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Alles wAt ons verdeelt, 
verzwAkt ons

stop de opmArs 
vAn Forum voor 
democrAtie!
Het feit dat het extreemrechtse Forum voor Democratie de 

grootste partij werd bij de Provinciale Statenverkiezingen, 
zal voor velen als een schok gekomen zijn. En in de peilingen 
blijft de partij groeien. We moeten ons organiseren tegen racis-
me en seksisme – want alles wat ons verdeelt in de strijd tegen 
het neoliberaal beleid, verzwakt ons!

door BarBara Veger, rotterdam

Forum voor Democratie stelde zich op als een “gematigd alterna-
tief” voor de PVV van Wilders, en kreeg daar ook zijn meeste stem-
men vandaan. Maar hoewel Forum voor Democratie geen bizarre 
eisen naar voren brengt zoals het verbieden van de Koran, zoals de 
PVV wel doet, heeft de partij wel degelijk een gevaarlijk racistisch 
gedachtegoed met zelfs elementen van neofascisme. Denk aan de 
uitspraken over een ‘boreaal’ Europa (een term geleend van de neo-
fascist Le Pen voor de raszuiverheid van Europa) en de ‘homeopa-
thische verdunning’ van blank Europa, maar ook aan de connecties 
met het extreemrechtse Altright in de VS….. Leider Baudet steekt 
bovendien Trump nog voorbij als het seksisme betreft; zo beweerde 
hij dat vrouwen ‘minder ambitieus’ zijn, ‘overmand willen worden’ 
en als ze nee zeggen, eigenlijk ja bedoelen….

Dat betekent niet dat diegenen die op Forum voor Democratie ge-
stemd hebben, fascisten, racisten of seksisten zijn. Het ging in de 
eerste plaats om een stem tegen het establishment. Onder brede lagen 
van gewone mensen is er een enorm wantrouwen tegenover alle tra-
ditionele partijen, die ofwel verantwoordelijk zijn voor het afbreken 
van de verzorgingsstaat, arbeidsvoorwaarden, betaalbare huisves-
ting, klimaatverandering etc., ofwel op dit neoliberale beleid geen 
werkelijk alternatief geboden hebben.

Natuurlijk spelen ook thema’s als vluchtelingen en migratie een rol. 

De moordpartij in Utrecht 
vlak voor de verkiezingen, 
werd door Forum voor De-
mocratie op cynische wijze 
aangegrepen om angst voor mi-
granten aan te wakkeren. Daar-
naast zijn veel mensen bang, dat 
een toestroom van vluchtelingen 
ten koste van hun eigen leven-
standaard zal gaan. Deze angst 
wordt constant gevoed door de mainstream media en de traditionele 
rechtse partijen. 

Linkse partijen als de SP zouden hiertegen in moeten gaan en het 
perspectief naar voren moeten brengen van een verenigde strijd van 
gewone mensen van welke afkomst of geslacht dan ook tegen de 
regering en de rijken, om goede voorzieningen, fatsoenlijke banen, 
voldoende betaalbare woningen, maatregelen om klimaatverande-
ring tegen te gaan etc. voor iedereen af te dwingen. Helaas gaat de 
SP-leiding mee met rechtse ideeën over migratiebeleid, ondanks dat 
veel leden het hier niet mee eens zijn. (Zie ook het artikel op onze 
website: ‘Verdeeldheid binnen de SP. Voor een echte socialistische 
visie op het vluchtelingenvraagstuk).

We zullen ons moeten organiseren om racistische ideeën en ex-
treemrechts terug te dringen. Daarvoor is het doen van een moreel 
beroep op mensen die gevoelig zijn voor de propaganda van Forum 
voor Democratie niet genoeg. We zullen uit moeten leggen dat de 
regering en het kapitalistisch systeem verantwoordelijk zijn voor de 
problemen. En dat als we de strijd aan willen gaan voor een maat-
schappij waarin er in de behoeften van iedereen voorzien kan worden 
(en dat kan slechts in een democratisch socialistische maatschappij), 
alles wat ons verdeelt, ons zal verzwakken. 
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Linkse beweging opbouwen 
via breed protest!

Gewone arbeiders (m/v, met welke achtergrond dan ook) zijn 
met de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenver-

kiezingen 2019 niet geholpen, integendeel. De regeringscoalitie 
heeft zetels verloren, maar het kabinet kan nog steeds proberen 
zijn beleid door te duwen .

door Pieter Brans, amsterdam

FvD is de grootste geworden en dat betekent zij de politieke 
agenda zullen proberen te beperken tot migratie, verzet tegen kli-
maatmaatregelen en verzet tegen de EU vanuit een populistisch 
rechts-nationalistisch standpunt. Pensioenen, arbeidsvoorwaarden, 
de belangen van vrouwen, onderwijs en het klimaat zijn in maart 
door grote demonstraties, stakingen en bewegingen juist weer met 
succes op de politieke agenda geplaatst. 

Het klimaat staat nu zo hoog op de agenda dat het door welke be-
weging dan ook moeilijk af te halen is. Maar dat wil FvD oplossen 
door alle maatregelen op dat terrein te blokkeren, zoals de aanleg 
van windmolenparken in de provincies. Veel gewone arbeiders vre-
zen terecht dat het kabinet de rekening voor klimaatmaatregelen bij 
hen neer zal leggen. Maar de “oplossing” van FvD is niet om de 
grote bedrijven aan te pakken die de grote vervuilers zijn, maar kli-
maatverandering gewoon te ontkennen.

De overwinning van FvD lijkt op de successen van de LPF en For-
tuyn in 2002. De basis daarvan was en is een enorme ontevreden-
heid over de bestaande maatschappij en de bestaande politiek. Bij 
gebrek aan een brede arbeiderspartij slagen partijen als de LPF, de 
PVV en FvD er keer op keer in om die ontevredenheid aan te boren 
en af te leiden in de richting van rechts en racistisch gedachtengoed.

Racistische ideeën, vreemdelingenhaat, zogenaamde religieuze 
tegenstellingen worden met succes ingezet om de aandacht af te lei-
den van economisch toekomstperspectief, pensioenen, zorg, onder-
wijs, woningnood, klimaat en sociale zekerheid. Bij een thema als 
seksueel geweld en intimidatie tegenover vrouwen, wordt gedaan 
alsof dit alleen in “andere” culturen voorkomt…

Dankzij de langdurige aanwezigheid van nieuwe rechtse partijen 
in de Nederlandse politiek is dit gedachtengoed in de samenleving 
helaas breed aanwezig. Traditionele rechtse partijen stonden klaar 
om dit gedachtengoed met wat verdunning over te nemen trouwens. 
Er is echter één groot probleem met dit gedachtengoed, al dan niet 
via sluipwegen nog eens aangevuld met wat strooigoed uit de hoek 
van het fascisme.

De echte problemen in de samenleving zijn er niet mee op te los-
sen. Wat hebben de LPF, de rechtervleugel van de VVD of de PVV 
gedaan aan de uitholling van de lonen, de uitkeringen, de pensioe-
nen, de zekerheid op het werk, de woningnood, de klimaatproble-
men (luchtvervuiling bijvoorbeeld), seksueel geweld in de samen-
leving, het uithollen van zorg en onderwijs, de hoge prijzen van 
openbaar vervoer? Of veiligheid op straat en commercialisering van 
de media? En wat gaat de FvD eraan doen? Of aan iets waar ze het 
allemaal over eens waren, de EU? Welke uitweg hebben zij daaruit 
geboden? 

Een volgende kruistocht tegen migratie, het klimaat en de EU, 
het klinkt allemaal blijkbaar weer verlokkend, maar wij vragen van 
mensen om eens nuchter na te denken over de vraag of zij echt me-
nen dat zo’n nieuwe kruistocht, na twee eerdere pogingen en bijna 
twintig jaar, nog wat gaat opleveren…

Een andere kant van deze verkiezingsuitslag: de SP is helaas zo 
ongeveer gehalveerd. In de SP is er nog veel discussie nodig over de 
koers in het algemeen en vooral over het migratiebeleid. Opnieuw 
is de SP niet uit de verf gekomen als alternatief voor het neoliberale 
kabinetsbeleid. De afgelopen jaren is in provincies en gemeentes 
ingezet op meeregeren maar ondanks veel goede initiatieven op het 
gebied van gezondheidszorg en wonen heeft de huidige koers de SP 
geen succes gebracht. De weg vooruit voor de SP ligt in aansluiting 
op de nieuwe mobilisatie rond klimaat, vrouwenrechten, pensioe-
nen en arbeidsrechten.

Voor het eerst sinds tijden waren er in maart grote demonstraties: 
de internationale vrouwenmars, de klimaatmars, de scholierenacties 
voor het klimaat, de nationale onderwijsstaking, landelijke acties 
in allerlei sectoren, w.o. de politie voor pensioenen, jongerenacties 
voor het minimum jeugdloon, vakbondsacties rond het in dienst 
nemen van koeriers en bezorgers. Deze mobilisaties hebben vele 
tienduizenden mensen in beweging gebracht. Het beste antwoord op 
de verkiezingsuitslag is om de jongeren, vrouwen en vakbondsleden 
die in actie zijn gekomen tot gezamenlijke actie te brengen en ze te 
organiseren. Nieuwe mobilisaties rond pensioenen, zoals op 29 mei 
a.s., liggen in het vooruitzicht.

Er is dringend behoefte aan een arbeiderspartij die doet wat zij 
belooft en niet al water bij de wijn doet voor de wijn gedronken 
wordt; de SP moet in die richting veranderen. Een brede, demo-
cratisch georganiseerde arbeiderspartij is de beste stap vooruit om 
de eisen op het punt van klimaat, seksuele intimidatie en geweld, 
huisvesting, pensioenen en arbeidsvoorwaarden te bundelen en te 
realiseren door middel van acties. Deze rechtvaardige eisen kunnen 
alleen door brede maatschappelijke mobilisatie worden afgedwon-
gen op een politiek waarin FvD en VVD vechten om de boventoon.

Het beste antwoord op de verkiezingsuitslag 
is om de jongeren, vrouwen en vakbondsleden 
die in actie zijn gekomen tot gezamenlijke 
actie te brengen en ze te organiseren. 
Nieuwe mobilisaties rond pensioenen, zoals 
op 29 mei a.s., liggen in het vooruitzicht.
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GEEN CASINOPENSIOEN, 
MAAR INDEXEREN!  BEVRIES DE AOW!

Terwijl alle hielenlikkers van de kapitalistische samenle-
ving overuren draaien om de leugens rond de aanpassing 

van het pensioenstelsel en de verhoging van de AOW-leeftijd te 
verspreiden; Rutte; Koolmees;  Knot; de 3 mediaconcerns  met 
‘deskundigen’ uit de sector; de grote banken en verzekeraars, is 
het draagvlak in de samenleving voor het verzet tegen de ver-
slechteringen alleen maar gegroeid.

door Peter den Haan, lid ledenParlement FnV VerVoer, rot-
terdam (oP Persoonlijke titel)

Via onderhandelingen achter de schermen probeert Mark Rutte 
bij Groen Links en de PvdA draagvlak te vinden in de 1e kamer 
voor een verslechtering van het stelsel. Geen bevriezing van de 
AOW-leeftijd, maar een minder versnelde verhoging. Compensatie 
voor de lagere premie inleg en daardoor wezenlijke dreiging van 
een verlaagd pensioen. Het schrappen van de belastingheffing op 
eerder stoppen; de RVU. En een verplichte spaarregeling voor ZZ-
Pérs.  Als het doorsnee-premiesysteem maar wordt afgeschaft (en 
de garantie op een gegarandeerd eindbedrag) en de rekenrente-sys-
tematiek en het nFTK; het  voorgeschreven opkopen van zeer laag 
renderende staatsobligaties maar in stand blijft. Een onderdeel van 
het nieuwe Financiële Toetsings Kader.

Terwijl naar de buitenwacht FNV voorzitter Han Busker zich ste-
vig opstelt in de boodschap dat de FNV bij haar eisen blijft; be-
vriezen van de AOW; indexatie voor elke generatie; collectieve 
regeling voor ZZP en Schrappen RVU en regeldruk nFTK, wordt 
intern de ruimte verkend om de vermarkting van het pensioenstelsel 
te realiseren en op de Algemene Oudedagsvoorziening nog verder 
te bezuinigen. Uiteindelijk ten gunste van de overheid en vooral de 
werkgevers. En haaks staand op het officiële beleid van de Bond: 
Tegen de race naar de bodem en de afspraak binnen de vereniging 
en met de leden: Geen Verslechteringen!

Een waarschuwing is op zijn plaats. Dankzij het comité Red de 
Pensioenen is de ingezette afbraak van 2006/2007 en verder vorm-
gegeven in 2012 een halt toegeroepen. De actiedag van 29 mei is 
al uitgeroepen en het is in het belang van de gehele in Nederland 
woonachtige bevolking dat deze actiedag een groot succes wordt. 
Zodat we niet afgescheept worden met een slechte deal. Waarin de 
premieopbouw van jongeren wordt afgeruild tegen een tijdelijke 
indexatie voor huidige pensioentrekkers. Waarbij Banken en Verze-
keraars zeggenschap krijgen over ons uitgestelde loon! En nog be-
langrijker; een aanpassing van het nFTK zodat de pensioenfondsen 
geen goedkope geldschieter voor quantative easing meer zijn, maar 
hun rendementen maatschappelijk vooruitstrevend kunnen realise-

ren. Via volkshuisvesting; noodzakelijke infrastructuur. Kortom; in 
het maatschappelijk in plaats van alleen het financiële belang. Daar 
is meer voor nodig dan 1 stakingsdag. Daar is een andere politiek 
en een socialistisch programma voor nodig. En dat ontbreekt op dit 
moment. En dat wreekt zich op dit moment ten aanzien van de ge-
voerde strategie en tactiek.

De Regering Rutte 3 gaat de geëiste compensatie voor gedupeer-
den niet leveren; noch de toezegging  van Rutte van de AOW op 
65 voor zware beroepen nakomen. Ze zal de last van de gecreëerde 
tekorten door premieverlaging niet bij de werkgevers neerleggen 
( de Overheid is zelf de grootste werkgever tenslotte) en zal dus 
alle zeilen bijzetten om de verslechtering van beide stelsels door 
de ‘tegenpartij ‘ als noodzakelijk te laten verkopen. In dit geval de 
vakbondsleiding en politiek “Links”, maar eerder de term Slinks 
verdient; D66, PvdA en GL. Het CNV zal vanuit haar natuurlijke 
partners, CDA en Christen Unie uiteraard na veel “thoughts and 
prayers” zich neerleggen bij het hogere gezag. Want dat is de uitein-
delijke rol van de vakbondsbureaucratie binnen de kapitalistische 
samenleving; de redelijk betaalde intermediair die zorgt voor loon-
matiging en arbeidsrust.

Het is juist die opstelling die meer en meer in botsing komt met de 
wens van de leden, die de gevolgen van de neoliberale afbraak moe-
ten dragen. Maar de aanvallen van rechts hebben tot een opleving 
van strijdbaarheid geleid. Ondanks dat Nederland en kampioen flex  
( 30% van de beroepsbevolking) en belastingparadijs is. Mede door 
hernieuwd vertrouwen na een langere periode van economische op-
leving. En op basis van die strijd worden de lessen getrokken over 
hoe te winnen, de eigen organisatie te democratiseren en te mobi-
liseren op basis van serieuze systeemkritiek. Die hun uitdrukking 
moet vinden in een nieuw links blok. Op basis van een socialistisch 
programma, als we echt een fundamentele verandering van de race 
naar de bodem willen

De actiedag van 29 mei is al uitgeroepen 
en het is in het belang van de gehele in 
Nederland woonachtige bevolking dat deze 
actiedag een groot succes wordt. Zodat we niet 
afgescheept worden met een slechte deal. 
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De Soedan is de afgelopen 30 jaar geregeerd door een wre-
de militaire dictatuur. De bevolking leed onder blijvende 

armoed, corruptie, politieke onderdrukking, vervolgingen en 
decennia van burgeroorlog. Op 11 april leidden protesten die 
al vijf maanden eerder van start waren gegaan, tot de val van 
President Omar Al-Bashir die in 1993 aan de macht kwam door 
een paleiscoup. 

door eugenio marcigliano, den Haag

Daarop volgde de instelling van een “militaire overgangsraad” 
met minister van Defensie Amhed Awas Ibn Auf als president. Auf 
is een brute legergeneraal die door het Internationaal Gerechtshof 
wordt gezocht voor zijn aandeel in de genocide van Darfoer. De 
protesten gingen door en leidden tot het afzetten van Auf de dag na 
zijn benoeming. Hij werd vervangen door generaal Abdel-Fattah 
Burhan. 

De protesterende massa’s namen daar geen genoegen mee. Zij eis-
ten de onmiddellijke overdracht van de macht aan een burgerrege-
ring. Op 21 april weigerde het regime daarover te onderhandelen en 
zette het land op de koers van een burgeroorlog.

 Deze beweging is een indrukwekkende uitdrukking van het revo-
lutionaire potentieel in Afrika, net als het ten val brengen van Bou-
teflika in Algerije. De regimes in de regio zijn bang voor een nieuwe 
golf van revolutionaire opstanden, minder dan tien jaar na de “Ara-
bische lente”. De beweging in Soedan moet de lessen trekken uit de 
voorgaande bewegingen als hij de contra-revolutionaire terugslag 
of ineenstorting van de staat van de opstand in 2010 wil vermijden.

Het volk van de Soedan moet zich realiseren dat het invoeren van 
vrije verkiezingen in een kapitalistische context in het algemeen 
dient als een manier voor het contrarevolutionaire establishment om 
de macht weer in handen te krijgen, zoals in Tunesië en Egypte. 
Ze moeten zich ook niet in de war laten brengen door de steun van 
imperialistische mogendheden en kapitalistische bondgenoten. Die 

zijn verantwoordelijk voor de ineenstorting van de staat in Libië, 
Jemen en Syrië, of ze droegen daar aan bij. 

In feite is het belangrijkste doel van de Westerse “democratiën” 
de instelling van een regering die meewerkt aan het uitbuiten van 
de bevolking en grondstoffen in de regio. Het organiseren van een 
onafhankelijke partij van de arbeidersklasse met en revolutionaire 
leiding en een socialistisch programma moet voor de demonstran-
ten de hoogste prioriteit krijgen. 

De arbeiders, vrouwen en jongeren die voorop gingen bij de de-
monstraties moeten het bestuur over de economie overnemen en 
lokale arbeiderscomités en vakbonden oprichten. Die zullen een 
basis vormen voor een alternatief, democratisch en op de arbeiders 
gebaseerd systeem om het huidige regime te vervangen. Zij kunnen 
een begin maken met het invoeren van een socialistisch plan om de 
levensstandaard van alle mensen in de Soedan te verbeteren. Op die 
manier zou de revolutie een voorbeeld kunnen wordn voor het hele 
continent en daarbuiten en een stap zijn in de radicale verandering 
van de wereld die we nu kennen. 

Voor een nieuw en socialistisch Soedan!

Solidariteit met Soedan! 
Weg met de militairen! Voor een revolutionaire 
regering van arbeiders, vrouwen en jongeren!

De arbeiders, vrouwen en jongeren die voorop 
gingen bij de demonstraties moeten het 
bestuur over de economie overnemen en lokale 
arbeiderscomités en vakbonden oprichten. Die 
zullen een basis vormen voor een alternatief, 
democratisch en op de arbeiders gebaseerd 
systeem om het huidige regime te vervangen.
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Bouteflika, de gehate president van Algerije, is weg! Maar de 
Algerijnse bevolking geeft absoluut haar strijd niet op. De 

protesten zijn overal: in de universiteiten, waar strijdcomité’s 
opgezet zijn die stakingen organiseren, in de fabrieken waar 
ook stakingen uitgebroken zijn, in de steden en dorpen waar 
de hele gemeenschap zich mobiliseert om het verlangen naar 
werkelijke verandering en om het hele regime eruit te schoppen 
naar voren te brengen. 

door Pedro, eindHoVen

Het regime probeert wanhopig een manier te vinden om vast te 
kunnen houden aan de macht, of om tenminste een veilige uitweg te 
vinden waarbij vermeden wordt dat de kapitalisten de macht verlie-
zen. Een raad waarin sleutelfiguren van het regime zitting genomen 
hebben is genomineerd en heeft als taak om een periode van 90 
dagen te overzien tot de volgende verkiezingen voor een nieuwe 
president, in een vastbesloten poging de macht niet in de handen 
van de bevolking te laten komen. 

De beweging kan en moet groeien. Strijdcomité’s moeten over-
al opgericht worden, van de universiteiten tot de fabrieken, in de 
wijken en in de dorpen. Ze moeten de eisen van de beweging be-
discussiëren: loonstijgingen, verbetering van arbeidsomstandighe-
den, gelijkheid voor allen – vrouwen en mannen, van alle regio’s. 
Vertegenwoordigers moeten verkozen worden voor coordinerende 
comité’s op alle niveau’s, tot aan het landelijke niveau toe. 

Slechts een regering van werkende mannen en vrouwen en de 
jongeren, die uit de revolutionaire beweging ontstaat, kan het ver-
langen naar een vrij en democratisch Algerije realiseren, waar er 

werkelijke gelijkheid is en waar de natuurlijke rijkdommen en de 
bedrijven in gemeenschapshanden zijn en niet in de handen van rij-
ke zakenmannen die zich verrijken over de rug van de bevolking. 
Zo’n regering die gerund wordt door de werkenden zou het moge-
lijk maken om het land echt te ontwikkelen en werkgelegenheid 
voor iedereen te realiseren. Dit is het echte socialisme dat de huidi-
ge revolutionaire beweging kan opbouwen. 

De revolutie die begonnen is heeft enorme mogelijkheden. Een 
democratisch socialistisch Algerije zou de weg vrijmaken voor de 
bevrijding van heel Afrika. Lang leve de revolutie van de werken-
den en de jongeren! 

Algerije: Bouteflika is weg maar 
de Algerijnse revolutie nog niet!

1 Mei: minder werk, hetzelfde loon
De 1e mei is van start gegaan als een actiemoment voor de 

acht uren dag. Acht uur werk, acht uur eigen tijd en acht 
uur slaap, was de gedachte aan het einde van de 19e eeuw.Vele 
jaren is daar voor actie gevoerd en gedemonstreerd, maar pas 
na de Russische revolutie, met de dreiging van revoluties en ar-
beidersverzet in de belangrijke kapitalistische landen, werd de 
achturige werkdag een feit.

Jammer genoeg is er nu, bijna honderd jaar later, weer alle aanlei-
ding om actie te voeren voor het inperken van het aantal werkuren. 
Voor arbeiders met een vast contract geldt nu dat ze door alle mo-
derne communicatiemiddelen ieder moment tot het werk geroepen 
kunnen worden. Omdat werk en privé wat meer doorelkaar lopen 
dan bij vroegere fabrieks- of kantoorarbeid, is het aantal gewerkte 
uren moeilijker vast te stellen, maar reken maar dat het de afgelopen 
dertig jaar is uitgebreid.

Ook ZZP’ers hebben hieronder te lijden. Het is in feite in de mees-
te gevallen niet meer dan stukloon, waar ook eind 19e eeuw tegen 
werd gestreden. Alleen werk, en dus ook alleen geld, als er werk is. 
Omdat ZZP’ers zogenaamde ondernemers zijn, “mogen” zij zelf be-
palen hoe lang ze werken. Hoe dat in de praktijk uitwerkt, begrijpt 
iedereen: de slecht betaalde ZZP’ers werkt zich een ongeluk zolang 
er vraag is naar zijn/haar werk.

Ook het enorme aantal klachten over werkdruk en burnout zegt 
veel over de gegroeide druk van werk, werk, werk. De 1e Mei heeft 
dan ook niets aan betekenis en belang verloren.De laatste jaren heeft 
de FNV de 1e Mei weer in ere hersteld. Het is een kans om de kracht 
van de arbeidersbeweging te laten zien! Kom daarom naar het Mu-
seumplein op 1 mei om 14:00 uur!
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Nee tegen het Europa van de bazen! 
Voor een Europa van arbeiders en jongeren!

Overal in Europa zijn politici en partijen begonnen met hun 
campagnes voor de verkiezingen in mei voor het Europees 

Parlement. De waarschijnlijke verdere opkomst van extreem-
rechtse en rechtse populistische partijen beangstigt velen, voor-
al jongeren. Deze partijen spelen in op een breed ongenoegen 
met het Europa van de bazen. Er is een alternatief vanuit de 
arbeidersbeweging nodig, voor een Europa van de werkenden 
en de jongeren!

door BarBara Veger, rotterdam

Niet alleen in Nederland dreigt extreemrechts met Forum voor 
Democratie nog verder te groeien. Onderzoek van de European 
Council of Foreign Relations (ECFR) verwacht dat de verschillende 
extreemrechtse populistische partijen in het volgende Europees Par-
lement tussen een kwart en een derde van de zetels zullen bereiken.

De EU werd altijd verkocht met veel propaganda over de rol als 
vredesproject, een instrument voor sociale stabiliteit en democratie. 
Dat was het nooit! De EU heeft tot doel een economisch blok te 
vormen tegenover de VS, in eerste instantie Japan en later China en 
in mindere mate Rusland. Daarnaast wordt de EU bewust ingezet 
om de werkenden verslechteringen door de strot te duwen. Denk bij-
voorbeeld aan privatiseringen van post, openbaar vervoer en zorg, 
die met de hefboom van de EU werden doorgevoerd. Ook kreeg 
een decennium geleden de Syriza-regering in Griekenland de duim-
schroeven aangedraaid: de Trojka (EU, IMF en Wereldbank) wilden 
slechts leningen verstrekken als Griekenland zou overgaan tot een 
draconisch bezuinigingspakket. 

En democratie? Demonstranten die onafhankelijkheid eisen, zoals 
in Catalonië, worden door de Spaanse staat vervolgd. EU-lidstaten 
en de EU zelf namen deel aan militaire conflicten. De EU financiert 
dictatoriale en corrupte heersers in het noorden van Afrika. ‘Fort 
Europa’ veroorzaakt elke dag de dood van vluchtelingen aan haar 
grenzen. 

Er is een breed ongenoegen ontstaan met de EU en haar instellin-
gen, die op verschillende manieren tot uiting komt. Het Brexit-re-
ferendum had een sterk arbeidersklasse-element van sociale revolte 
tegen het bezuinigingsbeleid en het Europa van het kapitaal. Er is 
echter ook een angst onder bredere lagen dat toestroom van vluchte-
lingen de eigen levensstandaard zal ondermijnen. Bij gebrek aan een 
duidelijk links tegengeluid, voor een gezamenlijke strijd om het geld 
bij de rijken te halen om zowel migranten als de eigen inwoners een 
fatsoenlijk leven te kunnen geven, krijgt extreem- en populistisch 
rechts voet aan de grond.

Sinds 2007 hebben in heel Europa protesten plaatsgevonden: de-
monstraties, stakingen en zelfs algemene stakin-
gen tegen het bezuinigingsbeleid. De afgelopen 
jaren is het aantal protesten tegen racisme en 
seksisme toegenomen. Meer recentelijk is er een 
nieuwe generatie jongeren actief geworden rond 
de kwestie van de opwarming van de aarde. 

De EU en haar instellingen worden terecht niet 
gezien als een instrument om deze problemen op 
te lossen. Socialisten mogen degenen die boos 
zijn op het Europa van de bazen en haar bezui-
nigingsbeleid niet overlaten aan de opportunis-
tische extreemrechtse partijen. En we mogen 
degenen die willen strijden tegen antidemocra-
tische en racistische gevaren niet overlaten aan 
de liberale en kleinburgerlijke pro-EU-krach-
ten. Wij verdedigen alle democratische rechten 
waarvoor de arbeidersklasse heeft gestreden, 
maar ons antwoord is niet de EU en haar onde-
mocratische structuren. Dat betekent dat we ei-
sen dat er meer geld in gezondheid en onderwijs 
wordt geïnvesteerd. Wij eisen een verkorting 
van de werkweek en tegelijkertijd een verho-

ging van de lonen. Wij eisen dat de rijken meer bijdragen om deze 
middelen te gebruiken voor de behoeften van de arbeidersklasse en 
de jongeren. Maar daar houden we niet op: we vechten voor ‘de hele 
bakkerij’ (en niet alleen voor een groter deel van de taart). We eisen 
democratische rechten, niet beperkt tot verkiezingen om de paar jaar, 
maar met echte macht over de rijkdom in de samenleving door dege-
nen die deze produceren. Wij eisen gelijke rechten voor alle mensen 
die in Europa wonen, een einde aan fort Europa en dat de rijkdom 
van de superrijken wordt gebruikt voor een fatsoenlijk leven voor 
alle inwoners en migranten.

Wij strijden voor een verenigd socialistisch Europa dat democra-
tisch wordt bestuurd en op vrijwillige basis wordt opgebouwd. Dat 
betekent dat onze oplossing voor de problemen in Europa niet in de 
nationale staten ligt, maar in de macht van de arbeidersklasse om de 
economie en de samenleving te besturen en te controleren, op basis 
van behoeften en niet op basis van winst.

De arbeidersbeweging moet een alternatief opbouwen, zowel po-
litiek als met de vakbeweging. We hebben kandidaten nodig zoals 
Rita Harrold van onze Ierse zusterorganisatie the Socialist Party, die 
vecht voor een anti-bezuinigingsprogramma, voor socialistisch fe-
minisme en voor een breuk met het kapitalisme. Zulke kandidaten 
hebben we in Nederland niet. De SP heeft enige kritiek op het “Euro-
pa van de economische elite”.  Maar als de SP geen nieuwe opdoffer 
wil krijgen, zoals bij de Provinciale Statenverkiezingen, dan moet 
de partij voor een strijdbaar socialistisch alternatief gaan. Dit bete-
kent actief komen voor sociale eisen, bewegingen ondersteunen en 
helpen uitbouwen en een perspectief van een socialistische samenle-
ving in Nederland en Europa verdedigen.

Als de SP geen nieuwe opdoffer wil krijgen, 
zoals bij de Provinciale Statenverkiezingen, 
dan moet de partij voor een strijdbaar 
socialistisch alternatief gaan. Dit betekent 
actief komen voor sociale eisen, bewegingen 
ondersteunen en helpen uitbouwen en een 
perspectief van een socialistische samenleving 
in Nederland en Europa verdedigen.
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Onze standpunten

Werk en inkomen
• Voor het afschaffen van de BTW op le-

vensnoodzakelijke producten. Verhoog 
de winstbelasting. 

• Voor een minimumloon van 14 euro 
per uur vanaf 18 jaar. 200 euro loons-
verhoging ineens ter compensatie van 
de invoering van de euro en jaren van 
“nullijn”. Voor een herinvoering van de 
automatische prijscompensatie om de 
inflatie te compenseren. 

• Voor een 32-urige werkweek met be-
houd van loon en volledige herbezetting 
door nieuw gecreëerde banen. Garantie 
op passend werk voor iedereen. 

• Een einde aan de flexibilisering. Alle 
arbeiders, inclusief parttimers, inval-
krachten en migrantenwerkers hebben 
recht op dezelfde arbeidsrechten en 
loon. Gelijk loon voor gelijk werk! 

• Voor een nationalisatie onder arbeiders-
controle en -beheer van alle bedrijven 
die massa-ontslagen willen doorvoeren. 

Sociale en publieke voorzieningen
• Een einde aan de privatiseringen. Voor 

een investeringsprogramma in het on-
derwijs, de gezondheidszorg, het open-
baar vervoer en de nutsbedrijven om 
de jaren van bezuinigingen in te halen. 
Voor een (her)nationalisatie van deze 
vitale sectoren onder gemeenschapscon-
trole en -beheer. Voor gratis toegang tot 
deze diensten. 

• Voor een grootscheeps programma van 
sociale woningbouw om de enorme 
tekorten in goedkope en goede wo-
ningen op te lossen. Een einde aan de 
grondspeculatie die de huizenprijzen 
de pan doet uitschieten door middel 
van het onderbrengen van alle grond in 
gemeenschapshanden. 

• Voor een herstel van de sociale zeker-
heid. Alle uitkeringen en pensioenen 
omhoog naar 100% van het laatst 
verdiende loon met het minimumloon 
als ondergrens en een koppeling aan de 
lonen. De pensioen- en AOW-leeftijd 
verlagen naar 60 jaar, te beginnen met 
de zwaarste beroepen. 

Stop racisme en fascisme!
• Schaf de racistische immigratie-wetge-

ving af. Onmiddellijke sluiting van alle 
vluchtelingengevangenissen. Los het 
armoede- en oorlogsprobleem op in de 
ontwikkelingslanden waardoor mensen 
vluchten. Gelijke rechten voor ieder-
een die hier woont, inclusief actief en 
passief kiesrecht voor migranten. 

• Geen spreekrecht voor nazi’s. Voor mo-
bilisering van massale tegenacties om te 
voorkomen dat extreem-rechts zich kan 
organiseren en manifesteren. 

• Voor een socialistisch alternatief op het 
kapitalisme; ontmasker de volksmenne-
rij van rechts-populisten als Wilders. 

Milieu
• Voor grootscheeps onderzoek en ont-

wikkeling van alternatieve vormen van 
energie, zoals uit zon en wind. 

• Voor schonere productie technieken in 
de industrie. De energiebedrijven in 
publiek bezit. Controle vanaf de werk-
vloer of de bestaande milieu-wetgeving 
en veiligheidsmaatregelen wel wordt 
nageleefd. 

• Voor een uitbreiding en gratis beschik-
baar stellen van het openbaar vervoer 
als alternatief voor de auto. 

Socialistische Partij
• Voor een strijdbare SP die opkomt voor 

een alternatief voor het kapitalisme. 
Nee tegen coalities onder neoliberale 
vlag. 

• Voor het standpunt dat de SP lokaal of 
op andere niveaus waar de partij in een 
machtspositie zit de burgerlijke wet kan 
overtreden in naam van de werkende 
mensen, jongeren en armen in de sa-
menleving. It is better to break the law, 
than to break the poor. 

• Voor een politieke en democratische 
leiding van de SP om zo de strijd te 
organiseren tegen dit kabinet. Weg met 
de regering Rutte! 

Arbeidersbeweging
• Voor een strijdbare en democratische 

vakbeweging. Een vertegenwoordi-
ger in de vakbeweging mag niet meer 
verdienen dan de gemiddelde geschool-
de arbeider en dient door de achterban 
gekozen en direct afzetbaar te zijn.  

• Voor de opening van de boeken van de 
grote bedrijven. Deze zeggen zoge-
naamd verlies te draaien terwijl het ze 
gaat om winstmaximalisatie. Laat ze 
maar eens bewijzen hoeveel verlies ze 
draaien, hoeveel ze investeren in hun 
materiaal en in hun personeel. 

Vrede
• Geen steun aan imperialistische in-

menging of oorlogen. In plaats daarvan 
steun aan de arbeidersbeweging in het 
buitenland, die als enige in staat zal zijn 
voor blijvende vrede en democratie te 
zorgen. 

• Geen deelname aan ‘vredesmissies’, 
die, waar dan ook ter wereld, slechts 
de belangen van de Westerse multina-
tionals dienen en het terrorisme zullen 
stimuleren, in plaats van het welzijn van 
de gewone mensen te verbeteren. 

• Nederland uit de NAVO, de WTO en de 
Wereldbank. Geen steun aan imperia-
listische instrumenten van de heersende 
elite. 

Socialisme en internationalisme
• Onteigening van de grote bedrijven 

die de economie domineren: indus-
trie, infrastructuur, banken en andere 
financiële instellingen. Compensatie 
van aandeelhouders alleen op basis van 
bewezen behoefte. 

• De productiemiddelen in handen van de 
gemeenschap en democratisch gepland 
voor de voorziening in de behoeften van 
de miljoenen, niet de miljonairs. 

• Voor volledige democratie. Alle functio-
narissen worden gekozen en staan onder 
controle van diegenen die hen gekozen 
hebben. 

• Voor een vrijwillige federatie van socia-
listische staten in Europa als alternatief 
op het EU van de bazen. Dit als eerste 
stap op weg naar een wereldfederatie 
van socialistische staten

Wat is Socialistisch Alternatief?
Socialistisch Alternatief is een revolutionair-socialistische organisatie die  strijdt voor een democratisch en socialistisch alternatief 

voor het kapitalisme. 
We zijn als socialisten overtuigde internationalisten. Socialisme kan alleen maar werken in internationaal verband. Daarom zijn 

we lid van het Committee for a Workers’ International (Comité voor een Arbeiders Internationale) dat actief is in meer dan 40 landen 
overal ter wereld.

Op socialistworld.net kan je ons programma, commentaar en verslagen vinden van onze strijd en van werkenden over de hele 
wereld. We roepen diegenen op die het eens zijn met de strijd voor een massa socialistisch alternatief om met ons mee te vechten 
in deze strijd.

Ben jij geïnteresseerd in een socialistisch alternatief en wil jij daartoe je steentje bijdragen, schroom vooral niet en neem contact 
met ons op!

E-mail: info@socialisten.net
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Geïinspireerd door de massale internatio-
nale beweging van de laatste maanden, 

die tiernduizenden scholiren, studenten en 
werkenden over de hele wereld bij elkaar 
bracht, moeten we doorgaan om een serieus 
milieubeleid af te dwingen dat de groeiende 
dreiging van klimaatverandering kan stop-
pen. In Nederland hebben de succesvolle de-
monstraties, die plaatsvonden in februari en 
maart, duidelijk laten zien hoe grooot de betrok-
kenheid van de bevolking is rond deze kwestie en 
dat er een noodzaak is voor een radicaal, alterna-
tief programma.

door eugenio marcigliano, den Haag

Scholieren kunnen er trots op zijn dat zij deze mas-
sabeweging om tegen klimaatverandering te vech-
ten op gang gebracht hebben, met al twee landelijke 
scholirenstakingen die tienduizenden op straat brach-
ten en een derde gepland op 24 mei. Aan de Klimaat-
mars, die plaatsvond op 10 maart, deden 40.000 men-
sen mee van alle leeftijden, ondanks het slechte weer. 
Vergelijkbare initiatieven hebben de laatste maanden 
honderdduizenden bijeengebracht over de hele we-
reld. We moeten doorgaan met het opbouwen van een 
massabeweging, geleid door scholieren, studenten 
en werkenden, de vakbonden in de strijd brengen en 
een socialistisch programma ontwikkelen om het be-
staande uitbuitingssysteem, dat de klimaatcrisis ver-
oorzaakt, te vervangen. 

We moeten ons niet voor de gek laten houden door 
het voorstel van de regering om CO2 uitstoot door 
de industrie te belasten, want dat geld zal slechts ge-
bruikt worden om diezelfde industrie te subsidiëren 
bij groene overgang. Op die manier worden toch uit-
eindelijk de kosten van klimaatbeleid op de schouders 
van de werkende bevolking gelegd. Dit beleid drijft 
alleen maar de werkenden en verarmde lagen in de 
maatschappij weg van de strijd voor het klimaat, en 
creërt een basis voor steun voor extreemrechtse par-
tijen zoals Forum voor Democratie. 

We moeten ook opstaan tegen politieke repressie in 
de universiteiten en scholen, die voorop lopen in deze 
beweging. We veroordelen de repressie van studenten 
door de universiteit van Leiden in Den Haag tijdens 
de Extinction Rebellion’s die-in en denken dat soli-
dariteitsacties georganiseerd moeten worden in alle 
universiteiten om een duidelijke boodschap over te 
brengen dat we ons niet de mond zullen laten snoeren. 
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vAn Het kApitAAl

stAAk voor 
onze toekomst!

we eisen:
•	 Meer, beter en gratis openbaar vervoer.
•	 De energiesector in publieke handen! Op die manier kun-

nen winsten geïnvesteerd worden in de productie en distri-
butie van betaalbare en groene energie, met behoud van 
banen! 

•	 Onderzoek en wetenschap worden opgekocht door olie- 
chemische- en automultinationals. Voor publieke herfinan-
ciëring van onderwijs en onderzoek om technologie te ge-
bruiken om klimaatverandering te 
stoppen. 

•	 System Change, Not Climate 
Change! 100 multinationals zijn 
verantwoordelijk voor 71% van 
de vervuiling sinds 1988. Deze 
bedrijven zijn in het bezit van 
een kleine groep superrijken (de 
26 rijkste mensen bezitten even-
veel als de 3,8 miljard armsten). 
Hun winsthonger staat haaks op onze belangen en die 
van de planeet. Voor een ecologisch geplande economie, 
in plaats van een economie die om winst draait! 


