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Er zijn in Nederland 223.000 
miljonairs. Het aantal miljardairs 

is sterk gegroeid: 38. Na een hertelling 
van het CBS, opgesteld nadat de 
Belastingdienst vele extra miljarden 
hadden ontdekt bij directeuren met een 
eigen bedrijf (nooit belast natuurlijk…), 
bezit de rijkste 1 procent van Nederland 
452,4 miljard Euro. Meer dan een kwart 
van al het private vermogen in Nederland. 
De rijkste 10 procent heeft bijna twee 
derde van het privévermogen in handen. 
Je kunt het gerust een bom van rijkdom 
noemen die de afgelopen tien jaar in de 
hoogste kringen is afgegaan. 

Pieter Brans, Amsterdam

En aan de andere kant van de samenleving? 
Eén op de vijf huishoudens heeft riskante 
schulden. Een arm huishouden heeft 
gemiddeld een tekort van 217 Euro per 
maand. 850.000 Mensen hebben te weinig 
geld om in hun basisbehoeften te voorzien. 
Zo’n 400.000 kinderen groeien op in 
gezinnen met een laag inkomen. 

De conclusie kan niet moeilijk zijn. Van 
werken wordt je niet rijk en de makkelijkste 
weg naar geld is om het al te hebben. 
Jongeren hebben het op de arbeidsmarkt 
extra zwaar. De lonen liggen vooral voor 
jongeren laag en vaste contracten zijn bijna 
niet te krijgen.

Vooral voor jongeren met een laag 

inkomen is de eis van een minimumloon 
van 14 Euro belangrijk om uit de armoede 
te komen. Maar ook andere arbeiders 
met lage lonen zouden er aanzienlijk 
op vooruitgaan als het minimumloon 
zou worden vastgesteld op 60% van het 
gemiddelde loon, zoals het in de jaren 
zeventig ook gold. Omdat veel uitkeringen 
zijn gekoppeld aan het minimumloon zou 
een wettelijk minimumloon van 14 Euro 
zo’n twee miljoen mensen vooruit helpen. 

Een wettelijke regeling van Vast Werk, 
Vast contract zou een einde maken aan de 
bestaansonzekerheid van grote aantallen 
werknemers die nu maar moeten afwachten 
of ze in de toekomst nog werk hebben 
of door hun werkgever zullen worden 
opgeroepen. 

En een verkorting van de arbeidstijd 
zonder verlies van loon zou een stap vooruit 
zijn om te komen tot een dagindeling die 
niet uitsluitend wordt overheerst door 

de eisen van het werk. Ook kan daarmee 
in de toekomst de werkloosheid worden 
bestreden.

Tenslotte is er is een strategie nodig 
om effectief loonsverhogingen af te 
dwingen. Een mobilisatiecampagne van de 
vakbeweging daarvoor is noodzakelijk. 

Massastrijd voor een minimumloon 
van 14 Euro, afschaffing van flex- en 
nulurencontracten en een kortere werkweek 
zonder verlies van loon is nodig na alle 
extra slagen die Corona ons in economisch 
opzicht heeft toegebracht. Verandering 
is mogelijk, In het verleden zijn 
verbeteringen en sociale verworvenheden 
ook afgedwongen. Dat zal nu niet anders 
zijn. Een informatiecampagne gekoppeld 
aan mobilisaties zou de buitenparlementaire 
druk opvoeren.

Hoe bouwen we aan een krachtsverhouding 
op straat en in de bedrijven? Een hoger 
minimumloon, arbeidstijdverkorting 
en loonsverhogingen zullen niet door 
onderhandelingen of door regering of het 
parlement tot stand komen, maar op straat 
gewonnen worden. Dat is hoe alle eerdere 
sociale verworvenheden werden verkregen. 
Het is niet aanvaardbaar dat over verhoging 
van het minimumloon, arbeidstijdverkorting 
en hogere lonen alleen gesproken wordt 
in termen als: “het zou goed zijn als…”. 
Initiatieven zijn nodig om te bouwen aan 
een massale beweging met stakingen en 
andere acties.

ZIJ DE LUXE, WIJ DE CRISIS

De rijkste 10 procent 
heeft bijna twee derde 
van het privévermogen 
in handen.

Steunprijs: 
€2

ORGANISEER JE EN VECHT TERUG!
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Artikel 22 van de Nederlandse 
Grondwet stelt dat ‘bevordering van 

voldoende woongelegenheid voorwerp is 
van zorg der overheid’. Maar wat in de 
wet staat is iets heel anders dan de realiteit 
voor een grote deel van de bevolking.

door ISA Michiko

Al tientallen jaren zijn er te veel 
weinig huizen gebouwd. In plaats van 
verantwoordelijkheid nemen voor 
huisvesting, heeft de overheid door 
liberalisering de woningmarkt aan de  
beleggers overgelaten. 

De resultaten van de vrije markt

Particuliere beleggers en buitenlandse 
beleggers kopen appartementen of huizen 
om die voor hoge prijzen te verhuren. 
Ze gaan er niet zelf in wonen; het is 
alleen voor het beleggen en de verwachte 
waardestijging. Ze ruiken hier grote winsten 
zoals Prins Bernard Junior die in Amsterdam 
590 huizen heeft.

Makelaars zeggen dat huizen eens niet 
meer op markt komen, maar direct worden 
verkocht aan beleggers. In het laatste kwartaal 
van 2020 sloegen vastgoedinvesteerders toe. 

In Den Haag  ging ruim 50% van het totaal 
aantal verkochte huizen naar particuliere 
beleggers. Ook in Rotterdam (45 %), Utrecht 
(40%) en Amsterdam (35%) gaat het om 
grote aantallen.

Woningbeleggers hebben ook steeds meer 
interesse in panden buiten de Randstad. 
Corona en speculatie leiden tot stijgende 
prijzen in kleinere steden en op het 
platteland.  

Jongeren zouden het recht moeten hebben 
om zonder problemen op zichzelf te kunnen 
gaan wonen, maar op dit moment is dit 
praktisch onmogelijk. Hun zelfstandigheid 
zou niet afhankelijk moeten zijn van de 
inkomsten van hun familie. 

De staat en gemeenten moeten regels 
stellen aan verhuurders en aan nieuwe 
wooncontracten, waarbij de prijzen niet 
mogen stijgen en tijdelijke contracten niet 
de norm mogen worden. Universiteiten 
moeten alle studenten, Nederlanders en 
buitenlanders, voor een redelijke prijs goede 
kwaliteit leefruimte bieden.

Massabeweging moet 
oplossingen afdwingen

Op basis van strijd is het mogelijk om 
overwinningen te boeken. In 2019 werd in 

de Duitse deelstaat Brandenburg onder druk 
van een brede beweging een bevriezing van 
de huurprijzen afgedwongen. In Berlijn 
alleen zouden 300.000 gezinnen recht 
krijgen op een lagere huur. 

In Seattle, is er een belasting op grote 
bedrijven gekomen, de “Amazon Tax” in 
2020. Grote bedrijven hebben een groei 
van het aantal daklozen veroorzaakt. Hun 
personeel drukte minder verdienende mensen 
uit de woningmarkt.  Een massabeweging in 
Seattle heeft het grootkapitaal gedwongen te 
betalen voor een uitbreiding van het aantal 
betaalbare woningen en openbare diensten 
waar daklozen worden geholpen. 

Ook in Nederland kan alleen een 
massabeweging van huurders en studenten 
de overheid dwingen een begin te maken 
met het bestrijden van de woningnood. Zo’n 
beweging zou moeten beginnen met de eis van 
een grootschalig woningbouwprogramma 
van gemeenten en woningcorporaties. 

De jaarlijkse huurstijging moet ook de 
komende jaren bevroren blijven. Tijdelijke 
huurcontracten die de kans bieden om de 
huur na een paar jaar fors te verhogen, moeten 
worden verboden. En lagere inkomens 
moeten recht krijgen op huurverlaging als 
de woonkosten een te groot deel van hun 
inkomen opslokken. Wonen is een recht!

Wonen is ons recht!

Onze zusterorganisaties in België, de 
Actief Linkse Studenten, Campagne 
ROSA en LSP organiseren begin deze 
zomer naar jaarlijkse traditie een 
zomerkamp. De corona-crisis heeft een 
grote politieke impact gehad. Velen 
werden zich bewust dat het systeem aan 
de basis ligt van deze crisis.

Een kamp om te ontspannen na de periode 
van beperkt sociaal contact en om elkaar 
(coronaproof) te ontmoeten, maar ook en 
vooral om te discussiëren over hoe we 
de strijd verder kunnen uitbouwen. Als 
we dit systeem willen bestrijden, is het 
noodzakelijk om te begrijpen hoe het werkt! 
Dit is dé gelegenheid om te leren over veel 
onderwerpen en om al je vragen te stellen 
over het marxisme, terwijl je geniet van de 

zon. In 2020 organiseerden we reeds een 
coronaproof zomerkamp met gescheiden 
bubbels en de nodige voorzorgsmaatregelen. 
Ook dit jaar zullen we alle geldende regels 
strikt naleven.

De corona-crisis toonde meer dan ooit aan 
dat dit systeem faalt. Maar er was ook protest, 
ook in Nederland: van Black Lives Matter 
in 2020, tot spontane demonstraties in april 
2021 van jonge vrouwen tegen seksisme, en 
de laatste periode grote demonstraties tegen 
de afslachting van de Palestijnen in Gaza.

Het zomerkamp biedt de mogelijkheid om 
te bediscussiëren wat de uitgangspunten zijn 
van een revolutionaire antikapitalistische 
en socialistische organisatie. Wij willen de 
wereld veranderen, maar dat gaat niet zonder 
de problemen te analyseren en nog minder 
zonder alternatief. Ons zomerkamp geeft de 

instrumenten, argumenten en motivatie om 
het volgende jaar opnieuw de strijd aan te 
gaan!

Het kamp vindt plaats van vrijdagavond 2 
juli tot donderdagmiddag 8 juli. Iedereen is 
welkom: scholieren, studenten, werkenden, 
gepensioneerden … Het is mogelijk één of 
enkele dagen te komen – voor werkenden 
voorzien we een speciaal programma in 
het weekend – maar uiteraard is iedereen 
uitgenodigd voor het volledige kamp. Er 
is mogelijkheid om te kamperen of om 
te overnachten in één van de slaapzalen. 
Tijdens het weekend worden babysit en 
kinderanimatie voorzien. De kosten zijn 
bijvoorbeeld voor niet-werkenden voor de 
hele week 100 euro, voor één dag 25 euro, 
drie maaltijden en onderdak inbegrepen.

Zie voor meer info: nl.socialisme.be

Zomerkamp 2021 in België: tegen 
onderdrukking en kapitalisme
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India staat een menselijke ramp te 
wachten. Ziekenhuizen liggen vol en 
miljoenen levens staan op het spel. Er is 
een enorm tekort aan zuurstof flessen en 
omdat daar nu enorm veel vraag naar 
is, wordt er massaal op gespeculeerd. 
De farmaceutische industrie van India is 
één van de grootste ter wereld, maar ze 
exporteren de vaccins voor winstbejag in 
plaats van hun eigen bevolking te helpen. 
Wie zorg nodig heeft krijgt dat alleen als 
er (nog) plaats is. In privé ziekenhuizen 
is de prijs voor zorg zo hoog dat alleen 
Indiërs met een hoog inkomen daar 
naartoe kunnen.

door Jorein

Het was wel te verwachten dat een 
land zoals India een brandhaard zou 
worden voor Covid-19. Vanaf 15 maart 
is het aantal besmettingen in het land 
explosief toegenomen. We praten hier over 
380.000 nieuwe besmettingen elke dag. 
In de kapitalistische media was India een 
succesverhaal. Je hoorde steeds over hoe 
goed de Indiase economie groeit. Realiteit is 
dat de ongelijkheid enorm gegroeid is en dat 
30% van de bevolking nog in armoede leeft 
en dat dit alleen maar sterk toeneemt door 
de coronacrisis. Miljoenen leven nog in 
sloppenwijken waar afstand houden tijdens 
deze pandemie zo goed als onmogelijk is. 

Hindoestaanse nationalisten hebben 
de tweede Covid-19 golf gebruikt om 
moslimhaat te verspreiden. De islamitische 
minderheid krijgt massaal de schuld van 
de tweede golf omdat ze hun feestdagen 
weigerden stop te zetten. Moslims 
worden neergezet als ‘’Covid-Jihadis’’ 
door de Hindoestaanse nationalisten wat 
stigmatisatie en discriminatie in de hand 

werkt. Echter diezelfde nationalisten hielden 
ook enorme verkiezingsbijeenkomsten in 
West-Bengal, waarbij de regels ook massaal 
niet nageleefd werden. 

De eerste golf in 2020 had grote 
economische gevolgen voor India. De 
keus voor veel mensen is nu: gaan werken 
met het risico dood te gaan aan corona, 
of sterven van de honger. Kapitalisten 
zien hun winsten dalen en arbeiders 
worden gedwongen om te gaan werken. 
Dat de bezitters van de economie geen 
veiligheidsmaatregels nemen om hun 
arbeiders te beschermen is in India heel 
normaal. Doordat de overheid zijn eigen 
regels/wetten negeert/niet naleeft, kunnen 
kapitalisten bijna overal mee wegkomen. 
Van het negeren van arbeidersrechten tot het 
niet naleven van Covid-19 regels.

Indiase arbeiders beseffen dat het 
kapitalisme ze zal laten doodbloeden. 
Covid-19 zal hun het hardst raken en van 
de rechts-nationalistische Hindoestaanse 
overheid hoeven ze geen steun te verwachten.  

Maar de Indiase arbeiders en arme boeren 
hebben een enorme strijdbaarheid getoond 
met de historisch grote staking van 250 
miljoen arbeiders eind vorig jaar en de 
massale boerenbeweging dit jaar. Dit 
toont het potentieel aan van fundamentele 
verandering van de maatschappij die een 
einde kan maken aan de barbaarsheid van 
het kapitalisme.

Covid-19 raakt India hard

Wie zorg nodig heeft 
krijgt dat alleen als 
er (nog) plaats is. In 
privé ziekenhuizen is 
de prijs voor zorg zo 
hoog dat alleen Indiërs 
met een hoog inkomen 
daar naartoe kunnen.

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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Toen in 2015 het “sociaal” leenstelsel 
werd ingevoerd, was dat een klap in 

het gezicht van jongeren die wilden gaan 
studeren. Als je niet het geluk had dat 
je rijke ouders had van wie je financiële 
steun kon krijgen, was je gedwongen 
bij te gaan werken en/of je diep in de 
schulden te steken. Nu, anderhalf jaar na 
de uitbraak van corona, staat studenten 
het water aan de lippen. Socialistisch 
Alternatief steunt de acties van studenten 
voor afschaffing van het leenstelsel. Maar 
er is meer nodig.

Voordat corona uitbrak, had 70% van 
de studenten een bijbaan, vaak de helft 
van hun inkomen. Maar juist studenten 
waren het slachtoffer van de economische 
crisis en de lockdowns: zij werden als 
eerste ontslagen, met name in de horeca. 
Voor hen geen financiële steun vanuit de 
overheid….. Dus zijn studenten nog meer 
aangewezen op leningen. Een studieschuld 
van tienduizenden euro’s  is allang geen 
uitzondering meer. Daar komt nog bovenop 
dat studenten online onderwijs moesten gaan 
volgen, vaak van veel slechtere kwaliteit 
dan het fysieke onderwijs. Demotivatie, 
leerachterstand en bij velen ook psychische 

problemen waren het gevolg. De regering 
is met een voorstel gekomen om het les- en 
collegegeld voor het studiejaar 2021-22 te 
halveren om studenten tegemoet te komen, 
maar dit is te laat en te weinig. Rutte 3 heeft 
60 miljard euro uitgegeven aan steun voor 
het bedrijfsleven, dan is het ook mogelijk te 
investeren in studenten!

Wij eisen:
– afschaffing van het leenstelsel! 
Invoering van een studiebeurs waar je 
van kan leven!
– voor gratis onderwijs! Afschaffing 
van les- en collegegeld!
– kwijtschelding van alle 
studieschulden!

De argumentatie bij de invoering van 
het leenstelsel was dat studenten best in 
hun eigen toekomst mochten investeren. 
In de praktijk betekent dit, dat een selecte 
groep jongeren toegang tot hoger onderwijs 
krijgt voor zover de grote bedrijven 
hoogopgeleiden nodig hebben in hun jacht 
naar winst. Onderwijs zou echter een recht 
moeten zijn, ter ontwikkeling van jezelf en 
om een bijdrage te kunnen leveren aan de 
werkelijke maatschappelijke behoeften. 
De coronacrisis toont bijvoorbeeld aan 
hoe groot de noodzaak is om te investeren 
in onderzoek naar pandemieën en vaccins. 
Maar de meeste grote farmaceutische 
bedrijven hadden hier aanvankelijk 
geen belangstelling voor, omdat dat niet 
winstgevend genoeg was. De dreigende 
klimaatcatastrofe is een ander voorbeeld van 
de noodzaak van investering in onderzoek 
en onderwijs.

Daarom vecht Socialistisch Alternatief 
niet alleen voor onmiddellijke verbetering 
van de positie van studenten, maar ook voor 
een socialistische maatschappij, waarin de 
economie niet langer draait om de winsten 
van een handjevol superrijken, maar om 
de behoeften van allen. Ben je het met ons 
eens? Sluit je dan bij ons aan!

STUDEREN ALLEEN VOOR DE RIJKEN?

NO WAY!

Rutte 3 heeft 60 
miljard euro uitgegeven 
aan steun voor het 
bedrijfsleven

Weg met het leenstelsel! Voor een studiebeurs 
waar je van kan leven en gratis onderwijs!


