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Het Internationale Revue is het theoretisch orgaan van de Internationale Kommunistische Stroming. Het verwoordt en
verdedigt de standpunten en politieke analyses van onze stroming op internationaal vlak. Het is bedoeld als middel
voor politieke verheldering en verdieping van het proletarisch klassenbewustzijn.
Het verschijnt driemaandelijks in het Engels, Frans en Spaans. Een keuze uit de artikelen wordt eveneens uitgegeven
in andere talen als het Duits, Italiaans, Nederlands en Zweeds.
De jaarlijkse uitgave in het Nederlands bestaat uit een keuze van artikelen waarvan sommige eerder en in een andere
internationale context zijn geschreven maar die hun algemeen theoretisch belang volledig behouden.
We hopen op deze wijze de best mogelijke antwoorden te geven op vragen rond het historisch bankroet van het
kapitalisme, in overeenstemming met de behoeften van de mensheid, en aan wie op zoek is naar een revolutionair
perspectief. Zo proberen we bij te dragen aan de politieke en theoretische verheldering van doelen en middelen van
de strijd van het proletariaat en de vooruitzichten te schetsen die daaruit voortvloeien voor de klassenstrijd.
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INTERNATIONALE REVUE

ONZE STANDPUNTEN

• Sinds de Eerste Wereldoorlog is het kapitalisme een maat-

schappelijk systeem in verval. Het heeft de mensheid twee-

maal in een barbaarse cyclus gestort van crisis, wereldoor-

log, 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, kom-

munistische wereldrevolutie of vernietiging van de mensheid.

• De Commune van Parijs van 1871 vormde de eerste po-

ging van het proletariaat om die revolutie tot een goed einde

te brengen, op een moment waarop de omstandigheden daar-

voor nog niet rijp waren. Onder de voorwaarden die werden

geschapen door de intrede van het kapitalisme in zijn verval-

periode vormde de Oktoberrevolutie van 1917 in Rusland

de eerste stap naar een waarachtige kommunistische wereld-

revolutie, temidden van een internationale revolutionaire golf

die een eind maakte aan de imperialistische oorlog en die ver-

scheidene jaren voortduurde. De mislukking van die revo-

lutionaire golf, met name in Duitsland in 1919-1923, ver-

oordeelde 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 oorlo-

gen 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 er enkel op

antwoorden met haar internationale solidariteit en de strijd

tegen de bourgeoisie in alle landen.

• Alle nationalistische ideologieën over ‘nationale onaf-

hankelijkheid’, ‘zelfbeschikkingsrecht der volkeren’, of

ze nu etnische, historische of religieuze voorwendsels aan-

voeren, 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 ambi-

ties en oorlogen van hun uitbuiters.

• In het kapitalisme in verval zijn parlement en verkiezingen

een maskerade. Elke oproep om deel te nemen aan het par-

lementaire circus versterkt enkel de leugen die verkiezingen

voorstelt als een werkelijke keuze voor de uitgebuiten. De

‘democratie’, een bijzonder huichelachtige vorm van burger-

lijke heerschappij, verschilt niet fundamenteel van andere vor-

men van kapitalistische dictatuur zoals stalinisme en fascisme.

• Alle 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 linker-

zijde 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 bour-

geoisie, 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 ar-

beidersklasse haar gevechten verenigen door zelf de uit-

breiding en organisatie ervan op zich te nemen, door soe-

vereine algemene vergaderingen en comité’s van

afgevaardigden die door die vergaderingen gekozen wor-

den 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 klein-

burgerij, 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 min-

derheden aanprijst staat het in volslagen tegenspraak tot het

klassengeweld dat voortvloeit uit de bewuste en georgani-

seerde 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 onvermij-

delijk 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.

• De kommunistische omvorming van de maat-schappij door

de arbeidersraden betekent noch ‘zelfbeheer’, noch ‘natio-

nalisatie’ van de economie. Het kommunisme vereist de be-

wuste afschaffing door de arbeidersklasse van de kapitalis-

tische 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.

• De revolutionaire politieke organisatie vormt de voorhoede

van het proletariaat, als actieve factor in het proces van

veralgemening van het klassenbewustzijn binnen het prole-

tariaat. Haar rol bestaat niet uit ‘het organiseren van de ar-

beidersklasse’ 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 doe-

len en middelen van de strijd van het proletariaat, van de

historische en onmiddellijke voorwaarden ervan.

• De georganiseerde, verenigde en gecentraliseerde  tus-

senkomst op internationaal vlak om bij te dragen tot het

proces dat leidt naar de revolutionaire actie van de arbei-

dersklasse.

• De hergroepering van de revolutionairen voor de oprich-

ting van een ware kommunistische wereldpartij, die on-

misbaar is voor het proletariaat ter omverwerping van de

kapitalistische heerschappij en op weg naar de kommu-

nistische 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 daarom op de achtereenvolgende

bijdragen van de Bond van Kommunisten van Marx en

Engels (1847-1852), van de drie Internationales (de In-

ternationale Arbeiders Associatie, 1864-1872, de Socia-

listische Internationale, 1889-1914, de Kommunistische

Internationale, 1919-1928), van de linker-fracties die zich

in de jaren 1920-1930 uit de ontaardende Derde Inter-

nationale hebben losgemaakt, in het bijzonder de Duitse,

Hollandse en Italiaanse Linkerzijde.
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