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STOP DE AANVAL OP
CRUCIALE WERKNEMERS
BREED (VAKBONDS) VERZET NOODZAKELIJK!
A

lle regeringsorganen draaien op volle toeren om de dreiging
van de economische crisis uit te vergroten en zo de geesten
rijp te maken voor een enorm besparingsprogramma op alle sociale verworvenheden en publieke diensten. Het meest schrijnende voorbeeld was wel de behandeling in de 2e kamer van de beloning voor Zorgmedewerkers. Via handjeklap binnen de coalitie
werden zij afgeserveerd, terwijl tegelijkertijd bedrijven die mensen ontslaan, toch hun soms miljardensteun konden behouden.

door Peter den Haan, lid Ledenparlement FNV Vervoer, op persoonlijke titel.
Door het Polderakkoord en haar openlijke steun aan dit kabinet
heeft de FNV-leiding zichzelf in een hopeloze positie gemanoeuvreerd. De regelrechte aanvallen op werknemers; bij KLM, in de
Zorg, maar ook het Openbaar Vervoer en met name de N.S. leiden
slechts tot tandeloze tijgers in de vorm van smeekbedes en petities
aan de Regering. Zonder dat er ook maar wat veranderd in de race
naar de bodem; het nieuwe normaal is verhoogde uitbuiting.
De andere kant werd getoond door de acties bij Tata Steel. De bereidheid van de werknemers, goed geïnformeerd door de kaderleden,
om het gevecht aan te gaan is met succes beloond. Meer dan ooit is
het nu nodig om juist onze positie; de enige met echt maatschappelijk
belang, te beschermen en te halen waar we recht op hebben. Dat is de
consequentie van de ‘participatie-samenleving’.

N.S.: confrontatie onvermijdelijk

Als we focussen op de NS zijn er 3 zaken die duidelijk opvallen;
De visie van het Kabinet (en dus de NS Directie) is richten op het

kernnet (hoofdrailnet) en verdere privatisering van de nevenlijnen,
op basis van een lager service niveau en het verhogen van haar eigen
inkomsten als aandeelhouder, toezichthouder, concessieverlener en/
of verhuurder. Daarom kwam de NS Directie ook met een besparingsplan van ruim 1,3 miljard, oplopend tot uiteindelijk besparingen
van 4,7 miljard, inclusief het schrappen van 2300 banen. Zodat de
winst voor de aandeelhouder met 7% extra zou stijgen.
Uiteraard stond dit haaks op eerdere beloften van de CEO, Rogier
van Boxtel over de toekomst van het bedrijf en het werkpakket, net
zo goed als op de eerder gemaakte afspraken rond klimaat en duurzame mobiliteit. En nog los van het AOW en Pensioenakkoord, dat al
sinds het ontstaan van de discussie over “Zware Beroepen” zowel de
tongen als de emotie weet los te maken bij het Spoor. De overgrote
meerderheid van het spoorwegpersoneel, net als in het hele Openbaar Vervoer, weet dat ze gemiddeld 4 jaar korter leven door hun
arbeidsomstandigheden en ondervinden dagelijks de ellende van het
langer moeten doorwerken aan lijf en leden.
De CAO-onderhandelingen bij NS zijn vastgelopen. NS heeft een
in feite onaanvaardbaar eindbod neergelegd waarop de gezamenlijke
bonden al hebben gereageerd met een oproep samen op te trekken
naar Den Haag om daar het benodigde geld en de toegezegde investeringen te gaan halen. Als gewillige zetbazen van het neoliberalisme
heeft de NS-directie dit helaas afgewezen. Hadden ze hart voor de
zaak en het publiek bestel gehad, zouden ze wel samen met ons zijn
gegaan .De enige toezegging die tijdens de onderhandelingen werd
gedaan, was het behoud van standplaatsgarantie voor de (Hoofd)conducteur. Voor de rest noppes.
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1
Het mag duidelijk zijn dat een confrontatie onvermijdelijk is.
Klimaat, mobiliteit en de menselijke maat (het helpen van cruciale werknemers) dienen voorop te staan. Voor het Openbaar Vervoer is een meerjarige investering van 5 miljard juist een oplossing
voor een herverdeling van het werk, behoud van werkgelegenheid
en inkomen van werknemers. Dan kan er ook een loonsverhoging
van 200 per maand (cruciale werknemers!), een pre-Vut van 3 jaar
en een verbetering en uitbreiding van de dienstverlening worden
gerealiseerd. Een beter moment om daarvoor actie te voeren is er
nauwelijks te vinden op de 2 dagen na Prinsjesdag, wanneer in de
Staten Generaal de Algemene Beschouwingen en de Begroting wor-

den behandeld.
Op centraal niveau is een breuk met dit Regeringsbeleid noodzakelijk en dient invulling te worden gegeven aan de aangenomen
moties en voorstellen om de rekening niet bij werknemers neer te
leggen; in de 1e plaats inkomensbescherming.
Daarom is een strijdbaar programma rond 14 euro per uur; 1500
euro AOW en Bijstand per maand; 32 uur met behoud van loon
en “Boeken Open” bij steun en faillissementsaanvragen zo essentieel. Laat de Rijken de crisis betalen simpel gezegd. Wij kunnen en
hoeven ons dat niet te veroorloven. Op die basis zal er een nieuwe
strijdbare vakbeweging ontstaan. Als er een leiding komt die bereid
zijn te breken met de kapitalistische doctrines en zich richt op het
socialistisch alternatief.

Bestrijdt racisme
met solidariteit!
M

iljoenen mensen gingen de straat op
in de VS om te protesteren tegen racistisch politiegeweld. Ook in Nederland
kwamen tienduizenden mensen de straat
op. Het ging niet alleen om solidariteit
met de protesten in Amerika; het is ook
een uitdrukking van de woede over racistisch politiegeweld en systematisch racisme in Nederland zelf. Maar juist nu is een
nieuwe wet aangenomen, die potentieel
nog meer politiegeweld mogelijk maakt.
door Barbara Veger, Rotterdam
Ook in Nederland komt dodelijk politiegeweld voor. Algemeen bekend is de dood
van Mitch Henriquez. Hij had geen misdrijf
gepleegd, maar een grapje gemaakt dat hij
een wapen had. Slechts één van de agenten
werd veroordeeld, en dan nog slechts tot
een voorwaardelijke straf.
Tussen 2016 en nu zijn in totaal 41 mensen omgekomen tijdens of na hun arrestatie,
maar geen van deze zaken is voor de rechter
gekomen. Terwijl in tenminste een aantal
gevallen alles er op wijst dat zij volkomen
ongevaarlijk waren en door grof politiegeweld om het leven zijn gekomen.

Dit zijn de meest extreme gevallen. Maar
er is ook het ‘alledaagse’ racisme. Mensen
met een niet-westerse migratieachtergrond
worden 3 tot 7 keer vaker gecontroleerd
door de politie dan autochtone Nederlanders. Daarnaast is er nog het racisme op de
arbeidsmarkt, in het uitgaansleven, bij instituten als de belastingdienst…. Mensen met
een migrantenachtergrond zijn vaker werkloos, hebben vaker lage lonen, vaker slechte huisvesting en onze kinderen gaan vaker
naar minder goede scholen. Geen wonder
dat de woede enorm is, en nu naar boven
komt met als inspiratie de enorme protesten
in de VS.
Maar juist nu nam de Eerste Kamer een
nieuwe wet aan over geweldsgebruik door
agenten, die potentieel meer politiegeweld mogelijk maakt. Er komt een nieuwe
ambtsinstructie die regels stelt voor het
gebruik van geweld door de politie. In de
versie die tot nu toe bekend is, worden die
verregaand verruimd. Zo zou straks de politie met rubberen kogels en zelfs met scherp
mogen schieten op mensen die de openbare orde verstoren. Dat zou dus kunnen
betekenen dat de politie op demonstranten
mag schieten! Ook kunnen pepperspray en

stroomstootwapens straks ingezet worden
bij iedere aanhouding, of het nu gaat om
een overval of over wildplassen.
De nieuwe ambtsinstructie is een gevaar,
niet alleen voor mensen met een andere
huidskleur, maar voor de hele arbeidersbeweging. Laten we niet vergeten dat in
Nederland ook grof politiegeweld is ingezet tegen stakende havenarbeiders in 1979,
tegen krakers in de 80’er jaren en tegen studenten in de 90’er jaren.
Ons antwoord moet zijn: solidariteit van
jongeren en werkenden van elke afkomst
tegen politiegeweld en racisme! Geen
verdergaande geweldbevoegdheden voor
de politie! Samen vechten voor een goed
leven voor iedereen!
Maar zoals Malcolm X al zei: “You cannot
have capitalism without racism”. Zolang
er klassen bestaan, en een minderheid van
kapitalisten de meerderheid van arbeiders
uitbuit, zolang zal er ook onderdrukking
bestaan en zal het establishment proberen
ons te verdelen om beter te kunnen heersen.
Daarom vechten wij voor een democratisch
socialistische maatschappij, waar voorgoed
een einde gemaakt kan worden aan uitbuiting, onderdrukking en racisme.

Socialistisch Alternatief

3

September-oktober 2020

Corona, klimaat en economie...

Weg met
Rutte III

E

en dieptepunt in de Nederlandse politieke geschiedenis: Tweede Kamerleden van regeringspartijen die weglopen
bij een stemming over een loonsverhoging
voor de zorgsector. Tweede Kamerleden
die een paar dagen later de loonsverhoging blokkeerden toen ze een voldoende
aantal hadden gemobiliseerd. Waar ze
wel voor stemden: een verlaging van twee
miljard van de vennootschapsbelasting,
de belasting op winst. Veel duidelijker
kan het niet.
door Pieter Brans, Amsterdam
De politiek in Nederland staat tegenover
de Coronacrisis, de economische crisis en
de klimaatproblemen. En de resultaten zijn
bedroevend. Veel mensen verwachten een
wijziging van het neoliberale regeringsbeleid. Maar die komt er niet. Het kabinet
Rutte III ziet het als zijn neoliberale taak
om de barrières voor het grote bedrijfsleven
in de samenleving zoveel mogelijk te slechten, zodat zij niet worden gehinderd in hun
streven naar winst.
Natuurlijk veranderen de Corona-crisis en
de economische crisis daar wel iets aan. Het
is de job van Rutte III om zoveel mogelijk
af te rekenen met de hindernissen van de
pandemie en om de economische crisis voor
bedrijven te verzachten, zodat hun winststreven zo min mogelijk wordt gehinderd.
Corona moest vanzelfsprekend worden
ingedamd. De eerste blunder op dat terrein
was de afwezigheid van een vaccin. De ontwikkeling daarvan werd afbesteld na het
uitdoven van de SARS crisis in 2003. Het
bedrijfsleven zag er toen geen winst meer
in, geen ministerie dat voor de ontwikkeling
wilde betalen destijds. 17 Jaren zijn er geweest om een vaccin te ontwikkelen en te
produceren. Voorlopig tasten we in het duister op dit punt.
De lockdown in maart kwam te laat en het
was een idee dat nog stamde van de pestbestrijding in de MIddeleeuwen. Maar onder
de omstandigheden was het niet het slecht-

ste idee. De narigheid ontstond toen de
lockdown werd opgeheven, niet verrassend,
als één van de eersten voor de luchtvaartindustrie. Geen sociale afstand, maar wel safe
door ventilatiesytemen en hé, mondkapjes.
Die haalden toch niets uit?
Toen kwamen ook de economische uitglijers. Dat de overheid bijsprong in het geval
van verlies van inkomen was niet meer dan
logisch. Minder logisch was dat de grootste
bedragen gingen naar Booking.com, KLM
en de NS. De eerste twee behoren tot de
grootste verlieslaters van banen en van de
laatste moet dat nog blijken.
Het kabinet moet zorgen dat het met de
Corona niet uit de hand loopt. Maar het
beleid was vooral; De grote bedrijven moeten de economische crisis overleven en de
kleinere moeten vooral zichzelf maar zien
te redden. Een visie op de toekomst heeft
het kabinet absoluut niet. Daar is Rutte zelfs
trots op; hij houdt niet van “visie”. Kan
zijn, maar het doorrommelen met Corona,
de economie en het klimaat, dat gaat geen
gewenste toekomst opleveren...
Voor de werkenden is het kabinet tot geen
enkele actie te bewegen. Zij moeten werkloosheid, loonsverlaging en mindere arbeidsomstandigheden maar als een gegeven
accepteren. En heb je als werkende extra
problemen, zoals een slechte gezondheid,
de verkeerde sekse, de verkeerde culturele
achtergrond, ben je laagbetaald, dan moet je
dat toch vooral zelf oplossen. Het klassenkarakter van de samenleving is in de afgelo-

Het klassenkarakter van
de samenleving is in
de afgelopen maanden
glashelder geworden.

pen maanden glashelder geworden.
Dat is het meest zichtbaar in de gezondheidszorg. Maar ook het in het onderwijs en
zelfs bij kantoorpersoneel. Het thuiswerken
wordt daar als een nieuwe zegen neergezet
terwijl het in de meeste gevallen betekent
dat de werknemer het aan de keukentafel
maar moet zien te redden. Aan de beroerde arbeid- en woonomstandigheden in de
slachterijen wordt niets gedaan.
Na een half jaar Corona is er weinig gebeurd aan de voorbereiding op de periode
na de lockdown. Het personeelstekort in de
zorg is niet opgelost, er is meer persoonlijk
beschermingsmateriaal, maar niet genoeg.
De bejaardenzorg is niet voorbereid op een
nieuwe golf, het onderwijs staat met de handen in het haar bij de heropening, in de horeca doen veel bedrijven hun best maar zijn er
ook sterk negatieve uitschieters, het openen
van Europa voor vakantiereizen heeft niet
goed uitgepakt, de culturele sector krijgt
een lange serie klappen, werkgevers proberen her en der al het dalen van de winsten op
de lonen van de arbeiders te verhalen. Het
nieuwe normaal is vooral verhoogde uitbuiting en meer armoe.
Werkende mensen hebben geen andere
keus dan zich te organiseren om de wergevers gezamenlijk tegemoet te treden en
elkaar onderling te helpen. Voor de verdediging van sociale belangen zijn strijdbare arbeidersorganisaties nodig. Om te beginnen
moeten er acties tegen gedwongen ontslagen
worden opgetuigd. De acties voor een minimumloon van 14 Euro moeten versterkt.
De acties in de sectoren zorg en onderwijs
begin september moeten echt worden doorgezet tot er successen zijn geboekt. Het organiseren van defensieve acties zal op den
duur ook offensieve acties mogelijk maken.
Een socialistische visie is de sleutel om
uit dit kapitalistische moeras te raken. Dat
lost niet meteen alle problemen in 1 klap op.
Maar het zou werkende mensen in staat stellen om een begin te maken met daadwerkelijke oplossingen op het gebied van Corona,
klimaat en de economie.
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VS: Black Lives Matter-opstand en
presidentsverkiezingen in november
2
020 is niet het verkiezingsjaar dat iemand in de VS verwachtte. Midden in de pandemie en de economische crisis leidde de op video opgenomen politiemoord op
George Floyd tot massademonstraties en bezettingen, een protestbeweging die niets
minder is dan een aardbeving in de Amerikaanse politiek, waarmee het endemische
racisme en politiegeweld van het kapitalisme wordt blootgelegd.
door Pedro, eindhoven

Het leidde tot een grote doorbraak in de
massale oppositie tegen racisme en kapitalisme, en dwong de heersende klasse om
concessies te doen, waaronder het vervolgen van Floyds moordenaars, maar ook
tot een aantal beperkte toezeggingen om
middelen uit politiebudgetten opnieuw toe
te wijzen. In Seattle, waar de druk van de
beweging politiek is versterkt door de actie
van onze zusterorganisatie Socialist Alternative en de aanwezigheid van onze kameraad Kshama Sawant in de gemeenteraad,
heeft de raad besloten om het gebruik van
chemische wapens en rubberkogels door de
politie te verbieden en heeft daarnaast een
maatregel genomen om Amazon en andere
miljardairbedrijven te belasten, om betaalbare huisvesting en sociale voorzieningen
te kunnen financieren. Toch blijft er een gevoel van onrechtvaardigheid bestaan, omdat
de meeste gevallen van politiegeweld niet
worden aangeklaagd.
De heersende klasse probeert via president Trump de beweging en haar potentiële
overwinningen te stoppen door middel van
repressie, met name met behulp van federale troepen. Dit leidde in juli tot een militaire impasse in Portland. Massale actie kon
er een einde aan maken en voorkomen dat
het zich naar andere steden verspreidde. In
andere steden die worden geconfronteerd
met de dreiging van een federale bezetting,
moet er onmiddellijk discussie zijn over
stakingsacties, de terugtrekking van de federale strijdkrachten eisen en onmiddellijke
actie om te korten op de politiebudgetten
om onderwijs, huisvesting en andere noodzakelijke sociale diensten te financieren.
Toch ontbreekt het leiderschap van de georganiseerde arbeiders op onvergeeflijke

wijze in deze groeiende massabeweging om
de democratische rechten te verdedigen. De
arbeidersbeweging heeft de macht om, via
arbeidersvergaderingen, belangrijke onderdelen van de economie te sluiten en te organiseren. Zijn georganiseerde aanwezigheid
bij protesten zou de politie in de hand houden. Om blijvende concessies te doen tegen
racistisch politiegeweld, hebben we gecoördineerde dagen van actie en algemene stakingen nodig die de kapitalistische klasse
onder druk zetten en de weg wijzen naar de
arbeidersmacht. De arbeidersbeweging zou
haar lidmaatschap volledig moeten mobiliseren voor deze acties, die brede sympathie
zouden genieten van de gemeenschap die al
solidariteit betuigt met de beweging.
De antiracistische beweging vindt plaats
tegen de achtergrond van de afnemende
populariteit van president Trump. Trump
is er inderdaad niet alleen niet in geslaagd
het hoofd te bieden aan de uitdagingen om
het land door een pandemie te leiden, maar
heeft de zaken actief erger gemaakt. Samen
met de enorme schade aan de economie
heeft dit zijn steun verminderd tot het punt
waarop uit elke peiling blijkt dat hij in november zal verliezen van de democratische
kandidaat Joe Biden.

Biden en het democratische
establishment zijn geen vrienden
van werkende mensen
Joe Biden heeft een geschiedenis als architect van massa-opsluiting, door het bedrijfsleven gesteunde politicus en van seriële
seksuele intimidatie. Hij is gedurende zijn
hele carrière gehoorzaam geweest aan de
kapitalistische klasse en staat klaar om geen
enkele van de fundamentele problemen op
te lossen waarmee de arbeidersklasse wordt
geconfronteerd.
Net als de overgrote meerderheid van de
gevestigde Democraten, blijft hij zich verzetten tegen essentiële maatregelen om de
pandemie te bestrijden, zoals Medicare for
All, hoewel dit wordt gesteund door 87%
van de Democratische kiezers. Dit is begrijpelijk als we zien dat Biden schaamteloos
geld aanneemt van banken, grote bedrijven
en grote geneesmiddelenfabrikanten. Toen
hij onlangs werd gevraagd naar politiegeweld, heeft Biden gesuggereerd dat agenten verdachten in het been zouden moeten
schieten; dit toont aan dat hij geen voeling
heeft met de beweging tegen politiegeweld.
Het heeft geen zin om te proberen de Democratische Partij om te vormen tot een
instrument voor werkende mensen en onderdrukten. Biden en het Democratische es-

tablishment kunnen niet voldoen aan zowel
hun bedrijfsmeesters als de aspiraties van
tientallen miljoenen uit de arbeidersklasse
voor gratis en universele gezondheidszorg,
veilig en goed gefinancierd onderwijs,
economische stabiliteit en raciale rechtvaardigheid. Hoewel het begrijpelijk is dat
miljoenen arbeiders uit de arbeidersklasse
in november een stem zullen uitbrengen op
Biden als het minste kwaad in vergelijking
met Trump en extreemrechts, is hij dat niet.

Behoefte aan een alternatief voor
werkenden
Werkenden en jongeren worden het
zwaarst getroffen door de pandemie, de
golf van huisuitzettingen en de massale
werkloosheid. In de komende periode zullen ze keer op keer de strijd aangaan tegen
de politieke gevestigde orde van beide big
bussiness-partijen, tegen racisme en kapitalisme. De meest effectieve manier om consequent voor deze eisen te vechten, is door
een massa-organisatie van strijd op te bouwen, uitgerust met een socialistisch politiek
programma. Als zodanig zouden socialisten
en arbeidersactivisten moeten helpen de
fundamenten voor een nieuwe partij te leggen door onze oppositie tegen het verrotte
Democratische establishment uit te spreken.
Een manier om dit te doen is door te pleiten
voor een proteststem voor de sterkste van
de onafhankelijke linkse kandidaten, Howie
Hawkins van de Green Party. Socialisten
zouden de campagne van Hawkins moeten
gebruiken zoals ze de campagne van Sanders hebben gebruikt, als een kans om degenen te verzamelen die de noodzaak van een
nieuwe politieke kracht aan de linkerkant
in de VS zien en om deze strijd vervolgens
met spoed voort te zetten onder een Biden
of een Trump regering. Er is geen tijd te
verliezen bij het opbouwen van een politieke kracht die zal vechten voor de behoeften
van werkende mensen.
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“De jeugd is de toekomst” - Maar niet wanneer
het kapitalistische systeem in crisis verkeert

T

erwijl de pandemie zich over de wereld verspreidde en economieën tot stilstand
kwamen, haastten regeringen zich om ondersteuningspakketten door te voeren om
de beknelling voor arbeiders en bedrijven te verzachten. De Nederlandse regering was
niet anders en keurde eind maart een ondersteuningspakket van € 19 miljard goed, en
half mei nog eens 200 miljoen om studenten te ondersteunen. Maar het besluit van de
overheid om studenten met wat geld af te schepen, lost veel van de problemen waarmee studenten tijdens de lockdown te maken kregen niet op.
door Thomas W
Collegezalen vol studenten behoren nu tot
het verleden. Na de sluiting van de universiteitscampussen begin maart zijn de colleges
en lessen volledig online gegaan. En terwijl
universiteiten studenten verzekerden dat
professoren en de universiteit hen zoveel
mogelijk steun zouden geven, moesten studenten in de praktijk de lockdown met weinig tot geen steun van universiteiten doorstaan, deels omdat docenten onder enorme
druk stonden om zich aan te passen aan het
nieuwe systeem. HBO-studenten die stage
liepen als een vereiste om af te studeren,
werden ontslagen, werden niet ondersteund
door hun instellingen en konden niet afstuderen. Als gevolg hiervan is de geestelijke
gezondheid van studenten tijdens de pandemie gestaag afgenomen en is stress vanwege inkomens- en werkonzekerheid dramatisch gestegen.
Stijgende kosten van levensonderhoud en

buitensporige huurprijzen in Nederlandse
steden - zo hoog als € 700 voor een kleine kamer - hebben een systeem gecreëerd
waarin meer dan 70% van de studenten in
deeltijd werkt om de kosten te dekken - gemiddeld 17 uur per week. Door de lockdown en de daaropvolgende sluiting van
café’s en restaurants - de grootste sector
waarin studenten goedkoop worden uitgebuit - verdween het inkomen snel. Hoewel
de regering bepaalde dat flexwerkers ondersteuning moesten krijgen, waren er in de
praktijk te veel barrières. Werkende studenten moesten een bepaald aantal uren hebben
gewerkt en bewezen dat de pandemie hun
werktijden verminderde om compensatie te
krijgen - een moeilijke taak op de flexibele
arbeidsmarkt waar er niet altijd contracten
zijn. Veel Nederlandse studenten keerden
terug naar hun ouders of leenden meer geld
om te overleven. Internationale studenten
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strandden omdat de grenzen sloten, niet in
staat om naar huis terug te keren of geld te
lenen.
De strategie van de regering miste zowel
visie als mededogen, en volgde eerder de
klassieke kapitalistische tactiek om slechts
een klein beetje geld aan het probleem te besteden. Studenten die vanwege de pandemie
niet konden afstuderen, kregen een eenmalige uitkering van € 535 (hbo-studenten) tot
€ 1500 (universiteitsstudenten). Hoewel dit
op prijs wordt gesteld, gaat het niet ver genoeg om de koude douche te compenseren
die studenten kregen toen ze om ondersteuning vroegen.
Er zijn zeer reële oplossingen die de overheid zou moeten introduceren:
• Verlaging van het collegegeld zolang het
onderwijs online is, als eerste stap naar
gratis onderwijs en het kwijtschelden van
studieschulden;
• Universiteiten moeten studenten die vanwege de pandemie hun stage of practica
niet kunnen volgen, de studiepunten geven die ze normaal zouden behalen, of
alternatieve manieren bieden om deze online te verkrijgen;
• De introductie van een studentenloon dat
de werkelijke kosten van levensonderhoud dekt. Studeren is een fulltime baan.

Internationale solidariteit met LGBTQI + -activisten in Rusland

O

p 14 augustus hield International Socialist Alternative wereldwijde protesten bij Russische
ambassades tegen de onderdrukking van LGBTQI + -activisten en vrouwen. De Russische zusterorganisatie van Socialist Alternative (СоцФем
Альтернатива) zet haar campagnes door tegen de
groeiende onderdrukking van activistische bewegingen door het reactionaire regime van Poetin. Dinsdag
11 augustus sprak Sasha Alekseeva, een lid van de
Russische sectie van International Socialist Alternative, over de situatie tijdens een online bijeenkomst
van Socialistisch Alternatief. Het regime van Poetin
wil een verbod op het homohuwelijk opnemen in
de grondwet. Dit gaat gepaard met een decennium
van steeds wijdverbreide anti-LGBTQ-propaganda
en -vervolging. Deze aanvallen leiden de aandacht
af van de diepe economische en politieke crisis door
reactionaire politieke aanvallen uit te lokken.
door Christy, Rotterdam

De omstandigheden van de pandemie blijven wereldwijd de economische ongelijkheid, werkloosheid en sociale spanningen
vergroten, waaronder huiselijk geweld. Ondertussen vervolgt het Kremlin activisten
en richt ze zich legaal op activisten om een
voorbeeld van hen te maken, om massaorganisatie af te schrikken. In één geval dreigt de
feministe en LGBTQ-rechtenactiviste, Yulia
Tsvetkova, tot een gevangenisstraf van maximaal zes jaar veroordeeld te worden voor
haar naakttekeningen. Ze wordt valselijk
beschuldigd van ‘het verspreiden van pornografie’.

In een ander voorbeeld worden de Khachaturyan-zussen gevangengezet omdat ze zich
met succes hebben verdedigd tegen hun incestueuze vader en hem hebben gedood. De
openbare aanklager oordeelde eerst dat dit
een daad van zelfverdediging was, maar een
latere onderzoekscommissie zei dat de zussen kunnen worden veroordeeld voor moord.
De juridische verdraaiing van deze zaak
toont het gebrek aan staatsveiligheidsmechanismen voor slachtoffers van huiselijk geweld en de onwettigheid van zelfverdediging
in Rusland aan. Verdere politierepressie heeft
het nu erg moeilijk gemaakt voor activisten
om te protesteren, waarbij zelfs individuele
piketten het doelwit van het regime worden.

Via onze internationale solidariteitscampagne hopen we dat activisten zoals Yulia
Tsvetkova en de Khachaturyan-zussen kunnen leven zonder voortdurende vervolging
door de staat. De enige manier om het welzijn van gewone mensen, vrouwen en minderheden op de lange termijn te garanderen,
is door de overgang naar een socialistische
wereld. Een planeconomie die goede banen
garandeert met gemakkelijke toegang tot
comfortabele en betaalbare sociale huisvesting, kan ervoor zorgen dat veilige ruimte
voor iedereen betaalbaar is, wat betekent
dat slachtoffers niet langer economisch gedwongen worden om te leven met hun huiselijke misbruikers, binnen een regime van
onderdrukking.
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Waarom wij lid zijn geworden van
Socialistisch Alternatief
Fabrice:

Jorein:

“De huidige tijden zijn er een van toenemende politieke onrust
over de hele wereld, waarbij vrijwel geen politiek systeem of
leiders verzekerd zijn van het vertrouwen van hun bevolking.
Dit wantrouwen, of regelrechte woede, kan verschillende oorzaken hebben, van ongelijkheid in rijkdom tot autoritarisme,
seksisme tot de milieucrisis en meer. Wat ze echter allemaal
met elkaar verbindt, is dat ze de mislukkingen aan het licht
brengen en de manier waarop ons leven wordt bestuurd uitdagen: de kapitalistische economie en de politieke structuren die
ze zichzelf heeft gegeven om te bestendigen en uit te breiden.
“Dit zijn tijden van hoop, maar ook van bedreigingen, want
het kapitalisme zal niet vanzelf ten onder gaan. Het activeert
momenteel zijn traditionele verdedigingsmechanisme, verdeelt
mensen via racisme en alle vormen van xenofobie, onderdrukt
activisme door aanvallen op arbeidsrechten of autoritarisme,
bewaart nationale winsten door middel van handelsoorlogen
en toegenomen imperialistische confrontaties.
“Ik heb me bij ISA aangesloten omdat een wereldwijde
socialistische beweging die werkt aan de bundeling van de
sociale strijd over de hele wereld, het beste instrument is om
de val van het economische systeem te bewerkstelligen dat
ons allemaal bedreigt met armoede, oorlogen en ecologische
zelfmoord.
“Als iemand die pas vader geworden is en het daar druk mee
heeft, blijft mijn bijdrage helaas vrij beperkt. Maar de heersende klasse is minder bang voor een paar helden als wel voor de
kracht die de arbeiders in hun aantal winnen als ze georganiseerd zijn - en dit is waar ISA mij toestaat naar toe te werken.”

“Interesse in de politiek ontstond bij mij tussen
2004/2005. Op school werd rond die tijd de SP
genoemd als een partij die het anders wil doen.
Toen de SP de verkiezingen van november 2006
won dacht ik dat de partij voor het socialisme stond.
Helaas zou in de jaren hierna het tegenovergestelde
waar zijn. Marijnissen, Kant en Roemer poogde niet
voor een socialistisch alternatief. Hun beleid was/
blijft: meer overheid/minder markt.
“Via het internet maakte ik kennis met Offensief
(voormalige naam van Socialistisch Alternatief) en
nam in mei 2009 een abonnement op hun krant. Lid
worden deed ik nog niet, want ik was daar als tiener
nog niet klaar voor.
“11 jaar later is veel veranderd. De SP is gestagneerd
en heeft 18763 leden verloren sinds 2007. Dit komt
door het ontbreken van een socialistisch programma,
maar ook door het aangaan van coalities met rechts.
PvdA, GL en SP willen niet breken met het bestaande kapitalistische systeem.
“Daarom is het belangrijk dat er een socialistisch
alternatief neergezet wordt. Ik hoop dat meer mensen begrijpen dat het onrecht in onze maatschappij
een politieke keus is. Een keus die rechtse politici
maken en waar gevestigd links niet radicaal mee wil
breken.”

Vecht met ons mee voor een socialistische wereld!
International Socialist Alternative (ISA,
voorheen CWI) is een wereldwijde organisatie van werkenden, jongeren en al diegenen
die worden onderdrukt door het kapitalisme
en imperialisme en die strijdt voor een socialistische wereld. Het tijdperk van het neoliberale kapitalisme en globalisering heeft
geresulteerd in een nooit eerder geziene ongelijkheid en uitbuiting. De rijkste 8 mensen
op de planeet bezitten inmiddels evenveel
als de armste 50% van de wereldbevolking.
De klimaatverandering vraagt om urgente
actie, waartoe het kapitalisme niet
in staat is. De massale armoede,
uitbuiting, oorlog, klimaatcatastrofes en conflicten die het waarmerk zijn van het kapitalisme van
vandaag de dag, kunnen alleen
beëindigd worden door democratische planning van de economie
door werkende mensen, gebaseerd
op de nationalisatie van de grote
multinationals en financiële instellingen. Een systeem dat nieuwe
technologie en menselijk vakman-

schap zal gebruiken om de behoeften van de
hele bevolking en de planeet te dienen, in
plaats van de winsten van de rijkste 1%.
International Socialist Alternative vecht
tegen uitbuiting, onderdrukking en elke
discriminatie gebaseerd op gender, sexuele oriëntatie of afkomst, en tegen nationale
onderdrukking. We vechten voor de eenheid van alle werkenden in een wereldwijde
strijd tegen het kapitalisme en imperialisme.
ISA steunt het opbouwen van massapartijen
van de werkende klasse om alle werkenden

te verenigen in een strijd om hun belangen
te verdedigen en zich tegen het kapitalisme
te verzetten. We vechten om Marxistische
partijen op te bouwen met een revolutionair
socialistisch programma, om het kapitalisme in elk land en internationaal te verslaan.
ISA is georganiseerd in meer dan 30 landen op alle 6 continenten, in een gemeenschappelijke strijd voor een socialistisch
alternatief. Op www.internationalsocialist.
net kan je ons programma, commentaar en
verslagen vinden van onze strijd en die van
werkenden over de hele wereld.
We roepen diegenen op die het
eens zijn met de noodzaak een
massa socialistisch alternatief op
te bouwen, om zich bij ons aan te
sluiten!
Socialistisch Alternatief is de
Nederlandse afdeling van ISA.
Lees meer over ons op onze website: www.socialistischalternatief.
nl of neem contact met ons op:
email: info@socialistischalternatief.nl.
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Repressie in Hongkong

M

et het invoeren van de Nationale
Veiligheidswet door de Volksrepubliek China komt een einde aan de relatieve vrijheid van Hongkong. Het regime
van Xi Jinping kan nu iedereen in de speciale administratieve regio laten berechten door rechtbanken buiten de stadstaat.
Onder de Nationale Veiligheidswet kunnen demonstranten omschreven worden
als ”terroristen” en dan berecht worden.
Tegenstanders van de Chinese ‘’Communistische’’ Partij (CCP) lopen nu het risico om als ”terrorist” opgepakt te worden
door de Hong Kong Police Force (HKPF).
door Jorein
Met de komst van Xi is de persoonlijkheidscultus weer gegroeid. Leiders zoals
Deng Xiaoping, Jiang Zemin en Hu Jintao
deden hier niet aan. Xi Jinping doet wel aan
een persoonlijkheidscultus, al acht jaar. Zijn
bewind keert zich ook tegen critici vanuit
de maoïstische hoek. Arbeiders worden
onderdrukt door de Volkspolitie, die in samenwerking met de vakbonden en kapitalisten de arbeidersklasse onderdrukken. De
bonden in China zijn ook geen instrumenten
van arbeiders. Het zijn organen van de CCP
om loyaliteit af te dwingen en controle uit
te oefenen.
In Hongkong is de repressie tegen critici
van de CCP enorm toegenomen. De lakei
van Xi in de stadstaat is Carrie Lam. Deze
Lam heeft zich de laatste drie jaar bewezen
als een loyale aanhanger van Xi en nu de
Nationale Veiligheidswet er is, kan haar regering elke massademonstratie neerzetten
als ”terroristisch”. Dan kan de HKPF met
bruut geweld elke demonstratie neerslaan
en iedereen arresteren die meedoet. Delen
van het pro-democratie kamp hebben besloten om hun politieke activiteiten te staken.

Ze zien geen mogelijkheid meer om de CCP
in Hongkong te bevechten.
Dat liberale activisten de strijd opgegeven
zegt genoeg. Dat is precies wat Beijing en
Carrie Lam willen. Revolutionair socialisten gaan dat natuurlijk niet doen. Wel weten we dat met het einde van de relatieve
vrijheid in Hongkong, marxisten een groot
risico lopen. Buiten de stadstaat maakt de
Volkspolitie al jacht op aanhangers van Karl
Marx. De opgevoerde repressie in Hong
Kong is echter geen teken van kracht van
het CCP regime, maar juist van zwakte. De
situatie in China is uiterst instabiel en de
CCP is bang dat de beweging in Hongkong
zal overslaan naar de Chinese arbeidersklasse. Daar ligt ook de sleutel voor het afdwingen van democratische rechten in Hong
Kong: het uitbreiden van de beweging naar
het Chinese vasteland, en solidariteit tussen
arbeiders uit Hongkong en China in de strijd
voor democratie en een werkelijk socialistische maatschappij.
Internationaal Socialistisch Alternatief
(ISA) in Hongkong denkt dat de repressie
eerst de liberale pro-westerse activisten zal
raken. Dat zijn demonstranten die naar het
westen kijken als hun rolmodel. Die worden
ook het hardst aangevallen door de nationalistische staatsmedia, omdat ze met koloniale Britse vlaggen lopen en Donald Trump
zien als icoon van de ”vrijheid”. Ook het
onafhankelijkheidsblok zal als eerste geraakt worden. Deze activisten zijn niet vies
om racistisch te zijn tegenover Chinezen
van buiten de stadstaat. Linkse critici van
de CCP waaronder Socialistische Actie van
ISA nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen.
Hongkong is geen baken van de vrijheid
voor Chinezen. Ze is dat in feite nooit geweest, ook niet toen het een kolonie van de
Britten was. Revolutionair socialisten weten

dat het staatskapitalistische regime genoeg
aanklachten zal verzinnen om haar critici tot
hoge gevangenisstraffen te veroordelen. Het
is duidelijk dat velen nu niet meer durven te
demonstreren.
Wat houdt de Nationale Veiligheidswet in:
• Volkspolitie en geheime agenten kunnen
voor het eerst legaal opereren in Hong
Kong.
• Beijing kan nieuwe “veiligheidsorganen”
oprichten om politieke oppositie te bespioneren en te arresteren.
• De wet verbiedt “ondermijning, separatisme en handelingen van buitenlandse
inmenging”.
• Een onmiddellijke focus van de wet
zal het verbieden van “activiteiten van
buitenlandse en externe groepen” zijn –
om alle vormen van solidariteit te bestrijden
• Politieke partijen en organisaties van de
oppositie zullen in toenemende mate worden uitgesloten van deelname aan verkiezingen. Sommigen kunnen ronduit worden verboden
• Het recht om te protesteren (dat sinds
vorig jaar al wordt aangevallen) zal sterk
worden beperkt.
• De vrijheid van meningsuiting wordt
sterk beknot.
• Meer strenge gevangenisstraffen en vervolging van politieke oppositie. De CCP
is gefrustreerd dat het huidige niveau van
repressie en arrestaties in Hong Kong niet
genoeg is.
• Een zwaarder gecontroleerd internet. Er
is een stormloop om VPN’s te krijgen
die worden gebruikt om internetcontroles
door de overheid te omzeilen.
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Coronacrisis, economische crisis, klimaatcatastrofe ...

Heel het
systeem is
schuldig!
I

edereen die het jaar 2020 heeft meegemaakt, zal het zich herinneren als een jaar van nooit eerder geziene crisis, waarbij
elke zwakte in het systeem opgeblazen werd en het leven van
gewone mensen voor altijd veranderde. De gecombineerde crises van covid-19, de economie en het klimaat, die allemaal aan
elkaar verbonden zijn en elkaar versterken, maken duidelijker
dan ooit tevoren dat het kapitalisme faalt op alle vlakken.
door Barbara Veger, Rotterdam
Het zijn geen “natuurlijke” rampen waar we mee geconfronteerd
worden. Wetenschappers hebben jarenlang gewaarschuwd voor het
uitbreken van een nieuwe pandemie, maar het was niet winstgevend
genoeg voor regeringen en biotechbedrijven om actie te ondernemen. Ze hebben integendeel dramatisch bezuinigd op de zorg.
Door het vernietigen van ecosystemen (ontbossing, intensieve
landbouw en veeteelt..) door de agribusiness zijn het aantal uitbraken van ziektes die van dieren op mensen overgaan de afgelopen
50 jaar verviervoudigd. De vervuiling van de lucht maakt mensen
bovendien kwetsbaarder voor ziektes als covid-19. Vernietiging van
het klimaat en gezondheidscrises zijn dus aan elkaar verbonden.
Ook de economische crisis is geen “natuurramp”. Al voor de coronacrisis stevende de economie af op een wereldwijde crisis. Er is
geen gebrek aan rijkdom, maar deze wordt geparkeerd in belastingparadijzen of er wordt mee gegokt op de financiële markten. Op die
manier valt immers meer winst te maken dan te investeren in nuttige
productie. Want er is geen afzetmarkt, omdat gewone mensen door

de toegenomen uitbuiting nauwelijks koopkracht hebben.
Het zijn de gewone werkenden en armen die de prijs betalen voor
de crisis. Meer dan 300 miljoen banen dreigen wereldwijd verloren
te gaan, en 71 miljoen mensen zullen in extreme armoede terecht
komen. Mogelijk zullen uiteindelijk meer mensen door aan corona
gerelateerde honger sterven dan aan corona zelf. Ook in het Westen
zijn het de werkenden in de cruciale sectoren zoals de zorg die hun
leven op het spel zetten, maar het zijn de grote bedrijven die financiële steun krijgen, niet zij…..
Wall Street bankier Kim Fennebresque vatte de houding van de
klasse van miljardairs treffend samen in een interview met Vanity
Fair in maart: “Mensen zullen doodgaan. Mensen gaan nou eenmaal
dood. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
leven”.
Maar wij zijn niet bereid dood te gaan voor hun systeem! Werkenden en jongeren zijn vorig jaar al massaal in beweging gekomen in
Latijns Amerika, Hong Kong, het Midden Oosten en Frankrijk. Dit
jaar hebben we de enorme beweging van Black Lives Matter gezien,
plus de bewegingen in Libanon, Wit-Rusland…..
Hoe dieper we in crisis raken, hoe meer mensen de conclusie zullen
trekken dat we moeten vechten voor een alternatief op dit rotte systeem. Alleen in een socialistisch systeem kunnen we goede gezondheidszorg, economische zekerheid, een leefbare planeet en een einde
aan onderdrukking bereiken. Laten we er voor zorgen dat 2020 niet
alleen een jaar van crisis wordt maar ook een jaar van opbouw van
het socialistisch alternatief!
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