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Extreem rechts dreigt bij de landelijke 
verkiezingen winst te behalen. 

Extreem rechtse partijen weten precies 
hoe zij met populisme de illusie kunnen 
wekken dat zij zich tegen Mark Rutte 
keren.  In werkelijkheid zijn ze racistische 
partijen, die moslims doelbewust 
stigmatiseren, discrimineren en willen 
buitensluiten. Racisme is een product 
van het kapitalisme. Anders dan je zou 
denken bestond institutioneel racisme 
niet voor de opkomst van de vrije markt 
dictatuur rond het begin van de 19de 
eeuw. 

door Jorein Versteege

Kapitalisme heeft racisme nodig om 
diens hebzuchtige imperialistische politiek 
te legitimeren. Hoe anders hadden de 
Europese landen hun koloniale roofzucht 
kunnen verklaren. Men deed dit onder het 
mom van racisme, het idee dat de witte 
Europeanen verheven waren en daarom het 
recht bezatten om Afrikaanse gebieden te 
bezetten en uit te buiten. De afschaffing van 

de slavernij was geen einde van het racisme. 
Het bleef bestaan om het kolonialisme en 
imperialisme te rechtvaardigen.

Tegenwoordig is racisme nog steeds een 
groot probleem. Ondanks de ontkenning 
is er nog steeds sprake van racisme, ook 
bij overheidsinstellingen en bijvoorbeeld 
bij de politie. Dat hebben de slachtoffers 
van de toeslag affaire ondertussen ervaren. 
Ook jongeren met een donkere huidskleur 
ervaren discriminatie op grond van hun 
afkomst. Extreemrechts in de vorm van PVV 

en Forum voor Democratie zijn gegroeid 
door het onvermogen van gevestigd links 
om een socialistisch alternatief neer te 
zetten tegen de verdeel en heers tactiek van 
politiek rechts.

FvD, zijn jongerenclub en kleine 
extreemrechtse clubjes proberen de woede 
en onmacht tijdens de Covid-19 crisis te 
misbruiken maar ze zitten vol met racistische, 
fascistisch, antisemietische ideeën.Het is 
noodzakelijk dat de arbeidersbeweging hier 
tegen in opstand komt en strijdt voor een 
maatschappij vrij van het kapitalisme en 
diens instituten (overheid, politie, leger).

Vakbonden en met de name de 
Socialistische Partij (SP) zouden hier voor 
moeten vechten. Helaas doen ze dat niet, 
waardoor extreemrechts zich kan profileren 
als de stem van het verzet op straat. 
Alleen als een socialistische maatschappij 
is opgebouwd kunnen we voorgoed een 
einde maken aan het racisme, als we onze 
economie democratisch beheren. Wie bereid 
is om hiervoor te strijden roepen we op zich 
bij ons aan te sluiten. 
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In vergelijking met vorig jaar zal 8 
maart dit jaar in een totaal veranderde 

wereld plaatsvinden. De Covid-19 
pandemie dreigt de verworvenheden 
op het vlak van economische kansen 
voor vrouwen terug te draaien en de 
genderkloof te verbreden. Maar er 
hebben ook veel strijdbare bewegingen 
plaats gevonden tijdens Covid.

Het is inmiddels een jaar sinds de Covid-19 
crisis begon. 2020 kende de diepste 
crisis na de Tweede Wereldoorlog. Veel 
problemen bestonden al eerder en werden 
door Covid verergerd. In minder dan een 
jaar zijn 4 keer meer banen verloren dan in 
de crisis van 10 jaar geleden. Wereldwijd 
zijn er 18 miljoen jongeren werkloos, boos 
en wanhopig. De Wereldbank verwacht 
dat er 150 miljoen mensen extra door 
extreme armoede zullen worden bedreigd. 
Bijna 10% van alle mensen op de planeet 
leeft in absolute armoede. Vrouwen zijn 
oververtegenwoordigd bij degenen die hun 
baan kwijtraken en in armoede vervallen. 
De recessie wordt daarom ook een “she-
cessie” of een “roze recessie” genoemd. 
Maar de rijken werden nog rijker, zelfs door 
covid.

De coronacrisis maakt daarnaast 
duidelijk wie de samenleving doet 
draaien: schoonmakers, huisvuilophalers, 
zorgverleners, kinderverzorgers,… 
Allemaal sectoren waar vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn en waar 
precaire contracten en lage lonen de norm 
zijn. Vrouwen vormen 70 procent van 
de wereldwijde gezondheidswerkers en 
hebben in de frontlinie gestaan als essentiële 
werkers, gemeenschapsleiders, verzorgers 
en maatschappelijk werkers. 

Volgens de Equal Pay International 
Coalition (EPIC) verdienen vrouwen in de 
EU gemiddeld 15% minder dan mannen. 
Nederland zit op het EU gemiddelde. Vóór 
Covid-19 deden vrouwen gemiddeld drie 

keer meer onbetaald zorgwerk dan 
mannen, en deze verantwoordelijkheid 
is toegenomen sinds de pandemie, 
gezien de sluitingen van scholen en 
kinderopvang en de toegenomen 
zorgbehoefte van oudere familieleden. 
Vrouwen bevinden zich ook veel vaker 
dan mannen in de meest kwetsbare 
segmenten van de informele 
economie Als gevolg hiervan hebben 
ze weinig bescherming tegen ontslag 
en hebben ze weinig toegang tot 
sociale bescherming, waaronder 
betaald ziekteverlof.

Geweld tegen vrouwen sterk 
toegenomen

De cijfers variëren, maar overal 
ging de lockdown gepaard met een 
scherpe stijging van huiselijk geweld 
tegen vrouwen en kinderen. Het is 
zo wijd verbreid dat het omschreven 
wordt als een schaduw-epidemie. 
Voor de pandemie hebben volgens de 
VN 18% van de vrouwen wereldwijd 
aangegeven dat ze het afgelopen jaar 
slachtoffer waren van seksueel en/of 
fysiek geweld van hun partner. Over 
een mensenleven bekeken, ging het 
om 30% van de vrouwen. De cijfers 
voor 2020 tonen overal een forse 
toename van alle vormen van geweld: 
partnergeweld, maar ook geweld 
op straat en online. Voor Covid-19 
heeft één op de tien vrouwen in de 
Europese Unie aangegeven sinds 
haar vijftiende online intimidatie te 
hebben ondergaan. Ook dat cijfer 
is sterk gestegen met de enorme toename 
van tijd die we online doorbrengen. Bij een 
gewelddadige partner blijven of het risico 
lopen om in de armoede te belanden is 
geen keuze. Het minimumloon optrekken 
naar minstens 14 euro per uur is een eerste 
noodzakelijke stap om iedereen, mannen en 

vrouwen, een degelijk leven en vrije keuzes 
te garanderen.Vrouwen vechten terug!

Genoeg is genoeg. Eén ding is duidelijk: 
de massale vrouwenstrijd die we het laatste 
decennium overal ter wereld hebben 
gezien, zal zich verder moeten ontwikkelen 
en uitbreiden  om te voorkomen dat de 
pandemie het startschot vormt voor het 
terugdraaien van de klok voor wat betreft 
vrouwenemancipatie. De vrouwenbeweging 
toonde een opmerkelijke veerkracht en 
de rem die door de ontwikkeling van de 
pandemie werd gezet was van zeer korte 
duur. Eind januari behaalden activisten 
in Argentinië een overwinning in hun 
jarenlange en massale strijd voor legale 
abortus tot 14 weken. Ondanks covid 
reageerden Poolse vrouwen massaal op de 
nieuwe stap in de richting van een totaal 
verbod op abortus, waarbij zij meer steun 
kregen van bredere lagen in de samenleving 
dan voorheen. Het is tijdens de strijd dat 
de behoefte aan eenheid van de klasse 
het duidelijkst wordt en dat verschillen in 
gender overwonnen worden.

CORONA RAAKT VROUWEN HARDER
MAAR VROUWEN VECHTEN TERUG!

Internationale vrouwendag op 8 maart moet een dag zijn waarop we 
laten zien dat we ons gaan inzetten voor de volgende eisen:

meer en betere crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld;
14 euro als minimumloon en massale investering in betaalbare huisvesting zodat 
vrouwen kunnen ontsnappen uit een gewelddadige relatie;
gratis kinderopvang; 
arbeidstijdverkorting met behoud van loon zodat thuiswerkende vrouwen genoeg 
tijd voor zichzelf hebben en om voor de kinderen te zorgen als de scholen gesloten 
zijn; 
hogere lonen en massale investeringen in zorg en onderwijs.

Kapitalisme is een systeem waar ongelijkheid ingebakken zit en dat steeds weer 
probeert ons te verdelen om te heersen. Daarom moeten we ook voor een socialistische 
maatschappij vechten om echte gelijkheid te bereiken. 

Internationale vrouwendag 8-3-2021
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De Occupy Wall Street-beweging van 
2011 voor de 99% in de Verenigde 

Staten leidde tot de eisen van arbeiders en 
activisten voor het minimumloon van 15 
dollar. 

door Chris Hoovler

De vakbond, SEIU (Service Employees 
International Union), begon eind 2012 
met het opzetten van een campagne, de 
Fight for $ 15. In hetzelfde jaar breidde 
de strijd voor $ 15 zich snel uit naar het 
werk van de Teamsters in de naburige stad 
SeaTac in Seattle. Nieuw geregistreerde 
gastarbeiders konden met succes stemmen 
in het $ 15-steminitiatief in SeaTac. De 
arbeidsorganisatoren van Teamsters hadden 
eerder moslimarbeiders verenigd door te 
onderhandelen met hun luchthavenmanagers 
om hun recht op gebedsonderbrekingen te 
ondersteunen, kleine winsten te behalen 
voor de laagbetaalde arbeiders en honderden 
nieuwe vakbondsleden te werven toen ze 
samen het succesvolle initiatief van $ 15 
organiseerden.

Socialist Alternative bouwde ook de basis-
beweging voor het minimumloon van $ 15 
in Seattle op de top van het platform voor 
de eerste verkiezingscampagne van Kshama 
Sawant. Honderden gemeenschapsactivis-
ten, jongeren, vakbondswerkers en gemeen-
schapsleiders konden deelnemen aan straat-
debatten terwijl ze campagne voerden voor 
Sawant op een gedurfd socialistisch plat-
form. In november 2013 werd Sawant met 
bijna 100.000 stemmen gekozen, de enige 
socialist in de gemeenteraad van Seattle en 
de enige gekozen socialist in de Verenigde 
Staten.

Sawant en Socialist 
Alternative hebben 
prompt de 15 Now-
campagne opgezet 
met 11 actiegroepen in 
wijken in de stad om op 
straat en op openbare 
fora te mobiliseren. 
Cruciaal was dat 
de actiegroepen 
via democratische 
conferenties activisten 
voor $ 15 eigenaars van de strijd maakten.

In 2014 dwong de 15 Now-campagne de 
grote bedrijven toe te geven. Seattle werd 
de eerste grote stad die een minimumloon 
van $ 15 doorvoerde. 100.000 arbeiders 
voelden zich bevrijd van armoede en 
miljoenen anderen zouden de doorwerking 
van loonstijging zien.

Het was voorspelbaar dat de overwinningen 
dichter bij het bereiken van $ 15 zouden zijn 
geweest als de democraten

in de gemeenteraad de loonsverhogingen 
over 10 jaar niet hadden afgezwakt. 

Het is voorspelbaar dat kapitalistische 
leiders zich ook zullen organiseren tegen 
de Campagne voor euro14 in Nederland. 
Hiervoor drong Socialist Alternative er bij 
de vakbondsleiders in Seattle op aan om 
een sterker steminitiatief te organiseren, 
100.000 handtekeningen voor de maatregel 
te verzamelen, de leden op te leiden 
en te mobiliseren. Met de volledige 
steun van de FNV-vakbondsleiders in 
Nederland, inclusief stakingen, zou veel 
meer winst naar de arbeiders gaan. Om 
dit te laten gebeuren, zullen de arbeiders 
de (hun) oude bureaucratische lagen 
moeten wegstemmen die achterkamer-
onderhandelingen verkiezen boven 
arbeidersactie. Voor snellere verandering 
en grotere overwinningen moeten massa’s 
jonge arbeiders en activisten zich aansluiten 
bij hun vakbonden en deze radicaliseren. 
Waar het momenteel enige vorm van 
hulp mist, zou de FNV ook lering moeten 
trekken van de Teamsters van SeaTac om 
nieuwe manieren te ontwikkelen om de 
laagbetaalde immigranten in Nederland bij 
te staan, te organiseren en te rekruteren.

$15 minimumloon
Strijd tegen armoede

In 2014 dwong de 15 
Now-campagne de 
grote bedrijven toe te 
geven. Seattle werd 
de eerste grote stad 
die een minimumloon 
van $ 15 doorvoerde.

International Socialist Alternative (ISA, 
voorheen CWI) is een wereldwijde organisa-
tie van werkenden, jongeren en al diegenen 
die worden onderdrukt door het kapitalisme 
en imperialisme en die strijdt voor een so-
cialistische wereld. Het tijdperk van het ne-
oliberale kapitalisme en globalisering heeft 
geresulteerd in een nooit eerder geziene on-
gelijkheid 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 con-
flicten die  het waarmerk zijn van 
het kapitalisme van vandaag de 
dag, kunnen alleen beëindigd wor-
den door democratische planning 
van de economie door werkende 
mensen, gebaseerd op de nationa-
lisatie van de grote multinationals 
en financiële instellingen. Een 
systeem dat nieuwe technologie 
en menselijk vakmanschap 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, sexue-
le oriëntatie of afkomst, en tegen nationale 
onderdrukking. We vechten voor de een-
heid 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 kapitalis-
me in elk land en internationaal te verslaan. 
ISA is georganiseerd in meer dan 30 lan-
den op alle 6 continenten, in een gemeen-
schappelijke 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 nood-
zaak 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.

Steun ons!
Stort uw donatie:
Stichting Offensief 
NL04 INGB 0002079240

Vecht met ons mee voor een socialistische wereld!
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Het is meer dan een jaar geleden 
dat de Covid-19-pandemie de 

wereld overspoelde. Sindsdien is er 
een wijdverbreid gevoel in een bijna 
dystopische realiteit te leven, eigen aan 
een of andere sciencefictionfilm met een 
B-rating. De meest kwetsbare leden van 
onze samenleving zitten vast tussen de 
onbekwaamheid van de overheid en de 
hebzucht van het bedrijfsleven en zijn 
de dupe. Hoewel het vaccin een beperkte 
hoop biedt om de pandemie te beëindigen, 
biedt het nauwelijks een oplossing. We 
staan voor een diepe crisis met meerdere 
lagen. 

door Eugenio Marcigliano

Geen van deze crises is zo kenmerkend 
voor onze tijd als de klimaatverandering, 
die ongestoord doorgaat ondanks de talloze 
maatregelen, protocollen en overeenkomsten 
die zijn beloofd door nationale regeringen, 
multinationals en internationale instellingen. 
Het is geen geheim dat de huidige 
pandemie onlosmakelijk verbonden is met 
de aantasting van het milieu, waardoor de 
menselijke bevolking in toenemende mate 
wordt blootgesteld aan ziekteverwekkers die 
voorheen beperkt waren tot hun natuurlijke 
habitat. Covid-19 is zeker niet het eerste 
van dit soort virussen geweest en zal 
hoogstwaarschijnlijk niet het laatste zijn, 
tenzij we onmiddellijk actie ondernemen.

Al meer dan twee decennia waarschuwden 
wetenschappers ons voor de risico’s die dit 
proces met zich meebracht, maar zonder 
resultaat. In die tijd waren onze regeringen 
te druk bezig met het ontmantelen van de 
verzorgingsstaat en openbare diensten, 
zoals gezondheidszorg en onderwijs, om 
zich zorgen te maken over triviale kwesties 
als klimaatverandering. Het werd aan de 
onzichtbare hand van de markt overgelaten 
om ons te redden, terwijl de miljarden 
winsten die we met onze arbeid maakten in 
de handen van een minuscule wereldwijde 
elite terechtkwamen. Nu moeten wij 
betalen voor de consequenties, terwijl de 
verantwoordelijken hun portemonnee blijven 
vullen ten koste van ons leven en onze 
toekomst.

In veel opzichten heeft de pandemie ons 
een glimp gegeven van wat ons te wachten 
staat als we de huidige status quo niet 
uitdagen en onmiddellijk beginnen alle 
krachten in onze samenleving te verzamelen 
om deze crises op te lossen. Samen met de 
economische en sociale crises die al in onze 
samenleving waren opgekomen, heeft het 
op brute wijze de realiteit onthuld van de 
ongelijkheid, uitbuiting en onderdrukking die 
het kapitalistische systeem in stand houden. 

Voor miljoenen arbeiders en studenten 
over de hele wereld heeft het als een wake-
up call gediend, en heeft het geleid tot 
historische mobilisaties tegen discriminatie, 
onderdrukking en uitbuiting. Steeds meer 

mensen zoeken naar een alternatief dat de 
existentiële uitdagingen die voor ons liggen 
het hoofd kan bieden. Alleen door onze 
strijd te verenigen, kunnen we hopen zo’n 
alternatief op te bouwen, een samenleving 
die beantwoordt aan de behoeften van velen 
in plaats van aan de hebzucht van weinigen.

WIJ EISEN:
- Meer, beter en gratis openbaar vervoer.
- De energiesector in publieke handen! Op 

die manier kan er winst worden geïnvesteerd 
in de productie en distributie van betaalbare 
en groene energie en kunnen we alle banen 
redden!

- Onderzoek en wetenschap worden 
opgekocht door grote olie-, chemie- en auto-
multinationals. Voor publieke herfinanciering 
van onderwijs en onderzoek om technologie 
te gebruiken om klimaatverandering te 
stoppen.

- 100 multinationals zijn verantwoordelijk 
voor 71% van de vervuiling sinds 1988, 
waaronder Shell als de negende grootste 
vervuiler. Deze bedrijven zijn eigendom 
van een kleine groep rijke mensen (de 26 
rijkste mensen bezitten evenveel als de 3,8 
miljard armsten). We moeten de belangrijkste 
sectoren van de economie onder de controle 
van de arbeiders nationaliseren, zodat 
we alle krachten in onze samenleving 
kunnen bundelen. - Voor een ecologische 
planeconomie, in plaats van een economie 
die op winst draait! 

Nummer 12 - maart 2021

GEEN KLIMAATVERANDERING 
MAAR SYSTEEMVERANDERING!
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