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et nieuwe kabinet is hetzelfde als het vorige: ongehoord onrechtvaardig. Veel meer dan een stoelendans is het niet.

door Pieter Brans, Amsterdam
Er is meer en meer geld beschikbaar, onder andere omdat dat gratis
geleend kan worden, maar oplossingen zijn er niet voor de komende periode. Alles zou anders worden… In het nieuwe kabinet is de
premier dezelfde van tien jaar geleden. De partijen zijn dezelfde van
de vorige keer. Van de “nieuwe bestuurscultuur” blijkt niets: de toeslagenaffaire, de compensatie voor de schade in Groningen, er is nul
garantie dat het niet weer gebeurt…
Eén ding is dus wel anders. Er is geld. Vorige kabinetten Rutte
kenmerkten zich door vrekkige bezuinigingen en een vrekkige houding tegenover mensen die het slachtoffer waren van de overheid.
Nu komen er miljarden beschikbaar voor vergroening, onderwijs en
woningen. Maar ook daar ligt er meteen al een probleem. Er zijn
miljardenfondsen opgetuigd, maar wie gaat dat allemaal uitvoeren?
Natuurlijk zijn er ook positieve punten: de kinderopvang wordt
voor 95% gratis, er komt een suikertaks, de verhuurdersheffing (belasting op woningbouwcorporaties) wordt afgeschaft. Het leenstelsel
gaat een paar jaar na de invoering op de schroothoop.
Maar de problemen voor de toekomst zijn ook duidelijk zichtbaar.
Het onderwijs kreeg 8,3 miljard als injectie, maar het lerarentekort,
de slecht geventileerde gebouwen, het feit dat er steeds meer problemen bij het onderwijs worden neergelegd, daar is geen aanpak voor.
En twee nieuwe kerncentrales zijn natuurlijk ook geen oplossing

voor het milieuprobleem.
Als beloning voor al het harde werk in de COVID tijd en daarvoor,
komt er een korting van 5 miljard op de uitgavenstijging in de gezondheidszorg. Een trap na voor de gezondheidszorg. Wie wil nog
werken in deze armoe sector?
Het minimumloon gaat een Euro of wat omhoog, volstrekt onvoldoende met de stijgende prijzen. Maar het is zo geregeld dat de
AOW’ers daar niet in delen. De pensioenwetgeving wordt anders,
maar de pensioenen stijgen voor de zoveelste keer niet. Jongeren
krijgen weer een basisbeurs maar de compensatie voor de studenten
met een studieschuld lijkt er veel te mager uit te zien.
Het belangrijkste punt van kritiek op het nieuwe regeerakkoord is
dat de beloofde verbeteringen eerst moeten worden doorgevoerd. De
reputatie van de kabinetten van Rutte op het gebied van de uitvoering
spreekt boekdelen. Aan de oppervlakte lijkt het of er sprake is van
een omslag. Maar daaronder is het sterk de vraag of deze plannen
ook echt iets gaan opleveren.
En als het mis gaat, ligt het risico nooit bij de politici, ministers
treden af, kabinetten vallen, debatten volgen, met vingers wordt gewezen, maar echt incasseren moet de werkende bevolking.
Het vertrouwen in het nieuwe kabinet is nul. De vakbeweging moet
zich opmaken voor een brede strijd voor hogere lonen en een minimumloon van 14 Euro. En de werkende mensen moeten zich voorbereiden op gezamenlijke politieke strijd om reële verbeteringen af te
dwingen. De politieke wil van Rutte 4 is flinterdun en staat haaks op
de praktijk van de afgelopen 12 jaar. Alleen druk van onderaf is een
garantie dat het ook echt tot hervormingen en verbeteringen komt.
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ijna twee jaar na het begin van de
pandemie is de overheid nog steeds
niet voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. Nu de omikron-variant dreigt op
te rukken is een noodgreep toegepast:
opnieuw een “harde lockdown”. Maar
terwijl deze ons sociale leven weer ontwricht, blijven de bedrijven gewoon door
draaien. Hun winsten moeten immers
veilig gesteld worden.
door Barbara Veger, Rotterdam

Keer op keer heeft de regering gefaald: te
laat met vaccineren, de testcapaciteit is nog
steeds niet op orde en ook met het boosteren werd veel te laat begonnen. De bezuinigingen op de zorg in de afgelopen decennia
zorgden ervoor dat personeel wegliep en de
capaciteit van IC-bedden sterk afnam. Nu
dreigt de zorg weer overspoeld te raken en
is er al vaak geen ruimte meer om patiënten
met andere aandoeningen te behandelen. Het
zorgpersoneel is aan het eind van hun Latijn.
Het gebrek aan vooruitziendheid en planning vanuit de politieke vertegenwoordigers
is misdadig!
Met de vinger wijzen naar niet-gevaccineerde mensen zal niets oplossen aan onder
meer de tekorten in de zorg. Het heeft vooral als doel de aandacht af te leiden van de
verantwoordelijkheid van de overheid en het
zaait verdeeldheid onder de bevolking.
Er waren diverse demonstraties van tienduizenden mensen tegen het coronabeleid.
Dat is begrijpelijk: de overheid stapelde de
tegenstrijdigheden op. Bovendien is het vertrouwen in de overheid terecht tot een dieptepunt gedaald na o.a. de Toeslagenaffaire.
Er waren daarnaast ook complotdenkers en
anti-vaxxers, en extreemrechts probeerde er
garen bij te spinnen.
Wat extreemrechts en de anti-vaxxers echter niet naar voren brengen is dat het het
vaccinnationalisme van de rijke geïndustrialiseerde landen en het winststreven van Big
Farma was dat in de weg stond om de hele
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Nieuwe Coronagolf:

het kapitalisme en zijn politieke
vertegenwoordigers blijven falen

wereldbevolking te vaccineren. Dit werkt
als een boemerang: het zorgt ervoor dat
steeds nieuwe varianten van het virus zoals
omikron zich kunnen ontwikkelen, die zich
vervolgens weer over de wereld verspreiden.
Het is Big Farma waar we op onze hoede
voor moeten zijn, niet de vaccinatie op zich.
Het is de arbeidersbeweging die de toon
moet gaan zetten. Op de werkplek moeten
de vakbonden offensiever zijn. De arbocommissies/VGW’s (vertegenwoordigers van
de werknemers die moeten toezien op arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek) kunnen de

Waarom wij lid zijn geworden van
Socialistisch Alternatief en ISA
Mijn naam is Fleur, ik ben een 23-jarige studente en ben reeds lid geworden van ISA.
Al langere tijd had ik veel problemen met hoe het op dit moment gaat op vele vlakken.
Ik maakte me grote zorgen om onze wereld. Hier deed ik niks mee tot dat ik deze groep
tegenkwam. We hadden gelijke meningen, alleen ik wist zelf nog niet veel over marxisme. Daarom ben ik blij dat zij mij helpen met concrete voorbeelden en discussies over
marxisme. Het geeft mij hoop om met gelijkgestemden te praten. Op naar een betere
toekomst.
Mijn naam is Eugenio (Eugi). Ik kom uit Italië en ben drie jaar geleden naar Nederland verhuisd om mijn studie voort te zetten. Ik hoorde over ISA vorig jaar tijdens een
protest waar ik één van de leden ontmoette die me een pamflet over klimaatverandering
overhandigde. Het pamflet was sterk en hekelde duidelijk het kapitalisme en zijn relatie
tot de klimaatcatastrofe. Ik was toen al een marxist en ik was erg ontevreden over hoe
gedepolitiseerd mijn opleiding en de wereld om me heen was. Ik ben lid geworden van
ISA omdat ik daarin een kans zag om me op meerdere fronten te kunnen organiseren en
de obstakels die het kapitalistische systeem heeft opgeworpen te overwinnen. Omdat er
behoefte is aan een alternatief en dat alternatief is internationaal socialisme voor iedereen. Want dat alternatief heeft een naam en dat is revolutie.
Heb je ook interesse om lid te worden van Socialistisch Alternatief en ISA, of wil je
meer weten? Neem dan contact met ons op via: info@socialistischalternatief.nl.

collectieve discussie met de werknemers
voeren of en hoe er veilig gewerkt kan worden, en zij kunnen rustige discussies tussen
collega’s stimuleren om geduldig twijfels en
vragen over het vaccin te beantwoorden. Er
moeten middelen ter beschikking worden
gesteld zodat iedere werknemer veilig kan
werken, inclusief gratis tests op de werkplek.
De arbeidersbeweging moet in actie te
gaan rond noodzakelijke eisen als:
• Voor betaald verlof voor ouders zolang de
scholen en opvang gesloten zijn;
• Voor een massaal en publiek investeringsplan in de gezondheidszorg. Voor
aanwerving en de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de lonen van het
zorgpersoneel.
• Voor de oprichting van een echte nationale publieke gezondheidsdienst, democratisch beheerd door het personeel en de
gemeenschap;
• Een transparante vaccinatiecampagne,
door instanties onafhankelijk van Big
Farma en onder democratische controle.
Niet-gevaccineerde mensen moeten overtuigd worden, niet vervolgd.
• Iedereen op de wereld moet gratis toegang
hebben tot vaccins. Een einde aan patenten en het privaat bezit van wetenschappelijke kennis. Onteigen de farmaceutische
industrie zonder compensatie voor de aandeelhouders, tenzij op basis van bewezen
behoeften.
De middelen om dit alles te financieren
moeten gezocht worden op de bankrekeningen van de superrijken en in de belastingparadijzen. De sleutelsectoren van de economie moeten genationaliseerd worden, zodat
de rijkdom die door de werkende klasse
wordt gecreëerd kan ingezet worden overeenkomstig onze behoeften.
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Klimaat: wat heeft de COP26 nu opgeleverd?

D

e realiteit is dat de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26) op
niets is uitgelopen. Dit is logisch omdat de
wereldleiders geen zin hebben om te breken met het systeem dat voor klimaatverandering zorgt. Wetenschappers hadden
in hun eerste conclusies al gerealiseerd
dat klimaatverandering niet te stoppen
is binnen het huidige kapitalistische systeem. Echter dat mocht niet staan in het
rapport aan de COP26. Dus werd deze
kritische passage verwijderd. Men mocht
het kapitalistische systeem niet ter discussie stellen.
door Jorein

Amerika is één van de grootste milieuvervuilers op deze planeet. Echter ook India en
China spelen een steeds grotere rol. Het zijn
vooral deze drie landen die ervoor zorgden
dat men zich niet wil inzetten om volledig
af te stappen van kolen als brandstof. De kapitalistische regeringen in Washington DC,
New Delhi en Beijing draaien voornamelijk
op deze vervuilde brandstof om hun energie op te wekken. Dit is natuurlijk erg slecht
voor het milieu. Door hun lobbywerk werd
besloten door de COP26 om niet af te stappen van kolen, maar om het gebruik slechts
te verminderen!
Internationaal Socialistisch Alternatief
(ISA) was met 300 leden aanwezig als deel
van 100.000 demonstranten, die protesteerden tegen de klimaatverandering. We waren
niet alleen aanwezig in Glasgow, ISA organiseerde ook een eigen demonstratie in de

Schotse hoofdstad Edinburgh. In beide steden kon niemand om onze rode vlaggen en
luide kreten heen. Ook bij ons zijn het voornamelijk jongeren die actief willen zijn om
te vechten voor een alternatief, op het systeem dat de klimaatverandering veroorzaakt.
Als alle jongeren die zich door Greta
Thurnberg hebben laten inspireren, ook
realiseren dat we het klimaat niet kunnen
redden onder het kapitalisme, kunnen we
bouwen aan een internationale socialistische beweging. Zo’n beweging is waar ISA
aan werkt. De veranderingen komen niet
van wereldleiders, maar van protesten en
acties van straat. We kunnen ook niet verwachten dat concurrerende imperialistische
blokken (China, Europa, Amerika, Rusland
en zo) het klimaat voortrekken en de eeuwige hebzucht van hun kapitalistenklasse gaan
negeren.

SP diskwalificeert zich als instrument tot sociale verandering
12
december jl. hield de SP een congres
over het beginselprogramma “Heel
de Mens” en de verkiezing van een nieuw
partijbestuur. Volgens de partijleiding
was het goed nieuws wat de klok sloeg op
een strak georkestreerd evenement, waar
elke democratische discussie onmogelijk
was. Dit is tekenend voor de staat waarin
de SP zich bevindt.
door Peter den Haan,
lid SP Rotterdam
Voorbeelden van het “goede nieuws”: er
is een bloeiende nieuwe afdeling in Hardenberg, in 2020 kwamen er bijna 3500
nieuwe leden bij, de FNV Voorzitter is
SP-lid en Emile Roemer is aangesteld als
Commissaris van de Koning in Limburg,
een ware doorbraak. Onze invloed zou
toenemen. Dus als we meer van hetzelfde
doen, komt het succes vanzelf, als we de

“democratie” maar weten te beschermen.
Of in de woorden van Tiny Kox, kandidaat
vice-voorzitter voor de Raad van Europa:
“De vraag is niet OF, maar wanneer we
gaan regeren”. En uiteraard werd ook het
bestuur herkozen, en fluitje van een cent
want alle tegenkandidaten waren inmiddels
geroyeerd.
Wat de leden niet werd verteld is dat de SP
een draaideur is geworden. Hoeveel leden
er zijn weggelopen wordt nergens vermeld,
maar een eenvoudige rekensom leert dat
het er meer moeten zijn dan er zijn bijgekomen. Ook geen woord over de heksenjacht
tegen de linkervleugel in de SP: het uitsluiten van de jongerenorganisatie ROOD
vanwege vermeend radicalisme en het royeren van 44 ‘zolderkamercommunisten’;
het schorsen van de afdelingsbesturen van
Utrecht en Rotterdam; de implosie van de
afdelingen Amsterdam en Zaanstreek en
het royement van de lijsttrekker in Rot-

terdam, Arno van der Veen. Door al deze
bureaucratische manoeuvres vanuit de partijleiding is het nog de vraag of de SP in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zal kunnen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de Zaanstreek en Gouda lijkt dat
al uitgesloten. In Rotterdam zal de meerderheid van de actieve leden onder eigen
naam: “Lijst 010 Sociaal” wel meedoen, op
basis van de door de partijleiding afgekeurde kandidatenlijst.
Met het afstoten van radicaal en revolutionair links willen de partijprominenten
de weg vrijmaken voor deelname aan een
regering met rechtse partijen. Maar als instrument om in Nederland de zo noodzakelijke socialistische verandering van de
samenleving te realiseren, heeft ze zich als
ongeschikt gebrandmerkt. Er is een nieuwe democratische arbeiderspartij nodig om
een linkse meerderheid voor een socialistisch programma te organiseren.
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Mentale
gezondheid
en studenten

I

Laat kabinet Rutte 4
ons weer in de steek?

edereen heeft het wel gehoord of gelezen. Er zijn grote problemen met het mentale welzijn van studenten. Er zijn diverse
onderzoeken gedaan waarbij in cijfers werd uitgedrukt hoe het
er voorstaat. Hoe gaat de huidige overheid hier mee om?
door Fleur

In het nieuwe regeerakkoord wordt er 1 miljard uitgetrokken voor
studenten die hebben geleden onder het leenstelsel. Het leenstelsel
ging in op 1 september 2015 en stopt in 2023/2024. Het CBS heeft
uitgerekend dat (oud)studenten bij elkaar zo’n 19,3 miljard schulden hebben. 1 miljard lijkt hierbij een symbolisch bedrag. Het zou
betekenen dat er ongeveer 1000 euro per student uitgegeven wordt
ter compensatie. Zulke schulden liggen zwaar op de schouders van
de meeste studenten. Als ouderen zeggen ‘geniet van je studententijd, het is de mooiste tijd van je leven’ is dit voor de meesten geen
realiteit.
Studenten zijn de grootste groep in Nederland met mentale problemen. Het is eerder de vraag ‘wie heeft het niet?’ dan ‘wie heeft
het wel?’. Naast het bezuinigen op de mentale gezondheidszorg
en het laat vaccineren van deze zorgmedewerkers, zijn de lange
wachttijden een probleem. Veel jongeren wachten een lange tijd
voor de hulp die ze nodig hebben, terwijl hun toestand vaak ver-

slechtert. De privatisering van de zorg is een gevaar. Het overlaten
van deze zorg aan marktwerking is dat ook. Er is momenteel veel
vraag, wat leidt tot hoge kosten en grote groepen uitsluit van deze
zorg.
Het huidige coronabeleid helpt zeker niet mee. Veel jongeren
hebben een jaar lang thuisgezeten, dagen achter de computer, weinig contact en onzekerheid over de toekomst. Je weet niet hoe je
volgende week eruitziet want de maatregelen veranderen met de
haverklap. Persoonlijk zou ik pleiten voor een hybride onderwijsplan. Waarbij het belangrijkste is dat de studenten en docenten met
elkaar overleggen hoe dat te organiseren op een voor hen veilige
maar goede manier.
Hoge studieschulden en hoge prestatiedruk wegen zwaar. De vrije
marktwerking en privatisering staan de gezondheid in de weg van
vele jongeren. En een wapperend coronabeleid zorgt voor grote onzekerheid. Daarnaast zijn er nog meer problemen waar jongeren
mee te maken hebben: gebrek aan betaalbare huisvesting, en onzekere, slecht betaalde flexbanen of helemaal geen (bij)baan door
lockdowns, met alle financiële gevolgen van dien.
We hebben een economie nodig die uitgaat van de behoeften van
jongeren en werkenden, waarbij er geproduceerd wordt voor wat
er maatschappelijk nodig is, zodat deze problemen daadwerkelijk
opgelost kunnen worden. Dat is socialisme.
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