migranten
De crisis van het kapitalistische systeem
staat ontegenzeggelijk centraal in de
historische migratiegolf waarvan we
getuige zijn. Tegenover de barbaarsheid
van haar systeem heeft de bourgeoisie
niets anders meer voor te stellen dan
nog meer chaos, uitsluiting en verdeeldheid... en dat in naam van de verdediging van de "nationale belangen",
een ideologische slogan om de kille,
competitieve en bloedige berekeningen
van het kapitaal te verbergen.
Er zijn echter geen grenzen tussen de
uitgebuiten en de proletariërs hebben
geen vaderland. De arbeidersklasse is
altijd een klasse van immigranten geweest, die overal werden gedwongen
hun arbeidskrachten te verkopen, van
het ene land naar het andere, van het
platteland naar de stad, van het ene
gebied naar het andere. Het is een
migrantenklasse, maar het is ook een
uitgebuite klasse. Zij kan de kapitalistische barbarij alleen weerstaan door te
vertrouwen op de enige kracht die zij
tot haar beschikking heeft: haar internationale eenheid gebaseerd op haar
bewustzijn en solidariteit. Tegenover
de xenofobie en angst verspreidende
campagnes van de bourgeoisie moeten
de proletariërs in Europa, zoals in alle
ontwikkelde landen, zich ervan bewust
worden dat migranten het slachtoffer
zijn van kapitalisme en cynisch overheidsbeleid. Het zijn hun klassegenoten

die gebombardeerd worden, sterven in
de oorlogsbloedbaden of opgesloten
zitten in concentratiekampen onder de
blote hemel.
Hun noodzakelijke en mogelijke solidariteit wordt dus in de eerste plaats bevestigd via de ontwikkeling van klassenstrijd,
via verzet tegen de aantastingen, de
aanvallen en barbaarsheid van het kapitalisme. Achter de migrantenkwestie
gaat het perspectief van internationale
eenheid schuil in de revolutionaire strijd
tegen het kapitalistische systeem. Tot op
de dag van vandaag is het proletariaat
nog steeds de enige revolutionaire
klasse, de enige sociale macht die in staat
is een einde te maken aan de historische
tegenstellingen van een overjaars systeem en aan de uitbuiting van de mens
door de mens, de enige klasse die de
nationale grenzen kan doorbreken en
een klasseloze wereld, zonder ellende
en zonder oorlogen kan opbouwen: het
communisme! 
PA / 3 maart 2018
(1) We snijden het hier alleen maar aan, maar
in een later artikel zullen we terugkomen op dit
gefragmenteerde aspect van de imperialistische
situatie in Syrië, dat een andere manifestatie is van
de huidige sociale ontbinding.
(2) En Irak et en Syrie, les obus au phosphore de
la coalition internationale dans le viseur, LCI (15
juni 2017).
(3) Zie onze reeks: Migranten en vluchtelingen:
slachtoffers van het kapitalisme, delen I tot IV,
IKS Online.

50 jaar geleden,
Mei 1968
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vincies of zelfs per stad, tegen de levensduurte en
de huurverhogingen. Op bedrijfsvlak propageerden
de vakbonden beurtstakingen, de ene werkplaats
na de andere, onder het voorwendsel van zoveel
mogelijk schade te veroorzaken voor de patroon en
zo weinig mogelijk voor de arbeiders. Tegelijkertijd
deden de vakbonden het nodige om de controle
terug te winnen over de basis die hen dreigde te ontglippen: terwijl in vele bedrijven de arbeiders, die
ontevreden waren over de traditionele vakbondsstructuren, afgevaardigden kozen per werkplaats,
werden deze laatste erkend onder de vorm van
‘fabrieksraden’, voorgesteld als ‘basisorganen’ van
de eenheidsvakbond die de drie vakbonden, CGIL,
CISL en UIL beweerden te willen gaan oprichten. Na
verscheiden maanden van arbeidersstrijdbaarheid
die uitgeput raakte in de ‘actiedagen’ per sector en
de ‘algemene’ stakingen per provincie of per stad,
werden de CAO’s van de sector de een na de andere
getekend tussen begin november en eind december.
En het was even voor het tekenen van het laatste,
belangrijkste contract aangezien het ging over de
metaal van de privé, de voorhoedesector van de
beweging, dat er op 12 december in een bank in
Milaan, een bom ontploft die 16 mensen doodde. De
aanslag werd toegeschreven aan anarchisten (één
van hen Giuseppi Pinelli, stierf terwijl hij in handen
was van de Milanese politie), maar later wordt
uitgevist dat hij voortkwam uit bepaalde sectoren
van het staatsapparaat. De geheime structuren van
de burgerlijke staat kwamen hand en spandiensten
verlenen aan de vakbonden om verwarring te zaaien
in de rangen van de arbeidersklasse en tegelijkertijd werden de repressiemiddelen opgedreven.
Het proletariaat in Italië stond niet alleen
in de mobilisatie tijdens de herfst van 1969. Op
kleinere schaal, maar toch veelbetekenend, ging
ook de arbeidersklasse in Duitsland de strijd aan,

de algemene staking in frankrijk
aangezien er in september zowat overal in het land
wilde stakingen uitbraken tegen de door de vakbond
overeengekomen ‘loonmatiging’. Aan hen werd gevraagd om zich ‘realistisch’ op te stellen tegenover
de verslechtering van de toestand van de Duitse economie die, ondanks het naoorlogse ‘mirakel’, niet
gespaard was gebleven van de moeilijkheden van
het wereldkapitaal die zich sinds 1967 hadden opgestapeld (dat jaar kende de Duitse economie haar
eerste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog).
Het ontwaken van het Duitse proletariaat, zelfs al
was dat nog heel bedeesd, had een heel bijzondere
betekenis. Enerzijds ging het om het belangrijkste
en meest geconcentreerde proletariaat van Europa.
Maar vooral omdat dit proletariaat in de geschiedenis altijd een vooraanstaande rol heeft gespeeld,
en opnieuw zal spelen, binnen de arbeidersklasse
op wereldschaal. Het was in Duitsland dat het lot
werd bezegeld van de internationale revolutionaire
golf, die vanaf oktober 1917 de kapitalistische wereldheerschappij had doen wankelen. De nederlaag
die de Duitse arbeiders leden bij hun revolutionaire
pogingen tussen 1918 en 1923 had de weg geopend
voor de meest verschrikkelijke contrarevolutie die
het wereldproletariaat ooit in zijn geschiedenis
heeft ondergaan. En het was daar, waar de revolutie
het verst was gegaan, in Rusland en in Duitsland,
dat deze contrarevolutie de meest diepgaande en
barbaarse vormen aannam: het stalinisme en het
nazisme. Deze contrarevolutie zou meer dan een
halve eeuw duren en vond haar hoogtepunt in
de Tweede Wereldoorlog. In tegenstelling tot de
Eerste Wereldoorlog had de Tweede het voor het
proletariaat onmogelijk gemaakt om het hoofd op
te richten. Hij had het zelfs nog dieper de grond
ingeduwd, voornamelijk dank zij de illusies die
waren voortgebracht door de overwinning van het
kamp van de ‘democratie’ en van het ‘socialisme’.

De immense staking van Mei 1968 in Frankrijk,
en vervolgens de ‘hete herfst’ in Italië, hadden
het bewijs geleverd dat het wereldproletariaat
een einde had gemaakt aan de periode van contrarevolutie. De strijd van de Duitse arbeiders in
september 1969 had dit bevestigd, net zoals op
een veel betekenisvollere schaal de strijd van de
Poolse arbeiders van de Baltische kust tijdens de
winter van 1970-71 de gezagshebbers gedwongen
had om, na een oorspronkelijk zeer brutale repressie (300 doden), in te binden, voornamelijk door af
te zien van het doorvoeren van de prijsstijgingen
voor de basisvoeding, die de arbeiderswoede hadden opgewekt. De stalinistische regimes waren
de zuiverste belichaming van de contrarevolutie:
het was in naam van het ‘socialisme’ en van de
‘belangen van de arbeidersklasse’ dat deze de
meest verschrikkelijke terreur onderging. De ‘hete’
winter van de Poolse arbeiders leverde het bewijs
dat zelfs daar waar de contrarevolutie nog haar
zwaarste loden gewicht deed voelen, in de ‘socialistische’ regimes, er een bres was ingeslagen.
Wij kunnen hier niet het geheel van de arbeidersgevechten opsommen die, na 1968, deze fundamentele verandering bevestigde in de krachtsverhouding tussen de bourgeoisie en het proletariaat op
wereldvlak. Wij halen hier slechts twee voorbeelden aan, die van Spanje en van Groot-Brittannië.
In Spanje kwam de arbeidersstrijdbaarheid, ondanks de wrede repressie die werd uitgeoefend
door het Franco-regime op massale wijze tot uiting
tijdens de zomer van 1974. De stad Pamplona, in
Navarra, kende een groter aantal stakingsdagen per
arbeider dan die van de Franse arbeiders in 1968.
Alle industriële regio’s waren getroffen (Madrid,
Asturias, Baskenland), maar het was in de immense
arbeidersconcentraties van de buitenwijken van

Barcelona dat de stakingen hun grootste uitbreiding
kenden. Ze beroerde alle bedrijven uit de regio, met
betuigen van voorbeeldige arbeiderssolidariteit
(dikwijls startte de staking in een bedrijf enkel uit
solidariteit met de arbeiders uit andere bedrijven).
Het voorbeeld van het proletariaat in GrootBrittannië is ook zeer treffend, aangezien het
ging om het oudste proletariaat van de wereld.
Gedurende heel de jaren 1970 heeft het massale
strijd geleverd tegen de uitbuiting (met 29 miljoen
stakingsdagen in 1979 stonden de Engelse arbeiders op de tweede plaats in de statistieken achter
de Franse arbeiders van 1968). Deze strijdbaarheid verplichtte de Engelse bourgeoisie om twee
maal van eerste minister te veranderen: in april
1976 (Callaghan verving Wilson) en begin 1979
(Callaghan werd opzij gezet door het parlement).
Zo is de fundamenteel historische betekenis van
Mei 68 niet te zoeken in de ‘Franse bijzonderheden’,
noch in de studentenoproer, noch in de ‘revolutie
van de zeden’ die men ons vandaag voorspiegelt.
Ze ligt erin dat het wereldproletariaat een einde
maakte aan de contrarevolutie en een nieuwe
periode opende van historische botsingen met
de kapitalistische orde. Een periode die eveneens
werd geïllustreerd door een nieuwe ontwikkeling
van politieke proletarische groepen, waaronder
de onze, die door de contrarevolutie bijna waren
uitgeroeid of tot stilzwijgen gebracht 
Fabienne / 1.06.2008
(1 Zie hiervoor ons artikel Mei 68:
de studentenbeweging in Frankrijk en in
d e w e r e l d i n I n t e r n a t i o n a l i s m e , n r. 3 3 7 .
(2) Toenmalige president van de Verenigde Staten.
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Zowel de Spaanse als de Catalaanse
leiders hebben hun handen bevlekt
met het bloed van de door hun onderdrukte arbeidersstrijd. De Spaanse postfranquistische democratie is begonnen
met de dood van vijf arbeiders tijdens
de massale staking in Vitoria in 1976.
Onder de ‘socialistische’ regering van
Felipe Gonzalez werden drie arbeiders
vermoord tijdens gevechten in Gijón,
Bilbao en Reinosa. De autonome
Catalaanse regering van Artur Mas
ontketende een brute repressie tegen
de algemene vergaderingen van Indignados, waarbij honderd mensen gewond
raakten. Nog eerder, in 1934, hadden
zijn huidige partners van de ERC (2) een
militie georganiseerd, de ‘Escamots’, die
gespecialiseerd was in het martelen van
militante arbeiders.
En allemaal overtreden ze zonder blikken of blozen hun eigen democratische
regels die ze tot hun ideaal verklaren. We
hebben gezien hoe de Catalaanse fractie
haar onafhankelijkheidsprocedure met
haar stembussen tot de rand gevuld met
'ja'-stemmen dwingend oplegde, dankzij
een parlementaire trucage.
In naam van de heilige democratie
wordt een oorlog op leven en dood
gevoerd omwille van een andere kapitalistische heerschappijpilaar: de natie. De
natie is niet de ‘broederlijke’ groepering
van al degenen die op hetzelfde grondgebied geboren zijn, maar het is het privébezit van het geheel van de kapitalisten
van een land die via de staat de uitbuiting
en onderdrukking van al hun onderdanen
organiseren. De kandidaten voor een
nieuw ‘moederland’, de Catalaanse separatisten presenteren zich als slachtoffers
van de barbaarsheid van hun rivalen
en beweren dat ‘Madrid ons besteelt’,
maar ze doen dit om kanonnenvoer te
mobiliseren in naam van de ‘verdediging
van een echte democratie’. Hun ‘ware
democratie’ bestaat uit de uitsluiting
van hen die niet in overeenstemming zijn
met hun doelstellingen. De intimidatie

confrontaties in catalonië
van degenen die niet gaan stemmen, de
registratie en de botsingen met degenen
die hun zaak niet volgen, de morele
chantage van degenen die gewoon een
kritische geest willen behouden. In alle
gebieden onder hun controle hebben
ze de dictatuur van hun ‘burgerorganisaties’ opgelegd en met de wapens van
belediging, laster, ostracisme, pesterijen
en controle proberen ze de bevolking
rond Catalonië te ‘homogeniseren’. Met
een steeds brutaler wordende arrogantie
zetten de onafhankelijkheidsgroepen
nazi-methoden in en theoretiseren ze
de ‘zuiverheid’ van het ‘Catalaanse ras’.
Van hun kant blijven de Spaanse nationalistische democraten niet achterop.
De haat tegen de Catalanen, de verhuizing van het hoofdkantoor van grote
bedrijven uit Catalonië, de zogenaamde
‘spontane’ mobilisaties ten gunste van de
repressiemachten, aangemoedigd door
de barbaarse kreet: “Ga door, we pakken
ze!” – die doet denken aan de sinistere
slogan van de Baskische nationalisten:
“Komaan ETA (3), dood ze!”– de oproep
om de Spaanse vlaggen (bloedrood en
goudgeel) uit de vensters te hangen.
Dit alles herinnert aan het wilde beest
van het franquisme dat een regime van
terreur installeerde.
Wat de twee rivaliserende bendes met
elkaar gemeen hebben is uitsluiting en
xenofobie. Zo vinden zij elkaar in dezelfde haat tegen de migrant, in dezelfde
minachting voor Arabische, LatijnsAmerikaanse of Aziatische arbeiders,
met hun weerzinwekkende slogans: “Ze
halen het brood uit onze mond”, “Ze
stelen ons werk”, “Ze maken de rijen aan
de deuren van de gezondheidsdiensten
langer”, enz. Maar het is echter de crisis
van het kapitalisme en het onvermogen
van zijn staten, of het nu Spanje is of de
Generalitat van Catalonië, die verantwoordelijk zijn voor de verslechtering
van de levensomstandigheden van
iedereen en duizenden jongeren naar

een nieuwe emigratiegolf leiden die
doet denken aan die van de jaren vijftig
en zestig, tijdens het Franco-tijdperk.
Te midden van deze wrede confrontatie proberen de ‘neutralen’ van de
Podemos-partij en de partij van Ana
Colau ons te doen geloven dat de democratie met haar beroemde ‘recht op
zelfbeschikking’ de remedie zou zijn die
onderhandelingen en een ‘burgerresultaat’ mogelijk zou maken. In dit concert
van illusies waarin wij in slaap gewiegd
worden, verscheen het initiatief #Parlem
#Hablemos (Laten we met elkaar praten)
dat de twee nationale vlaggen (die van
Spanje en die van Catalonië) opzij wil
zetten om de ‘witte vlag’ van dialoog
en democratie op te nemen.
Het proletariaat en alle uitgebuiten
mogen zich geen illusies maken. Het
conflict dat in Catalonië is ontbrand,
is van dezelfde soort als de populistische en avonturistische conflicten die
hebben geleid tot de Brexit in GrootBrittannië of tot de inhuldiging van
een onverantwoordelijke gek aan het
hoofd van de grootste wereldmacht.
Het is de uitdrukking van de ontaarding
en de ontbinding die de verergering
van een crisis veroorzaakt, niet alleen
economisch, maar ook politiek binnen
de verschillende kapitalistische staten.
Voor het kapitalisme van vandaag “gaat
alles goed in de beste van alle werelden”,
“zullen we wel uit de crisis geraken”,
dankzij “de technologische vooruitgang”
en de wereldwijde dynamiek. Maar
onder deze oppervlakkige laag van
glanzend vernis rijpen ondergronds de
steeds sterkere tegenstellingen van het
kapitalisme, de imperialistische oorlog,
de vernietiging van het milieu, de morele
barbaarsheid, de middelpuntvliedende
tendensen van het ieder voor zich,
waarop de woekering van xenofobe
denkbeelden en acties, van endogame
uitsluitingen zijn gebaseerd (en zich
rijkelijk voeden).
Deze vulkaan, waarop wij dansen, is al

vele malen uitgebarsten, zoals onlangs
in het Verre Oosten met het gevaar van
oorlog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, maar hij manifesteert zich
ook via het Catalaanse conflict. In een
ogenschijnlijk beschaafde en democratische vorm, afgewisseld met zogenaamde
‘onderhandelingen’ en ‘wapenstilstanden’, verslechtert de situatie geleidelijk
aan en dreigt zij vast te klonteren en
voor de bourgeoisie onoplosbaar te
worden, wat alleen maar kan leiden tot
spanningen die steeds brutaler worden.
Hoewel er tot nu toe geen doden zijn
gevallen, neemt het gevaar overhand
toe. Een sociaal klimaat van breuklijnen,
gewelddadige confrontatie en intimidatie wortelt in de hele samenleving, niet
alleen in Catalonië, maar in heel Spanje.
Het aantal mensen dat, omdat ze hun
situatie niet lager kunnen verdragen,
hun vrienden, hun kinderen, hun werk
in de steek laat, neemt nu al toe.
Wat we voor onze ogen zien ontvouwen
is wat de revolutionaire Rosa Luxemburg
op een diepzinnige en profetische manier beschreef tegenover de barbarij
van de Eerste Wereldoorlog in 1915:
“Besmeurd, onteerd, in bloed wadend,
en bedekt met vuil; zo is de burgerlijke
maatschappij. Het is niet wanneer ze
zich, goed gelikt en eerlijk voordoet, zich
tooit met cultuur en filosofie, moraliteit
en orde, vrede en recht, het is wanneer
ze eruit ziet als een wild beest, wanneer
ze danst op de sabbat van de anarchie,
wanneer ze de pest uitblaast op de
beschaving en de menselijkheid, dat ze
zichzelf naakt toont, zoals ze werkelijk
is.” (4)
Het gevaar voor het proletariaat en
voor de toekomst van de mensheid is dat
ze wegzakt in deze verstikkende sfeer die
wordt gecreëerd door de Catalaanse verwikkeling. Die drijft ertoe dat gevoelens,
aspiraties, reflecties niet langer draaien
om: welke toekomst is er mogelijk voor
de mensheid? Wat is het antwoord op
de precariteit en armoedelonen? Wat is

de oplossing voor de algemene verslechtering van de levensomstandigheden?
Integendeel, het polariseert de aandacht
op de keuze tussen Spanje en Catalonië,
op de Grondwet, op het recht op zelfbeschikking, op de natie... met andere
woorden op de factoren die net hebben
geleid tot de huidige situatie en die het
naar een hoogtepunt dreigt te brengen.
We zijn ons bewust van de staat van
zwakte waarin het proletariaat zich op dit
moment bevindt, maar dat weerhoudt
ons er niet van te erkennen dat alleen
uit de strijd als zelfstandige klasse een
oplossing kan voortkomen. Om bij te
dragen aan deze oriëntatie moet men
zich verzetten tegen de mobilisatie van
vandaag ten gunste van de democratie,
tegen de valse keuze tussen Spanje en
Catalonië, tegen het nationale terrein.
De strijd van het proletariaat en de
toekomst van de mensheid kan alleen
worden beslecht buiten en tegen de verrotte thema’s van democratie en natie 
IKS, 9 oktober 2017
(1) Ada Colau, burgemeester van Barcelona sinds
mei 2015, werd verkozen tot leider van een coalitie Barcelona en Comú (BC) waarin verschillende
Catalaanse ‘burgerbewegingen’ (Esquerra Unida i
Alternativa, waaronder de Catalaanse Communistische Partij, Groenen, Democratia Real Ya!) zich
presenteren als verdedigers van sociale rechten,
democratie en de belangen van Catalonië.
(2) Ezquerra Republicana de Catalunya (Republikeins Links van Catalonië).
(3) Euskadi Ta Askatasuna: gewapende tak van
het Baskische nationalisme, verantwoordelijk voor
terroristische aanslagen, moorden, ontvoeringen en
gijzelingen, waarbij sinds de jaren zestig meer dan
800 mensen, zowel burgers als soldaten, om het
leven zijn gekomen. Daartegen richtte de centrale
staat de antiterreurbevrijdingsgroepen (GAL) op, die
tussen 1983 en 1987 talrijke aanslagen en moorden
hebben gepleegd, waarvan sommige gericht waren
op het uitlokken van terreur tegen burgers en op het
uitroeien van militanten (of vermeende militanten)
van de ETA.
(4) De crisis van de sociaal-democratie - Juniusbrochure, Hoofdstuk 1: Socialisme of Barbarij?
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buigendheid naar de klasse toe, vermengd met een
fascinatie voor dit mythische wezen, de arbeider in
zijn blauwe werkpak, de held van een half verteerde
kennismaking met de klassieken van het marxisme.
Fundamenteel was de studentenbeweging van
de jaren 1960 kleinburgerlijk van aard, met als een
van de meest uitgesproken aspecten, naast zijn
anarchistische karakter, de wil “het leven onmiddellijk te veranderen”.
Het ‘revolutionair’ radicalisme van de voorhoede
van die beweging, de geweldsverheerlijking door
sommige delen ervan inbegrepen, is een illustratie
te meer van haar kleinburgerlijke aard. In feite
waren de ‘revolutionaire’ bekommernissen van de
studenten van 1968 zonder twijfel ernstig gemeend,
maar ze waren sterk getekend door de ‘derde wereld’ ideologie (het guevarisme of het maoïsme), of
door het antifascisme. Ze hadden een romantische
notie van de revolutie, zonder enig besef van het
reëele ontwikkelingsproces van de beweging van de
arbeidersklasse dat daartoe leidt.Voor de studenten
die zichzelf als ‘revolutionair’ beschouwden, was de
beweging van Mei 68 in Frankrijk al De Revolutie, en
de barricades die er dagelijks werden opgeworpen,
werden voorgesteld als de erfgenamen van die van

de studentenbeweging wereldwijd
1848 of van de Commune van 1871.
Een van de componenten van de studentenbeweging van de jaren 1960 was het ‘generatieconflict’,
de zeer belangrijke kloof tussen de nieuwe generatie
en die van hun ouders, die talloze kritieken naar het
hoofd geslingerd kregen. In het bijzonder werd aan
deze generatie, vanwege het feit dat zij zo hard gewerkt had om een situatie van ellende, zoniet hongersnood, als gevolg van de Tweede Wereldoorlog
te boven te komen, verweten dat ze zich slechts om
materieel welzijn bekommerde. Vandaar het succes
van fantasieën over de ‘consumptiemaatschappij’
en slogans als ‘Werk nooit!’. Kind van een generatie
die volop de contrarevolutie had ondergaan, verweet de jeugd van de jaren 1960 haar conformisme
en onderwerping aan de eisen van het kapitalisme.
Van de andere kant begrepen vele ouders niet – en
konden het moeilijk accepteren – dat hun kinderen
de offers die zij hadden gebracht om hen van een
betere economische situatie te verzekeren, met
misprijzen bekeken.
Toch bestaat er een echte economische factor als
aanzet tot de studentenrevolte van de jaren 1960.
Er was in die periode geen grote dreiging van werkloosheid of werkonzekerheid na de studie, zoals nu

wel het geval is. De voornaamste ongerustheid die
toen de studerende jeugd trof was dat ze voortaan
niet meer aanspraak zou kunnen maken op dezelfde
sociale status, welke de vorige generatie universitair
gediplomeerden genoot. In feite was de generatie
van 1968 de eerste die geconfronteerd werd met het
verschijnsel van de ‘proletarisering van de kaders’
die door de sociologen van die tijd uitvoerig bestudeerd is. Dit verschijnsel had enkele jaren voordien
zijn intrede gedaan, nog voor de openlijke crisis zich
manifesteerde, na een aanzienlijke toename van
het aantal studenten aan de universiteiten. Deze
toename was het gevolg van de behoeften van de
economie, maar ook van de wil en mogelijkheden
van de oudere generatie om hun kinderen te verzekeren van een economische en sociale situatie die
beter was dan die van henzelf. Deze ‘massificatie’
van de studentenbevolking bracht een groeiende
malaise te weeg, als gevolg van het voortbestaan
van universitaire structuren en praktijken uit een
tijd waarin alleen de elite haar kon bezoeken, en
met name van een sterk autoritarisme.
De studentenbeweging ontwikkelde zich vanaf
1964 in een periode van economische ‘voorspoed’,
maar vanaf 1967 is dat niet langer het geval. De

economische situatie van het kapitalisme begon
ernstig af te takelen, wat de malaise van de studerende jeugd nog versterkte. Dat is één van de
redenen die ons in staat stelt om te begrijpen
waarom die beweging in 1968 haar hoogtepunt
kent. Het laat ons begrijpen waarom, vanaf mei
1968, de arbeidersklasse het voortouw neemt. Dit
behandelen we in het artkel p.2 
Fabienne / 29.03.08
(1) Mei 1968: de studentenbeweging in Frankrijk en in de
wereld (1en 2), Mei 1968: Het ontwaken van de arbeidersklasse, respectievelijk in Internationalisme, nr. 336, 337 en 338.
(2) Tijdens de Vietnamoorlog waren de Amerikaanse media nog
niet onderworpen aan de militaire autoriteiten. Dat is een ‘fout’
die de Amerikaanse regering niet opnieuw begaan heeft tijdens
de oorlogen tegen Irak in 1991 en vanaf 2003.
(3) Een dergelijk verschijnsel heeft vlak na de Tweede Wereldoorlog niet plaatsgevonden: de Amerikaanse soldaten hadden ook
in de hel geleefd, met name degenen die in 1944 in Normandië
geland waren, maar hun offers werden door bijna iedereen aanvaard, omdat de autoriteiten en de media de barbaarsheid van
het nazi-regime op grote schaal hadden blootgelegd.
(4) In het begin van de 20e eeuw hadden de Franse anarchisten een
ezel voorgedragen als kandidaat bij de parlementaire verkiezingen.
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• Antwoord aan de Communist
League van Tampa: Waarom communisten tegen deelname aan
de burgerlijke verkiezingen zijn
• Aprilstellingen van 1917: Wegwijzer voor de proletarische
revolutie
• Getuigenis: Het jaar I van de Russische Revolutie (Victor Serge)
• Manifest over de Oktoberrevolutie, Rusland 1917: Werelrevolutie
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een zieltogend maatschappelijk
systeem (inleiding)
• Openbare Bijeenkomst 2/12: Oktoberrevolutie '17, belangrijkste
ervaring van wereldproletariaat
• Rusland 1917 en het revolutionaire geheugen van de arbeidersklasse

• Austerity and poverty: Not just
Brexit, Not just the Tories
• Churchill and the Brexiteers: the
delusions of British imperialism

• On Marx and Epicurus
• On recent attacks on the ICC on
libcom
• Reflections on the split in the
Anarchist Federation
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politics
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the question of populism (part I)
• Trotsky’s History of the Russian
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Postasi on the Turkish military
assault on Afrin: For an international struggle against capitalist
division and war
• Massacres in Syria, refugees in
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humanity
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• West Virginia teachers’ strike:
mobilizations in the education
sector show the proletariat is
not defeated
• All day discussion meeting: 50
years since May 1968

onze standpunten

zzSinds de Eerste Wereldoorlog is het kapitalisme
een maatschappelijk systeem in verval. Het heeft de
mensheid tweemaal in een barbaarse cyclus gestort van
crisis, wereldoorlog, 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.
zzDe Commune van Parijs van 1871 vormde de eerste
poging van het proletariaat om die revolutie tot een
goed einde te brengen, op een moment waarop de
omstandigheden daarvoor nog niet rijp waren. Onder
de voorwaarden die werden geschapen door de intrede
van het kapitalisme in zijn vervalperiode vormde de
Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland de eerste stap
naar een waarachtige kommunistische wereldrevolutie,
temidden van een internationale 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.
zzDe 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.
zzSinds het begin van de twintigste eeuw zijn alle oorlogen imperialistische oorlogen, in de strijd op leven en
dood tussen staten, groot of klein, voor de verovering of
het behoud van een plaats in de internationale arena.
Deze oorlogen brengen de mensheid op steeds groter
schaal niets dan dood en verderf. De arbeidersklasse kan
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er enkel op antwoorden met haar internationale solidariteit en de strijd tegen de bourgeoisie in alle landen.
zzAlle 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.
zzIn het kapitalisme in verval zijn parlement en verkiezingen een maskerade. Elke oproep om deel te nemen
aan het parlementaire circus versterkt enkel de leugen
die verkiezingen voorstelt als een werkelijke keuze voor
de uitgebuiten. De 'democratie', een bijzonder huichelachtige vorm van burgerlijke heerschappij, verschilt niet
fundamenteel van andere vormen van kapitalistische
dictatuur zoals stalinisme en fascisme.
zzAlle fracties van de bourgeoisie zijn even reactionair. Alle zogenaamde 'arbeiderspartijen', 'socialistische' en 'kommunistische' 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', 'antifascistisch 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.
zzMet 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.
zzOm haar strijd met succes te kunnen voeren moet de
arbeidersklasse haar gevechten verenigen door zelf de
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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.
zzTerrorisme 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 bourgeoisie. Omdat
het geheime acties van kleine minderheden aanprijst
staat het in volslagen tegenspraak tot het klassengeweld
dat voortvloeit uit de bewuste en georganiseerde massaactie van het proletariaat.
zzDe 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 onvermijdelijk 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 arbeidersraden, waarin heel het proletariaat verenigd is.
zzDe kommunistische omvorming van de maatschappij
door de arbeidersraden betekent noch 'zelfbeheer', noch
'nationalisatie' van de economie. Het kommunisme
vereist de bewuste afschaffing door de arbeidersklasse
van de kapitalistische maatschappelijke verhoudingen:
loonarbeid, warenproductie, nationale grenzen. Het vereist de opbouw van een wereldgemeenschap waarvan
heel de activiteit gericht is op de volle bevrediging van
de menselijke behoeften.
zzDe revolutionaire politieke organisatie vormt de
voorhoede van het proletariaat, als actieve factor
in het proces van veralgemening van het klassenbewustzijn binnen het proletariaat. Haar rol bestaat
niet uit 'het organiseren van de arbeidersklasse' 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

zzDe theoretische en politieke verheldering van de
doelen en middelen van de strijd van het proletariaat,
van de historische en onmiddellijke voorwaarden ervan.
zzDe georganiseerde, verenigde en gecentraliseerde
tussenkomst op internationaal vlak om bij te dragen
tot het proces dat leidt naar de revolutionaire actie
van de arbeidersklasse.
zzDe hergroepering van de revolutionairen voor
de oprichting van een ware kommunistische wereldpartij, die onmisbaar is voor het proletariaat ter
omverwerping van de kapitalistische heerschappij
en op weg naar de kommunistische samenleving.

ONZE OORSPRONG

zzDe 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 daarom
op de achtereenvolgende bijdragen van de Bond van
Kommunisten van Marx en Engels (1847-1852), van
de drie Internationales (de Internationale Werklieden
Vereniging, 1864-1872, de Socialistische Internationale,
1889-1914, de Kommunistische Internationale, 19191928), van de linkerfracties die zich in de jaren 19201930 uit de ontaardende Derde Internationale hebben
losgemaakt, in het bijzonder de Duitse, Hollandse en
Italiaanse Linkerzijde.
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