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Op 24 februari werden we 
wakker met oorlog in 

het hart van Oost-Europa. 
De misdadige invasie van 
Oekraïne door het Russische 
regime treft de werkende 
klasse van Oekraïne en 
Rusland bijzonder hard. De 
schok van de invasie wordt 
wereldwijd gevoeld.

Het werkelijke aantal is 
onbekend maar er zijn vele 
duizenden doden gevallen. 
Onder deze doden naar schatting 
tot 7.000 Russische soldaten. 
Hoewel het Kremlin beweert 
dat er slechts 600 Russische 
slachtoffers vielen, is het een 
groot aantal voor wat volgens 
Poetin een snelle speciale 
operatie zou worden. Dit 
weerspiegelt de moeilijkheden 
voor het invasieleger; hevig 
verzet van het Oekraïense leger 
en de burgerbevolking.

Er zijn lokale 
verdedigingscomités opgericht 
en de bevolking bewapent zich 
met geïmproviseerde wapens. 
Het meest opvallend zijn 
misschien wel de video’s en 
foto’s van ongewapende burgers 
die de confrontatie aangaan met 
Russische pantservoertuigen en 
de Russische soldaten oproepen 
zich terug te trekken, soms met 
succes. Veel jonge Russische 

soldaten worden geconfronteerd 
met de realiteit van deze oorlog. 
De situatie wordt nog verergerd 
door de logistieke moeilijkheden 
waarmee het Russische leger te 
kampen heeft, met naar verluidt 
brandstof- en voedseltekorten.

Poetins oorlog onder 
druk

In Rusland zijn velen resoluut 
tegen de oorlog gekant. Het 
verzet tegen de oorlog groeit. 
In bijna elke grote stad waren 
er demonstraties, ondanks 
harde repressie. Duizenden 
mensen zijn gearresteerd en 
nog veel meer worden vervolgd 
en gedwongen te vluchten. 
De westerse reactie heeft 
aanzienlijke gevolgen voor de 
Russische economie, waarbij de 
gewone bevolking onevenredig 
zwaar getroffen wordt in plaats 
van de elite.

Onder alle druk heeft 
Poetin de wreedheid van de 
aanvallen gestaag opgevoerd. 
Willekeurige bombardementen 
op grote Oekraïense steden, 
waaronder Kiev, Odessa, 
Lviv en Marioepol, hebben 
hele wijken in puin gelegd. 
Poetin voert een campagne 
van psychologische terreur om 
het moreel van de massa’s in 
Oekraïne te breken.

Van angst naar verzet

Het verzet tegen de Russische 
invasie groeit. Jongeren 
en werkenden organiseren 
zich om hun verzet tegen de 
zinloze slachtpartij te uiten. 
Naast betogingen in Rusland 
en Wit-Rusland, ontwikkelt 
zich een anti-oorlogsbeweging 
in Duitsland en werd er in 
de meeste Europese landen 
betoogd. 

Het is aan ons, de werkende 
klasse en de jongeren, om 

een alternatief te bieden. 
Enkel een internationale anti-
oorlogsbeweging van onderaf 
kan een einde aan de gevechten 
afdwingen en ingaan tegen 
de elites die van de oorlog 
profiteren. Alleen de werkende 
klasse heeft oplossingen om 
de levens te beschermen en 
de grondslagen te leggen voor 
een wereld zonder oorlog, 
imperialisme en uitbuiting. 
Sluit je aan en strijd voor onze 
toekomst!

Steunprijs: 
€2

Onze eisen
Stop de oorlog in Oekraïne! Terugtrekking 
Russische troepen nu!
Voor het recht van de Oekraïners om over hun 
toekomst te beslissen, inclusief het recht op 
zelfbeschikking voor minderheden!
Geen vertrouwen in imperialisme en de 
wapenwedloop van de VS/NAVO!
Voor opvang van alle vluchtelingen in het EU 
vluchtelingenbeleid! 
Voor een internationale massabeweging 
tegen oorlog en imperialisme!
Steun aan het Russische protest tegen de 
oorlog en het regime van Poetin!
Voor een internationalistisch socialistisch 
alternatief voor kapitalistische conflicten!

Voor een massale bewegingVoor een massale beweging

tegen oorlog en imperialismetegen oorlog en imperialisme
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De verschrikkingen van de oorlog in Oe-
kraïne raken velen. Vrijwilligers melden 
zich aan om vluchtelingen op te vangen 
of om hulpgoederen te verzamelen. Eens 
te meer is de solidariteit van onderuit 
indrukwekkend. Die solidariteit staat 
in schril contrast met de strijd – letter-
lijk – om invloedssferen en markten die 
de imperialistische machten wereldwijd 
voeren. Het is bij onze solidariteit dat een 
antwoord op de oorlog moet gezocht wor-
den.

Escalatie, sancties, diplomatie?

De oorlogspropaganda draait op volle toe-
ren. De verschrikkingen van de Russische 
invasie worden gebruikt om bij ons de steun 
voor investeringen in het leger en oorlogs-
voering op te voeren. De mensen wordt 
wijsgemaakt dat een oorlog enkel op mili-
taire wijze kan gestopt worden. Sommigen 
vragen zich af als hun eerdere kritiek op de 
NAVO of de ontwikkeling van een Euro-
pees leger fout was. Het moet echter dui-
delijk zijn dat een escalatie van een oorlog 
tussen kernmachten niet in ons belang is. In 
Libië, Syrië, Somalië, Irak, Afghanistan … 
toonde het VS-imperialisme dat het geen 
vrede en vooruitgang brengt. Waarom zou 
dit in Oekraïne anders zijn?

De sancties worden voorgesteld als ‘ge-
richt’, maar treffen vooral de werkenden 
in Rusland. The Economist voorspelde dat 
de sancties die nu internationaal genomen 
worden de Russische “middenklasse waar-
schijnlijk aan flarden zullen schieten.” Ver-
wacht wordt dat binnenkort een miljoen 
Russische arbeiders werkloos zullen wor-
den door sancties en oorlog. Het anti-Rus-
sische nationalisme dat de bevolking ge-
lijkstelt met Poetin, verzwakt het protest in 
Rusland zelf en helpt Poetin in een poging 
om zijn wankele steun overeind te houden.

Nog anderen vestigen alle hoop op onder-
handelingen en diplomatie. Maar oorlog is 
de verderzetting van politiek met andere 
middelen, waarbij de onderliggende tegen-
stellingen niet zomaar weg kunnen onder-
handeld worden. “Kapitalisme draagt oor-
log in zich zoals een donkere wolk regen,” 

merkte Jean Jaurès vlak voor het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog op. We kunnen 
niet op de wolken rekenen om de regen te 
stoppen en evenmin op de politieke verte-
genwoordigers van het kapitalisme om een 
einde te maken aan oorlog.

Massabeweging nodig

De sleutel tot verandering ligt bij de wer-
kende klasse en de jongeren. Democratisch 
georganiseerde zelfverdediging door wer-
kenden en jongeren in Oekraïne kan een 
bezetting van het land quasi onmogelijk 
maken. Dergelijke verdediging vanuit de 
werkende klasse verdient al onze steun. 
Massaal protest elders, uiteraard zeker in 
Rusland, kan de politieke basis voor oor-
logsvoerende partijen compleet ondermij-
nen. Jongeren kunnen met dynamische 
acties een aanzet geven om tot een sterke 
beweging te komen. Uiteindelijk moet het 
protest echter naar de werkvloer gebracht 
worden. Met een arbeidersboycot kan het 
produceren, leveren en transporteren van 
wapens en soldaten gestopt worden.

De massale anti-oorlogsbeweging in 2003, 
nog voor de invasie in Irak door de VS en 
Groot-Brittannië, zorgde ervoor dat een 
aantal Europese landen niet meedeed met de 
invasie. Het kon de oorlog zelf echter niet 
stoppen. Dat was enkel mogelijk geweest 
indien de arbeidersbeweging zich actief en 
op de werkvloer met de kwestie had be-
moeid.

Oorlogen eindigen doorgaans door uitput-
ting, nederlagen en vernietiging, of door 
massaal protest die een verderzetting ervan 
onmogelijk maakt. De arbeidersklasse heeft 
er alle belang bij dat het door massabewe-
gingen en revoluties is dat de oorlog gestopt 
wordt en niet door vernietiging waar ze zelf 
het grootste slachtoffer van is.

Massaal protest in de VS gecombineerd 
met militaire nederlagen maakten in de ze-
ventiger jaren een verderzetting van de oor-
log in Vietnam onmogelijk. De Russische 
Revolutie in 1917 en vervolgens het begin 
van de Duitse Revolutie in november 1918 
zorgden voor het einde van de Eerste We-
reldoorlog.

Dit is ook vandaag mogelijk: een massale 
beweging in Rusland kan een einde maken 
aan het bewind van Poetin. Een internatio-
nale beweging tegen oorlog en imperialis-
me kan dit protest in Rusland versterken 
en ervoor zorgen dat het einde van Poetin 
niet betekent dat hij vervangen wordt door 
een nieuwe Poetin, al dan niet in een meer 
pro-Westerse variant.

Alternatief

Massaprotest moet gekoppeld worden aan 
een alternatief. Onduidelijkheid daarover is 
een zwakte die meedogenloos uitgespeeld 
wordt door dictators en oorlogszuchtige lei-
ders. Het speelde mee in het bloedig neer-
slaan van de protestbewegingen in Wit-Rus-
land en Kazachstan de voorbije maanden.

Socialisten scheppen niet het historische 
toneel waarop ze actief zijn. We handelen 
op het terrein dat de geschiedenis voor ons 
geschapen heeft. Het betekent vandaag dat 
we elke mogelijkheid aangrijpen om het 
verzet van de werkende klasse en de jonge-
ren tegen oorlog en barbarij te versterken. 
We doen dit met een socialistisch program-
ma van maatschappijverandering. Zoals 
Trotski in zijn analyses tijdens de Eerste 
Wereldoorlog al opmerkte: “Oorlogen los-
sen de sociale kwestie niet op, maar ver-
scherpen haar omdat ze de kapitalistische 
wereld voor twee mogelijkheden stellen: 
permanente oorlogen of revolutie.” 

Een massale internationale beweging van de 
werkende klasse kan de oorlog stoppen
Een massale internationale beweging van de 
werkende klasse kan de oorlog stoppen

De arbeidersklasse heeft 
er alle belang bij dat het 
door massabewegingen 
en revoluties is dat de 
oorlog gestopt wordt



3Socialistisch Alternatief   april 2022

De lage opkomst (50%) bij de gemeen-
teraadsverkiezingen laat zien dat het ver-
trouwen in de gevestigde politiek naar een 
dieptepunt is gedaald, daar hebben de 
burgerlijke media gelijk in. De traditione-
le partijen VVD en CDA krijgen al tien-
tallen jaren lang steeds minder stemmen. 
De PvdA verloor over het hele land ook, 
maar won stemmen in Amsterdam en riep 
dat uit tot een geweldige overwinning. Lo-
kale partijen haalden meer dan één derde 
van de stemmen binnen, een ander sig-
naal dat het vertrouwen in de landelijke 
partijen weg is. 

door Gerbrand Visser

Het ontbrak bij de gemeenteraadsverkie-
zingen niet aan andere dieptepunten. In Den 
Haag kreeg de rechtse lijst van Richard de 
Mos (verdacht van corruptie, maar nog niet 
vervolgd of veroordeeld) en Rita Verdonk 9 
van de 45 raadszetels. In Rotterdam kreeg 
het ook al rechtse Leefbaar Rotterdam 20% 
van de stemmen. 

VVD en PvdA hebben in 2012 de aanzet 
gegeven tot het verlies van vertrouwen in 
de gemeenten. Toen gingen er een groot 
aantal taken weg bij het rijk en werden bij 
de gemeenten neergelegd met gelijktijdig 
een forse vermindering van het budget. De 
jeugdzorg was één van de grote slachtoffers 
van deze operatie. Maar ook de verantwoor-
delijkheid voor werk en inkomen werd afge-
schoven en de zorg voor langdurig zieken en 
ouderen. Via “keukentafelgesprekken” met 
gemeenteambtenaren moest het allemaal 
worden opgelost. We kennen nu allemaal 
het resultaat ervan: tekorten op alle fronten. 
Het verlies aan vertrouwen kan niet als een 
verrassing komen…

De SP zakte in 2018 van 440 naar zo’n 280 
zetels en in 2022 van 280 naar 173. Natuur-
lijk was het royement van de jongerenorga-
nisatie Rood en de linkervleugel van invloed 
op het resultaat, maar de neergang van de SP 
is al eerder begonnen. Na een serie van ne-
derlagen wordt de SP niet meer gezien als 
een alternatief voor de traditionele partijen. 
Kritische geluiden in de SP worden effectief 
gesmoord; ook nu staat de leiding weer vier-
kant achter de partijleider. Het lag nu aan de 
opkomst, het ligt nooit aan de partij.

En natuurlijk is het een dieptepunt dat er 
bij de gemeenteraadsverkiezingen onder de 
gevestigde partijen geen keuze beschikbaar 
was voor oplossingen van de woningnood, 
de klimaatcrisis, de armoede, de transport-
problemen: je kon wat dat betreft alleen 
stemmen op meer van hetzelfde. In de ko-
mende periode staan de werkende klasse 
tegenover prijsstijgingen voor brandstof en 

verwarming en duurder voedsel, terwijl de 
overheid meer geld uitgeeft aan defensie. 
Daarvoor bieden de gevestigde partijen ook 
geen oplossingen behalve wat (te beperkte) 
compensatie hier en daar.

Het goede nieuws was bescheiden, maar 
het was er wel. Socialisten 010 haalde in 
Rotterdam 1% van de stemmen. Socialisten 
Utrecht kreeg 694 stemmen en de Democra-

tisch Socialisten Amsterdam kreeg de steun 
van 1472 kiezers. Voor al deze stemmen 
is op straat en in de buurten campagne ge-
voerd. Voor politieke organisaties die een 
paar maanden tevoren uit de grond waren 
gestampt gewoon een veelbelovend resul-
taat. 

Wat ons betreft zouden de socialisten in 

Rotterdam, Utrecht en Amsterdam samen 
met linkse socialisten elders na de gemeen-
teraadsverkiezingen de krachten moeten 
proberen te bundelen voor een landelijke so-
cialistische organisatie. Dat moet de aanzet 
zijn tot een bredere democratische arbeider-
spartij die het vacuüm op links kan vullen 
met een socialistisch programma.

De neoliberale eenheidsworst die door alle 
partijen wordt voorgeschoteld wordt zelfs 
gedeeltelijk door de vakbondsleiding ge-
slikt. Dat is de oorzaak van het verlies van 
het vertrouwen in de politiek. Slechts klei-
ne groepen vakbondsleden en een beperkt 
aantal mensen in de SP stonden voor verzet 
tegen het neoliberale offensief. Het is te vaak 
gebleken dat zij daar alleen in staan. 

De diepe crisis van het kapitalisme van-
daag doet de ideologische zeepbel uiteen-
spatten. Het huidige systeem wordt niet zo-
maar meer aanvaard door een groeiende laag 
van de bevolking. Toch klinken de discussies 
in media en parlement monotoon. Een stem 
op traditionele partijen aan de zogenaamde 
linkerkant om “erger te voorkomen” is zin-
loos gebleken. Er is dringend behoefte aan 
een nieuwe linkse formatie die zich duidelijk 
plaatst op de fundamentele breuklijn in de 
samenleving, nl. die tussen arbeid en kapi-
taal. Vandaar onze oproep voor een nieuwe 
arbeiderspartij. Zo’n partij moet zijn wortels 
hebben in de georganiseerde arbeidersbewe-
ging en voortkomen uit de concrete strijd 
tegen de impact van het kapitalisme en haar 
crises in de wereldverhoudingen, de econo-
mie, op het gebied van het klimaat en de wo-
ningnood en de krankzinnige achterstelling 
van de helft van de mensheid.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: 
het vertrouwen op een dieptepunt

Er is dringend behoefte 
aan een nieuwe linkse 
formatie die zich 
duidelijk plaatst op de 
fundamentele breuklijn 
in de samenleving, 
nl. die tussen arbeid 
en kapitaal.

Wil je meer weten over Socialistisch Alternatief of heb je interesse om lid te worden?
Contacteer ons via info@socialistischalternatief.nl
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In november 2021 was Internationaal 
Socialistisch Alternatief (ISA) sterk aan-
wezig in Glasgow om te participeren in 
de COP26. Greta Thunberg zei het al, de 
leiders van deze wereld geven niets om het 
milieu. Ze praten en praten (bla, bla, bla) 
maar komen niet met een duidelijk plan 
om het groeide klimaatprobleem aan te 
pakken.

door Jorein

Wereldleiders staan grotendeels onder 
controle van kapitalistische partijen. Partij-
en die op hun beurt weer trouw zijn aan de 
bezittende klasse, de klasse der kapitalisten. 
Milieuregels staan de winsten van bedrijven 
in de weg en velen minachten dan ook alles 
dat naar milieuregels ruikt. Het is niets voor 
niets dat de grootste kapitalistische landen 
(Verenigde Staten en China) behoren tot de 
grootste vervuilers van deze planeet. 

Nu het oorlog is in Oekraïne zien we hoe 
weinig moeite het kapitalisme wil doen voor 
mens, dier en milieu. Miljarden gaan naar 
defensie en de kapitalistische wapenindus-
trie, terwijl de wereldleiders steeds kraaien 
dat er geen geld zou zijn. Doordat Rusland 
en Oekraïne geen graan leveren loopt de 
kans op hongersnoden op, omdat veel arbei-

ders in arme landen zich de verhoogde prij-
zen voor brood, bloem en tarwe niet kunnen 
veroorloven. 

Energieprijzen zijn door de oorlog in Oe-
kraïne ook enorm gestegen. Voor arbeiders 
met een laag inkomen dreigt hierdoor (ener-
gie)armoede, het niet kunnen betalen van de 
verwarming. De prijzen stegen enorm met 
ongeveer 200% in februari om daarna weer 
snel te dalen eind maart. Deze onzekerheid 
zorgt voor verwarring en stress. Wel is stij-
ging van de prijzen te voorzien door het con-
flict en het aanvullen van de voorraden in de 
zomer van dit jaar.  

Naast honger en energie armoede is het 
milieu ook in gevaar door kernenergie. Als 
door de oorlog in de Oekraïne een kern-
centrale geraakt wordt is de kans groot dat 

radioactieve straling vrij komt. Dit is zeer 
schadelijk voor de natuur, zie het effect van 
Tsjernobyl waarbij 2600 vierkante kilometer 
aan grond onbewoonbaar werd gemaakt. 

Wij pleiten daarom voor een groene tran-
sitie, waarbij energiebedrijven onder de-
mocratische controle van de gemeenschap 
komen. We kunnen niet vertrouwen op de 
markt voor eerlijke en schone energie. De 
drang van het kapitalisme om winsten boven 
alles te plaatsen zit dit in de weg. 

Ondanks dat we al jaren weten dat kolen 
zeer slecht zijn voor het milieu wordt 13% 
van alle Europese energie nog geproduceerd 
door kolencentrales. Nu men af wil van Rus-
sisch gas willen kapitalistische regeringen 
zelfs meer kolencentrales gaan bouwen. 
Het is duidelijk dat we daarom niet kunnen 
vertrouwen op leiders zoals Mark Rutte om 
voor schone energie te zorgen. 

Socialistisch Alternatief, de Nederlandse 
sectie van Internationaal Socialistisch Alter-
natief (ISA) pleit voor de nationalisatie van 
alle energiebedrijven onder democratische 
controle van de gemeenschap en diens wer-
kenden. We staan voor ecologische planning 
van de economie zodat we de natuur niet in 
gevaar brengen. Groen kapitalisme is een 
illusie, omdat we zien dat wereldwijd het 
kapitalisme hier niets om geeft!

We kunnen niet 
vertrouwen op de 
markt voor eerlijke 
en schone energie

Klimaat lijdt onder oorlog en kapitalisme


