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VERDER IN DIT NUMMER:

Wil van der Klift

‘De kern van veel verhalen - en haar verhaal
met name - is dat het allemaal wel goed-
komt, als de cultuuromslag maar eenmaal
heeft plaatsgevonden. Heel langzaam ver-
andert er iets in de financi ële wereld, be-
weert ze. Een kwestie van geduld dus.  In
het geval van de banken moet die cultuur-
om slag leiden tot het wonder van een ge-
zamenlijk belang van klanten en banken.
Bank belang en klantbelang zouden geen

spanning moeten opleve ren. In de
meeste bankver halen wordt dan
nog wel gewezen op de moge -
lijkhe den die een splitsing van za-
ken bank en publieke bank voor
dit nobele doel zou kunnen
opleve ren. Zelfs dat komt in haar
verhaal niet ter sprake. Alles wordt
herleid tot nobel streven.

Bij deze mevrouw gaat het hele-
maal om de ‘zachte’ kant, de sub-
jectieve veranderingen. Het ligt

dus niet aan de objectieve onoplosbare te-
genstrijdigheden, maar hoe de bankiers om-
gaan met de proble men. Niet in de aan-
toonbare objectieve tegenstel ling tussen de
noodzaak van zoveel mogelijk winstmaken
ener zijds en de belangen van de klanten
die - afhankelijk als ze zijn van het financi-
ële systeem - steeds meer op de achter grond
worden geschoven anderzijds. 

Klanten waren altijd al financi ële melkkoei-
en - dat is immers de aard van het kapita-

listische bankbeestje - maar worden dat
steeds meer. De noodzaak voor banken om
‘financieel gezonder’ te worden noopt hen
- volgens eigen zeggen - om de dienstver -
lening te vermin deren, de renten te verlagen
en de kosten voor hun ‘diensten’ te verho-
gen. Dat heeft allemaal niets te maken met
cultuurom sla gen. Dat gaat gewoon om de
poen. Het klantbe lang staat niet centraal
en ‘integer bankie ren’ is een onop losbare
tegenstrij digheid: proberen vuur met water
te laten branden. Dat loopt altijd af met
een enorme sisser. Achter de wolken van
stoom die daardoor ontstaan ver dwijnen
de mooie doel stel lingen daarna in het niets.
Mooie gevoelige doelen lopen stuk op de
muur van de werkelijkheid: banken kunnen
- onder kapita listi sche verhou dingen - alleen
overleven als ze de onderlinge concurrentie -
slag winnen en dat gaat altijd ten koste van
de klanten.

Het hele verhaal van mevrouw Princen is
bedoeld om de terechte negatieve publieke
meningsvorming een beetje op te krikken.

En passant krijgt daarom ook nog de ‘bui-
tenwereld van media, poli tici en ngo’s’ een
trap na. Die zouden zich best wat meer me-
deverantwoordelijk mogen opstellen om
het herstel van ver trouwen in de bankwe-
reld te herstellen. Want een negatief sen -
timent rond de banken zou slecht zijn voor
Nederland. Hypocri sie ten top. De een na
de andere malversatie komt aan het licht.
Libor-fraudes alom. Daarvan maken de me-
dia uite raard melding. Zouden ze dat moe-
ten gaan verzwijgen om het vertrou wen op
te vijzelen? 

De fraudes zijn geen incidenten die kunnen
worden toegerekend aan frauduleuze ban-
kiers, maar een onlosmakelijk onderdeel
van het bankiersvak, waarin het nemen van
onverantwoordelijke ‘risico’s, vast onderdeel
is. Het hoort er gewoon bij als het bloed bij
een slager. Kennelijk ziet de geïnterviewde
ban kiers bazin dat zelf ook wel: “... er zullen
nog meer van dit soort incidenten zijn”. 
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Al sinds twee jaar onderzoekt de Europese denktank
LEAP/E2020 het toenemende gevaar en de waarschijnlijkheid
van een diepe crisis in de aardoliesector vanuit verschillende
invalshoeken, zoals speculatie, geopolitiek, technische innovatie,
economie en geldpolitiek. Vandaag twijfelt niemand meer
eraan dat deze crisis is uitgebroken, en dus moeten de onder-
zoekers nu de gevol gen ervan voorspellen. In het online bulletin
GEAB nr. 90 beschrijven ze hoe de aardoliecrisis, als onderdeel

van de mon diale systeemcrisis, met de kracht van een atoom-
bom de pij lers van het oude systeem tot instorten brengt: de
interna tionaal toonaangevende valuta’s, de financiële markten,
de Verenigde Staten, het westerse bondgenootschap, de we-
reldorde, de demo cratie. Binnenkort zal dit allemaal niet meer
zijn wat het zo lang is geweest.

Bankiers kúnnen niets leren
De bankiers hebben wel wat geleerd’, beweert Caroline Prin cen, lid van de raad van bestuur van ABN AMRO, optimistisch
in de NRC van 3 januari jl. Nederland heeft volgens haar een optimistisch verhaal nodig. Deze visie klinkt door in veel
verhalen die in het begin van het jaar worden verteld.

Op 17 december jl. bezetten zo’n 1500 havenarbeiders het centrum van Rotterdam. Zij demonstreerden tegen de afbraak van
werkgelegenheid en vaste banen, maar ook tegen pogingen de vakbeweging uit te sluiten. Op de foto: Niek Stam, bestuurder
FNV, spreekt de demonstranten toe. De strijd zal worden voortgezet. (Foto: Mcbladi-info/mediatv)
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Foto: De presidenten van de BRICS-landen, vlnr Poetin-
Rusland, Mori-India, Rousseff-Brazilië, Xi-China en Zuma-
Zuid-Afrika, tijdens de top in 2014 in Brazilë. Het Westen
vormt geen enkele garantie voor Vrede en Democratie.
(Foto: WikiCommons)

De hoofdredacteur van Charlie Hebdo, het
progressieve Franse satirische weekblad,
houdt het blad omhoog dat gemaakt is na een
brandbomaanslag in 2011. Stéphane Charbon-
nier werd vorige week door terroristen ver-
moord, samen met 11 anderen, waaronder
mederedactieleden. Zie voor verklaring NCPN:
www.ncpn.nl. (Foto: Internet)

Lees verder op pagina 12

Mondiale systeemcrisis

Aardolietijdperk loopt ten einde



De moor dende on derlinge con -
curren tie maakt het kapita listische
Westen zwak, zeker nu de geza-
menlijke vijand is weggevallen. Het
huidi ge poli tie ke, economische, cul-
turele en ideolo gische klimaat toont
genadeloos de talloze interne te-
genstrij dighe den, alle maal kenmer-
kend voor het kapitalisme, geba-
seerd als het is op keiharde con-
cur rentie om te kunnen overleven.
Geo politieke wedijver over terri to -
rium en mili taire macht zijn aan de
orde van de dag.

De VS konden een internationaal sys-
teem opbouwen waarvan zij zelf
vooral profiteerden en waarmee
‘bondgenoten’ en wingewes ten kon-
den worden gecontroleerd. Dit over-
wicht verdwijnt in snel tempo. Het
gevolg is toenemende verwarring en
het ont staan van nieuwe krachtsver-
houdingen. Het kapitaal in crisis kan
alleen nog maar overleven door de
uitbuitingsgraad overal in de wereld
drastisch op te voeren. Met verzet
in alle soor ten en maten als gevolg.
De snelle groei van het moslim extre -
misme en fascis toïde groeperingen
moet in dit licht worden gezien. Met
het tijdelijke verlies van het socialisme
als mondi aal tegen wicht tegen het
kapitalisme werd het voor deze ‘stro -
mingen’ mogelijk hun kop (weer) op
te steken. 

Zonder behoud, verster king en ver-
meerdering van het aantal so -
cialistische landen zal deze ont wik -
keling zich alleen verder versterken.
Zonder ver spreiding van de socia-
listische politiek en ideologie zal van
een noodzakelijk tegenwicht nau-
welijks sprake kunnen zijn. De VS
proberen zich, met de NAVO als
voer tuig, staande te houden met
agressief militair optreden in tal van
gebieden en regi o’s. In het Midden-
Oos ten  wo rdt open lijk - samen met
andere westerse bongenoten - oor-
log gevoerd in Syrië. In eerder be-
zette landen zoals Irak en Afgh a-
nistan blijven westerse troepen
gestationeerd. Zo blijft er sprake
van permanente bezetting. Het hele
(vaak islamiti sche) gebied staat on-
der curatele. De westerse hegemo-
nie roept immens verzet op. Er zul-
len nog veel ‘Parij zen’ volgen zolang
het kapi ta lis me aan de macht is. Zie
de verkla ring van het partij bestuur
van de NCPN op de website www. -
ncpn .nl.

De kapitalistische crisis vreet
door 
Het mon diale herstel staat op losse
schro even. De  economische en fi-
nanciële crisissen zijn net als de aan-
slagen binnen het kapitalisme niet
te voorkomen, ondanks allerhande
optimisti sche geluiden. De enige ze-
kerheid die bestaat is dat het kapi-
talisme onzekerheid voortbrengt.
De sombere economische voor uit -
zichten vertalen zich steeds meer in
‘snij den in opera tio nele kosten’:
massa ontslag dus. Nu al geeft 65
procent van bestuur ders van tele -
combedrij ven aan te zullen gaan
snijden in deze kosten en 73 procent
verwacht dit over vijf jaar nog te
moeten doen! De ontwikke lingen
leiden boven dien tot minder inves-
teringen waardoor de economie
nog meer zal gaan stagne ren. De
werkgele genheid blijft klap op klap
krij gen. Massa ontsla gen in veel
secto ren. Zie elders in de krant.

Oorlogsdreiging en verharding
van de samenleving
De zich voortslepende kapitalistische
crisis levert een steeds groter gevaar
op van militaire operaties (onder
leiding van de VS, de EU en de
NAVO). Onder het mom van de inzet
van vredes legers dreigen steeds
meer imperia listische oor lo gen te
ont staan. Rus land wordt dag in dag
uit door de volgzame eenge maakte
westerse media gecrimi nali seerd. De
stemming makerij lijkt steeds meer
op de situatie tijdens de Koude Oor -
log. Intussen wordt in en rond Oe-
kraïne openlijk geïnfiltreerd. Het
Midden-Oosten is min of meer direct
en indirect bezet. In Azië wordt po-
litiek gestookt, in Latijns-Amerika
wordt opgetreden tegen pro gres -
sieve rege ringen en Afr ika dreigt
een VS-reser voir voor on misbare
grond stoffen te wor den. Het gevaar

van een nieuwe gro te impe ri a lis -
tische oor log neemt snel toe. 

Maar intussen vinden talloze klei-
nere oorlogen plaats en neemt het
gevaar van aanslagen en andere
vormen van daadwerkelijk do de lijk
gevaar toe. Fracties van het moslim-
extremisme zijn uit op het oproepen
van antimoslimgeweld en moskee-
branden in de hoop de samenlevin-
gen nog verder te ontwrichten. Zij
kennen de CIA-tactieken goed. Deels
komt deze ontwrichting door provo -
caties van moslimextremisten de
heersende klasse goed van pas. Het
leidt af van de dage lijkse zorgen
van de werkende klasse als gevolg
van de toenemende kapitalistische
uitbui ting. Waar angst over heerst
krijgen fundamentalisme, extre -
misme en fas cisme een (hernieuw-
de) kans en worden daarmee een
politieke realiteit die de werkende
radicaliseren de mensen op het ver -
keerde spoor willen en kunnen zet-
ten en kunnen afhouden van geza-
menlijke strijd tegen de heersende
kapitalistische klasse.

Een ander groot gevaar bestaat eruit
dat de heersende klasse probeert
haar invloed in de wereld en in de
thuislanden te versterken door de
verwarring om te zetten in nood-
maatrege len, ondemocra tische wet-
geving, verharding van het rechtssys -
teem en andere ingrepen in de
verworven rechten van de werken-
de klas se. Op mondiale schaal wordt
steeds meer gezocht naar oplos -
singen met militaire middelen. In
Neder land worden de gee sten op
al lerlei manieren rijp ge maakt voor
mili tair in grijpen elders op de wereld
en neerslaan van verzet in eigen
land. Voordat de Koude Oorlog
weer helemaal te rug is moeten re-
delij ke en progressieve mensen de
handen ineen slaan en actief in ver-
zet komen tegen het groeiende oor-
logsgevaar van de VS en hun hulp-
jes. 

Komend jaar wordt levenspeil
verder aangetast
Voor de werkende (en uitke -
ringsgerechtigde) bevolking belooft
2015 een nog moeilijker jaar te wor-
den. Weliswaar worden een reeks
maatregelen pas in 2016 voelbaar,
maar al dit jaar zullen massa-ontslag,
hogere gemeentelijke belastingen,
hogere eigen bijdragen en hogere
kosten voor voorzieningen een
steeds grotere tol vragen. Het uit-

knij pen gaat ge staag door. Volgens
topman Camps van Economische Za-
ken staat wetgeving de groei van
de (nieuwe) economie in de weg.
Op dat trommeltje zal de komende
periode vaak worden geroffeld.
Weg met voor de werken de klasse
beschermende wetgeving! Steeds
meer vast werk ver dwijnt en wordt
vervangen door uit zend-, pulp-, flex-
en andere baan tjes zonder voldoen -
de zeker heid. We staan aan de voor-
avond van de Statenverkie zin gen.
Het ge vecht om de poli tieke posi-
ties na deze verkie zin gen is al in vol -
le gang.  

Dagobertducktaks nodig en mo-
gelijk
Het woord ‘Dagobertducktaks’ is in
2014 terecht verkozen als het woord
van het jaar. De noodzaak en mo-
gelijkheid van zo’n belasting zijn
evident. Er zijn volgens vast goed -
dienst verlener Savills 200. 000
UHNWI-ers (Ultra High Net Worth
Individuals). Dit zijn de superrij ken,
de multimiljo nairs. Dan ben je niet
zomaar een ‘miljonairtje’. Deze
groep zal nog met 22 procent groei-
en tot 2018 ten koste van de wer-
kende klasse. Inmiddels werden de
allerrijksten in 2014 nog aanzienlijk
rijker (zie bij kort nieuws). Omhoog
die winst- en vermogensbelasting.
Aanpakken die vermogens verkre-
gen door belastingontduiking. Stop
stelsel van privébezit van produc-
tiemiddelen en grootka pitaal.

Cuba en Griekenland
Op Cuba heerst terecht feestvreugde
nu alle vijf de patriotten weer thuis
zijn. De nieuwe verhoudingen met
de VS zullen zich de komende peri-
ode moeten uitkristalliseren. Zie el-
ders in de krant en verklaring NCPN
op website www.ncpn.nl. In Grie -
ken land vindt er een electorale strijd
plaats tussen de nieuwe sociaalde-
mocra tische, opportunistische Syriza
en de partijen die tot nog toe de
gevestigde orde vormden. Alleen
de KKE bouwt aan een echt volks-
verzet. In het middelpunt van de
bur gerlijke aandacht staat - ook in-
ter nationaal - een eventue le Grexit
die nu ook door veel Noord-Euro-
pese landen niet langer wordt uit-
gesloten. Die landen hebben hun
bancaire belangen de afge lopen pe-
riode in ieder geval - on danks an-
dere toezeggingen - snel afge-
bouwd, waarmee de gevol gen voor
het stelsel minder hevig zullen zijn.
Zie verder het achter grondsartikel
in de krant.

Manifest houdt u op de hoogte
van de werkelijke ontwikkelin-
gen in de we reld. Lees de waar-
heid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige
artikelen alleen op de websi te. Wie
niet over internet beschikt kan ons
verzoeken die ar tikelen uitgeprint
te laten opsturen. Graag melden
aan de re dactie. Lees de Waarheid
niet alleen in de papieren Mani fest,
maar ook digitaal op de website.(zie
www.ncpn.nl). Op de web site staat
sinds kort een rubriek ‘marxistische
analyses’.

Manifest nr. 02/2015 verschijnt
op donderdag 12 februari 2015. 
De redactie wenst alle lezers (nog-
maals) een gezond en strijd baar
2015.
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Stiglitz niet in adviesraad
beurs waak hond VS

De voormalige baas van de We-
reldbank, Nobelprijswinnaar en
Wall Street-criticus Joseph Stiglitz,
mag geen zitting nemen in een
nieuw adviesorgaan van de Ame-
rikaanse beurswaakhond Securi-
ties and Exchange Commission
(SEC). De hoogste baas van de SEC,
Maryjo White, wil een panel van
vijf vooraanstaande experts in het
leven roepen dat de toe zichthou -
der en de Ameri kaanse overheid
moet gaan adviseren op het ge-
bied van omstre den thema’s zoals
‘high frequency tra ding’ en ‘dark
pools’.
De komst van Stiglitz, die eerder
forse kritiek uitte op flits handel en
door de Democraten als aanwinst
voor het panel wordt gezien, is
vooralsnog verhinderd. Het Repu-
blikeinse commissie lid Daniel Gal-
lagher zou tegen de benoeming
zijn van Stiglitz, die in 2001 de No-
belprijs voor Economie kreeg. Stig -
litz heeft in een cynische reactie la-
ten weten dat de commis sie die
kandidaten aandraagt voor het
panel ‘zich niet prettig voelt’ bij
het idee iemand in het panel zit-
ting te laten nemen die ‘op geen
enkele manier gelieerd is aan de
industrie’. (Bron: FD, 06-01-2015)

Opkoop obligaties nauwelijks
effect

Een opkoopprogramma voor
staatsobligaties door de Europese
Centrale Bank (ECB) in 2015 zal
niet leiden tot een opleving van
de economie in de eurozone. Dat
denken economen uit de eurozo-
ne, gepeild door de Financial Ti-
mes. Van de 32 onder vraagde
economen verwachten er 26 dat
de ECB in 2015 zal overgaan tot
kwantitatieve verruiming. Daar-
mee zou de ECB het pad volgen
van de andere grote centrale
banken in de wereld, die sinds de
crisis allemaal grote hoeveelhe-
den staatsobliga ties zijn gaan op-
kopen. (Bron: FD, 05-01-2015)

Groei huizenmark blijft haperen

Na de Rabobank heeft ook ABN
AMRO zijn voorspelling over de
huizenmarkt neerwaarts bijge-
steld. Aanleiding is de beperking
van de leencapaciteit door het
Nationaal Instituut voor Bud -
getvoorlichting. Volgens ABN
AMRO stijgt de gemiddelde
trans actieprijs in 2015 met 1 pro-
cent, waar eerder werd uitge-
gaan van 2 procent. Ook het aan-
tal transacties zal minder snel
toenemen dan verwacht. 
De bank gaat nu uit van een sta-
bilisa tie van het aantal verkopen.

Kort Nieuws

Lees verder op pagina 4

Redactie

Deze keer op de website

1. Verklaring NCPN over terreurdaad in Parijs; 
2. Losse flodders Dijksma over kiloknallers (FD, 07-01-15).

Deze keer in de rubriek Marxistische Analyses:
1. Westerse ‘middenklasse’ II, Song Lidan, vert. Louis Wi lms.

Vooral de VS gaven de vorige eeuw vorm aan de mondi -
ale ontwik kelingen, zowel po litie k, mili tair, cultu reel als
ideo logisch. Met name na de teloorgang van het socia-
listische blok. Het op komende socialisme vormde decenni -
alang een tegenwicht en een mogelijk maatschappij-
alternatief en zorgde zo voor evenwicht op de planeet.
Sinds de geslaagde contra re volu ties in de meeste voor-
mali ge socia listi sche lan den, is de mondi ale balans in
het voor deel van het Westen doorgesla gen. Deze ‘over-
win ning’ van het kapi talis me gaat echter ge paard met
toenemende chaos. 

De vermoorde hoofdredacteur van Charlie Hebdo achter zijn bureau.
Charb, zoals hij bekend was als cartoonist, had openlijk communisti-
sche sympathieën. In interviews benadrukte hij dat hij Charlie Hebdo
als erfgenaam zag van het antiklerikale en antikapitalistische blad
‘L’assiette au beurre’, dat rond 1900 verscheen. Charlie Hebdo nam
vooral de gevestigde orde op de hak en is menigmaal door hoog-
waardigheidsbekleders en rechtse politici voor de rechter gesleept.
(Foto: Internet)
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Zie ze de kont kussen, hun wonden likken
met in hun duivelsbed de billen bloot.
Zie hoe ze hun status opkrikken
opleven, koketteren met hun zelfdood.

Zie ze hun beide wangen keren
het tij zit er voorlopig nog niet in...
Zie ze arrogant op hun status teren
krijgt hun faillissement het beoogde gewin.

Zie ze gejaagd door de wind, in het harnas
in de uitrusting die past bij hun soort
met in hun horloge van een held as
met alles wat er wellicht bij hoort...

Zie ze hoog vliegen, als vliegen op de stront
dansend met een big smile om de kokende brij.
Zie Joost mag weten, doet het kond
het fenomeen, een onderkoning van het tij...

Zie ze regeren, in de houding springen
een gat in de verontreinigde lucht.
Zie ze naar pijpen dansen, hoor ze zingen
een psalm in de goddelijke klucht...

Zij lachen om niet te hoeven janken
huilend met de wolven in het gerooid bos.
Zie ze klinken... verheven klanken...
duivels en duivelinnen naaien erop los...

Zij zijn eigenlijk niet aanwezig
zien slechts wat een mogelijkheid hen biedt
zijn in gedachte hoofdzakelijk bezig
met wat kan zijn... het einde van een lied...

IN MEMORIAM
Heden is hij onverwachts overleden
Damocles overviel ons in onze slaap
met het zwaard uit de schede...
Hij zei niet veel... maar recht voor zijn raap...

Henricus Azewijn

Huilend met de wolven in het gerooid bos

Ron Verhoef

Waar Dekker aan iedereen wil vragen wat
het belang is van on derwijs, wil de minister
dat recht voorbehouden aan een be perk te
groep, namelijk het bedrijfsleven. De ge-
presenteerde plan nen zijn niet nieuw. Ze
zijn namelijk een kopie van de hervor ming
‘Focus op Vakmanschap’ dat sinds dit school-
jaar in het MBO is ingevoerd. Hoewel er
binnen het MBO veel scepsis over dit plan
heerst wil de minister een evaluatie hiervan
niet afwach ten maar direct doorgaan met
dezelfde hervorming in te voeren in het
VMBO. 

Wat de kranten en het nieuws vooral oppik -
ken is dat het be drijfsleven mag gaan mee-
praten over het onderwijs. Daarbij gaat het
bedrijfsleven per regio bekijken welke oplei -
dingen nog wel en welke niet worden aan-
geboden. Dit staat uiter aard op gespannen
voet met de in de grondwet vast gelegde
vrijheid van onderwijs. Daarin is immers be-
paald dat iedereen een school mag oprich-
ten, mits aan kwaliteitseisen van opleiding
en personeel is voldaan. Die kwaliteitseisen
voor opleidingen worden normaal in een
exameneis vertaald. Voor opleidingen moes-
ten daarom ook examendossiers worden
gemaakt ook als het bedrijfsleven daar geen
behoefte aan had. Dat gaat nu dus veran-
deren.

Hoe ver dat kan gaan is in het MBO inmid-
dels wel duidelijk ge worden. Waar docenten
in het verleden een redelijke vrijheid hadden

hun lessen in te vullen, zolang de examen-
normen maar werden gehaald, is dat nu
verdwenen. Tot in details wordt nu vastge-
legd wat een leraar in zijn lessen exact moet
doen en hoe. In heel Nederland zijn inmid-
dels bedrijfsgroepen onstaan die zich actief
bezighouden met de invulling van die lessen. 

De regering zet nog wel zelf de eisen neer
voor taal en reke nen, maar voor overige
AVO-vakken geldt binnen het MBO inmid -
dels dat ze wel gegeven moeten worden,
maar niet behaald hoeven te worden. Dit
laatste zal nog niet direct naar het VMBO
worden vertaald, maar als het bedrijfsleven
inderdaad gaat meebepalen is dat een kwes-
tie van tijd.

Wat leerlingen en ouders hier allemaal van
vinden blijkt minder van belang te zijn. Bus-
semakers heeft de vraag waarvoor we op-
leiden namelijk al beantwoord: voor het
bedrijfsleven. En dan met name het regio-
nale bedrijfsleven, want er komen per regio
groepen. In de praktijk betekent dit dus dat
een oplei ding tot loodgieter in Rotterdam
er straks totaal anders uit kan zien dan in
Groningen, mits aan de kwalificatie-eisen
wordt voldaan. Daar is echter weinig voor
nodig omdat de kwalifica tie-eisen voor de
meeste vakken op VMBO-niveau zoda nig
vaag omschreven zijn dat je er alle kanten
mee op kunt.

De officiële reden voor deze hervorming is
dat leerlingenaan tallen afnemen. Hierdoor
ontstaan kleine opleidingen en die kosten

veel geld. Dat is natuurlijk waar, maar als
we bedenken hoeveel scholen uitgeven aan
reclame en andere promotie (bij sommige
scholen loopt dit zelfs op tot 40%!), dan
valt daar toch heel wat geld op te besparen,
waarmee ook kleinere oplei dingen in stand
gehouden kunnen worden. 

Bovendien dreigen specialisaties die wel be-
langrijk zijn maar weinig personele vraag
hebben zo verloren te gaan. Zo is het in
Nederland inmiddels niet meer mogelijk
een opleiding te volgen voor de medische
elektronica. Welke gevolgen dat voor de
zorg in de toekomst gaat hebben, is moelijk
te zeggen. Het is niet ondenkbaar dat het
zal leiden tot het ontstaan van interne op-
leidingen.

De echte reden zal de meeste mensen wel
duidelijk zijn. Het bedrijfsleven wil meer in-
vloed, maar dat ligt gevoelig. Al sinds het
midden van de jaren ‘80 dringt de Europese
Ronde Tafel van Industriëlen erop aan dat
zij een grotere vinger in de pap krijgt. Dat
lukt steeds beter. Hoewel de reeks onder -
wijsvernieuwingen die we de afgelopen ja-
ren hebben gehad meest al worden verkocht
met een sociale doelstelling, komen ze wel
verrassend overeen met de wensen die de
ERTI in haar onder wijsrapporten vermeldt. 

Onderwijspyschologisch is er weinig steun
voor al deze ver nieuwingen. De British Psy-
cholo gical Society (de beroepsver eniging
van Britse psychologen en daar mee de Britse
variant van het Nederlands Instituut voor

Psy chologen (NIP) waar schuw de in haar vak-
tijdschrift, the psy chologist, van februari
2014 dat het de verkeerde kant opgaat. De
door regeringen en be drijven geïnspireerde
onderwijs vernieuwingen missen elke we-
tenschappelijke basis. Zo zijn zij alle geba-
seerd op de leerstijlvisie van Kolb, waarvan
inmiddels is aangetoond dat deze onhoud-
baar is. Niet wat onderwijspsychologen we-
ten over leren en onderwijs wordt nu dus
leidend, maar wat het be drijfsleven wil.
Daarmee wordt de kwaliteit van het onder-
wijs opnieuw een klap toegebracht.

Rol van krant en partij onmisbaar

Nog maar net heeft staatssecretaris Sander Dekker een natio naal onderwijsdebat geopend of de minister van
Onderwijs neemt daar al een dwingend voorschot op. Minister Bussemakers kwam namelijk met een plan voor her-
vormingen in het VMBO. In feite gaat het om de zoveelste onderwijsvernieuwing in de afgelopen paar jaar.

Onderwijs alleen nog in dienst van bedrijfsleven

Bedrijfsleven bepaalt steeds meer de inhoud van
het onderwijs. (Foto: www.andreascollege.nl)

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen
in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaak -
te media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalisti sche verdraaiing van de werke-
lijkheid weergeven. Steeds meer wordt er van uitgegaan dat mensen geen moeilijke, in-
gewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de me dia lichte kost
voorhanden zijn. Een schromelijke onderschat ting en vergissing nu steeds meer mensen
zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levens peil, de-
mocratie, cul tuur en menselijke waarden. De infor ma tie die Manifest le vert, dru ppelt ui-
teraard maar mond jesmaat door. Maar alle bee tjes hel pen. De politieke ver hou dingen in
ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste
jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan
mid den in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme
liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek.
Het ge bruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze
zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De
eenheid tussen de marxis tisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dia-

lectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid
te begrijpen en te verande ren. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als
geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende
ontwikkelingen in de wereld. Een ste eds groter deel van de bevolking is op zoek naar
steekhou dende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw. De NCPN
vormt samen met de CP’s van Duits land, Luxemburg en België het vierpartijen-overleg.
Eind februari/begin maart vindt de 10de conferentie (in Nederland) p laa ts. Vooraf gaand
zal op zaterdag 28 februari een demonstra tie  plaatsvinden. We roepen op daaraan deel
te nemen. Genoeg te doen dus.

De commu nistische we reldbewe ging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en ba-
lansen. Er wordt mondiaal gezocht naar ef fectieve antwoorden op de kapitalistische crisis
en wegen naar het so cialisme. Zo’n zoe ktocht leidt altijd noodza kelijk en onmis baar tot
discussies. Daarbij de eenheid in het oog hou den is dan een vereiste. Eenheid is dringend
nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspun ten. De dialec tische een heid
tussen principiële standvastig heid en tacti sche sou ple sse is een van de moeilijkste uitda-
gingen, zoals we zien bij het steeds op portunistischer optreden van de SP en al veel eerder
bij het optreden van de traditionele soci aaldemocrati sche par tij.



Maarten Muis

Terecht vroeg men zich af wat het
huidige plan van perspec tief banen
van de SP toevoegt aan de huidige
praktijk van het begeleiden van bij-
standsgerechtigden richting werk.
Zeker als dat niet ge paard gaat met
daadwerkelijk echte banen creëren,
met een cao-loon en een vast con-
tract. Integendeel, het colle ge van
D66, VVD en SP zet stevig het mes
in het ambtena renap paraat en het
welzijn en breekt zo duurzame
werkgelegen heid in de stad af. Werk
dat ‘vrijwilligers’ nu moeten gaan
uitvoeren.

Er gaan steeds meer stemmen op
om de huidige illusiepolitiek wat
betreft re-integratieprojecten voor
bijstandsgerechtigden te verlaten.
Een onderzoeker van de UvA, Tho-
mas Kampen, toonde kortgeleden
in zijn promotie aan dat het huidige
beleid van eerst een periode ver-
plicht vrijwilligerswerk doen bijna
nooit tot een baan leidt. Integen-
deel, het werkt averechts, de positie
van vrijwilliger wordt gebruikt als
‘vluchtheuve l’ en vergroot juist de
afstand tot de arbeidsmarkt. Uit het
onder zoek blijkt dat de ideeën waar-
op de participatiesamenle ving is
vormgegeven in de praktijk illusies
blijken te zijn.

De constatering dat er in Amster-
dam teveel mensen, werkloos of
met een arbeidshandicap, langdurig
aan de kant staan is te recht. Maar
door het in een breder perspectief
te plaatsen wordt het helderder. Zo
werd tot nu toe twee keer de nood-
klok geluid over dat er teveel ar-
beidsgehandicapten langs de kant
stonden. Eerst over de groei van het
aantal WAO-ers (Lub bers 1990: ‘1 mil-
joen’) en twintig jaar later over de
Wajon gers (CPB 2010). Dat leidde
beide keren tot harde ingre pen in
de rechts positie en het inkomen van
de werkenden en uitkeringsge rech -
tigden: de invoering van de WIA en
de Participatiewet. Het waren steeds
grote woorden van weer mogen
meedoen, die in de praktijk een be-
leid van sociale afbraak rechtvaar-
digden.

Het is meer dan tijd dat we de -
oude én nieuwe - sociaaldemo cra-
tische sprookjes ontmaskeren en de
mechanismen die tot uit sluiting van
zoveel mensen van de arbeidsmarkt
leidt bij de naam noe men. Om te
beginnen moeten we af van een ar-
beidsmarkt die werken tot een top-
sport maakt. Wat de werkgever te-
genwoor dig vraagt qua inzet voor
een mager salaris is van de zotte.
Altijd bereikbaar zijn, jezelf meer
dan honderdtwintig procent geven,

altijd flexibel zijn, continu je vaar-
digheden verbete ren, communica-
tief sterk, klantgericht en bovenal
stressbeste ndig zijn. Werken wordt
velen teveel en mensen branden af
op onmo gelijke taken. Dan lig je
eruit met een burn-out, spier proble -
men of een depres sie. 

Ben je inmiddels terechtgekomen
in het groeiende leger van ‘mislukte’
werknemers, die vaak ook nog wor-
den aangepraat dat het vooral lag
aan een individuele stoornis of ver-
slaving, dan is de kans dat je weer
toegelaten wordt tot de eredivisie
van mensen met een vast contract
zeer klein. Een grote groep komt in
de precaire arbeid en worstelt zich
als pseudo zelf standige van de ene
kleine klus naar de andere. Tussen-
door lange perio des in tal van uit-
keringssituaties, van WIA, via BBZ
naar WWB. Zo heeft dit rechtse af-
braakbeleid een steeds groter ar-
beids reserveleger gecreëerd dat zo
gunstig uitpakt voor de kapita listen,
want het drukt de lonen.

Laten we gewoon eerlijk zijn en er-
kennen dat het kapitalisme, dat van
werken topsport heeft gemaakt,
een grote groep mensen afgeschre-
ven heeft. Het heeft weinig zin om
werkgevers op hun sociale verant-
woordelijkheid te wijzen, als zij in

een kei harde concurrentie tot elkaar
staan, wat leidt tot steeds maar gro-
tere uitbuiting. Daar kunnen een
paar mil joen loonkosten subsidie die
de SP parlementair in Amsterdam
heeft uitonder handeld niet tegen-
op. 

Die paar bijstandsgerechtigden die
met veel inzet van geld en middelen
voldoende opgelapt worden om
weer een tijdje, meestal in beschutte
vorm, in de buurt te kunnen zijn
van de ‘topspor ters’, maken juist de
kloof tussen wat het kapitalisme van
zijn werkenden eist en wat recht-
vaardig en gezond is alleen maar
zichtbaarder. Het verzacht de pijn
van het kapitalisme geenszins. 

Is het sociaal beleid om mensen die
al eens uitgespuwd zijn, met veel
dwang en valse beloften richting
arbeidsmarkt te bewegen, waarop
steeds harder de kapitalistische con-
currentie de werkgevers dwingt ar-
beid zoveel mogelijk uit te buiten?
Doel van linkse politiek moet zijn
om klassenbewust macht op te bou-
wen, in organisaties, in bedrijven,
in de buurt en zo vanuit die nieuwe
positie met collectieve eisen de we-
reld van de arbeid terug te verove-
ren op het kapitaal en die weer leef -
baar en gezond te maken.
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Eerder ging ABN AMRO uit van
een toename van 5 procent. Dit
schrijft woningmarkteconoom
Philip Bokeloh in zijn rapport
‘Keurslijf houdt prijzen in toom’.
Door het economisch herstel en
de daling van de hypotheekrente
ging de markt er eerder vanuit
dat het herstel zou versnel len.
(Bron: FD, 05-01-2015)

Ambtenarenlonen lopen weer
flink achter

Werknemers in dienst van de
overheid zijn ook vorig jaar met
hun loonontwikkeling flink ach-
terge bleven bij werknemers bij
particuliere bedrijven.
Ambte naren zagen hun cao-loon
over 2014 met 0,5 procent stij -
gen, vergeleken met een plus van
gemiddeld 1,1 procent in het be-
drijfsle ven. Geaccumuleerd over
de afge lopen vier  jaar zijn in de
cao’s voor het particuliere be -
drijfsleven gemiddeld 5,4 procent
hogere lonen overeengeko men.
Voor de overheid komt er over
dezelfde periode een plus van 1,9
pro cent uit rollen. Dat levert een
nadelig verschil van 3,5 proce nt-
punt op over vier jaar, bijna een
procent per jaar. Uit gegevens
van het CBS blijkt dat de cao-lo-
nen vorig jaar ge mid deld met 1
procent zijn gestegen. Dat is de
laagste stijging in jaren. De vak-
bon den slagen er niet in bij de
cao-onder han delingen een vuist
te maken. In 2013 stegen de cao-
lonen nog met 1,2 procent en in
2012 met 1,4 procent. Dankzij de
daling van de inflatie heeft de
gemiddelde ca o-loonstijging van
1 procent over het afgelo pen jaar
voor het eerst in enkele jaren de
koopkracht niet aangetast. (Bron:
FD/JH inrichs, 04-01-2015)

Werkgevers dreigen vakbon-
den te passeren

Werkgeversorganisaties VNO-
NCW, MKB-Nederland en AWVN
dreigen de vakbonden te passe-
ren in het overleg over arbeids-
voorwaar den. In een verklaring
over de Arbeidsvoorwaardenno-
ta 2015 zeggen de organisaties
dinsdag 6 januari jl. dat ze de
cao’s het liefst willen vernieuwen
in overleg met de vakbonden.
“Maar in de praktijk blijkt het
meestal lastig, vaak zelfs onmo-
gelijk, om met de vakbonden be-
staande arbeidsvoorwaarden -
pakketten aan te passen.” De
economische crisis, de mondiali -
se ring en de snelle ontwik -
kelingen op ICT-gebied vergroten
vol gens de werkgevers de nood-
zaak van meer flexibiliteit en ho-
gere kwaliteit. De grote re flexibi-
liteit zou onder meer moe ten
worden bereikt door meer ruim-
te voor individuele arrange men -
ten, meer belo ningsvor men die
mee-ademen met de conjunc -
tuur, en het afbouwen van onre -
gelmatigheidstoeslagen. Tegelij -
kertijd zouden zoge noem de
flexkrachten wel meer zekerhe-
den moe ten krijgen. (Bron: FD,
06-01-2015)

Kort Nieuws
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Wil van der Klift

Steeds grotere aantallen mensen
worden verplicht te vertrek ken.
Banenverlies is structureel en mas-
saal. 

100.000 Nederlanders verliezen
baan
Volgens de vakbondsbestuurder
Reinier Castelein, voorzitter van
De Unie, zullen zeker 100.000 Ne-
derlanders in 2015 hun baan kwijt-
raken. De werkloosheid zal nau-
welijks dalen (AD, 27-12-14). De
lijst van De Unie omvat bedrijven
en instellingen als de Rabobank,
MSD, Akzo Nobel, KPN, SBM Off-
shore, Holland Casino, de kranten
van NDC en Wegener, massaont-
slagen in de kinderopvang, jeugd-
en thuiszorg, bij de UWV. Ook bij

KLM moet nog 700 miljoen euro
worden bezuinigd de komende vijf
jaar. Het zou in dat bedrijf kunnen
leiden tot onslag voor 6000 werk-
nemers. De kapitalisti sche crisis
vreet door. De positieve cij fers van
het Centraal Planbureau (CPB)
kloppen totaal niet met de wer-
kelijkheid.

Technolo gische vernieuwingen en
vooruitgang leiden  voortdurend
tot afbraak van bepaalde soorten
werkgele gen heid en uiteraard ook
tot nieuwe werkgelegen heid. Het
gaat dan uiteinde lijk - de kwaliteit
niet meegewogen - om het saldo.
Levert de vernieu wing meer of min-
der banen op? Minder dus. Aan-
zienlijk minder. De economische
groei moet steeds meer komen uit
hogere produc tiviteit. 

Met z’n duizenden tegelijk op
straat
De aard van het kapitalis me wordt
vooral zichtbaar in de beant -
woording van de vraag hoe er met
de werkenden wordt omge gaan.
Hoe wordt geanticipeerd op nieu-
we economische ontwikke lingen?
Hoe wordt omgegaan met het
mense lijk kapitaal? Meestal worden
de betrokken werknemers min of
meer gedumpt en een of andere
socia le rege ling ingejaagd. Alleen
de topspecialis ten krijgen nieuwe
kansen. Van systematische om-
scholing en trajec ten van werk naar
werk is meestal geen sprake. De-
moordende onderlinge kapitalis-
tische concurrentie tussen bedrij-
ven laat geen ruimte voor een
menselijke aanpak. Zo ziet het ka-
pitalis me er uit. Werkne mers zijn

kosten posten die je zo laag moge -
lijk houdt. Met zo min mogelijk
mensen zo hoog moge lijke pro-
ductie maken, dus een zo hoog
mogelijke uitbui tings graad. On-
dernemers zitten graag - groten-
deels gedwongen door het sys-
teem waarin wordt geopereerd -
voor een dubbeltje op de eerste
rang. Mense lijke waar digheid, be-
roeps trots, opgebouwde sociale
werkcon tacten zijn van onder -
geschikt be lang: allemaal op de
schroothoop.

Het plan van perspectiefbanen, trots binnengehaald
door de SP in de college-onderhandelingen in Amsterdam,
strandde vorige week in de gemeenteraad. Terecht wezen
FNV, Comité Dwangarbeid Nee en organisaties van bij-
standsgerechtigden op het feit dat het plan van Arjan
Vliegenthart (SP) nog steeds een verwerpelijke eerste
periode van zes maanden van werken zonder loon be-
vatte. Perspectief bieden aan mensen die aan de kant
zijn gezet, kan niet zonder een fundamentele kritiek op
het mechanisme achter die uitsluiting.

Het bieden van vals of echt perspectief

Bijstandsgerechtigden verdwijnen steeds meer in donker gat. (Foto: Shutterstock)

Manifest schrijft met grote regelmaat over de afnemende werk gelegenheid. Soms door grote
aantallen voorbeelden te tonen, dan weer bedrijfstaksgewijs, zoals in de vorige krant en vaak
ook in algemene termen of middels macro-overzichten. Het kapi talisme toont zijn ware ge zicht
heel duidelijk als het gaat om ontslagron den en afbraak van werkge legenheid. Alleen al tij dens
de productieweek van deze krant viel op één dag (9 janua ri) te lezen: Etam Groep Retail schrapt
groot aantal banen op hoofdkantoor, Britse bank Standard Chartered schrapt 4000 banen, nieuwe
reorganisaties bij Martinair, bij Poolse kolen mijnen verdwijnen komende jaren 4800 banen, Coca-
Cola schrapt 1800 banen.

Falsificaties en Economische achteruitgang

Massaontslagen op komst

Vooral nu: sta samen sterk in de
vakbeweging! (Foto: FNV Onli-
ne/Flickr/cc/by-nd)
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Wie zegt dat het liberalisme de wind in de zeilen kreeg door de
contrarevolutionaire omwentelingen in Oost-Eu ropa en de Sov-
jet-Unie heeft gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook hét
omslagpunt naar het terugdringen van de sociale verworven-
heden was. Het streven naar ontmanteling van de socia le sector

en privatisering van overheidsdiensten in de ontwik kelde kapi-
talistische landen was al eerder aanwezig. Dat deze ontwikkeling
- vanuit het standpunt van de heersende klassen noodzakelijk -
door de socialistische nederlagen is versneld, is zeker wel juist.

MOOIE WOORDEN

Rinze Visser

Vooral in de jaren zeventig van de
vorige eeuw werd al ingezet op het
tegenhouden van verdere sociale
vooruitgang en terug dringing van
de publieke sector. Deze werden
een obstakel in de objectieve kapi-
talistische noodzakelijkheid. Om
een paar voorbeelden te noemen;
de wet op de huurharmonisatie,
met extra huurstijgingen en het
daardoor terugdringen van (over -
heids)objectsubsidies, de voorbode
van het afschaffen van deze subsi-
dies, verzelfstandiging van woon-
corporaties en liberali sering van de
woningmarkt; de aanval op de (au-
tomati sche) prijscompensatie van
de lonen, welke aanval in 1977 door
grote stakingsacties voorlopig af-
geslagen werd. Ook toen al werd
er getornd aan de rechtshulp voor
minvermogenden. De roep om ver -
laging of zelfs afschaffing van het
minimumloon werd toen al ge-
hoord. Hele en halve bedrijfstakken
werden overgehe veld naar landen
waar de lonen lager waren. Op
meerdere ter reinen werden de aan-
vallen op de posities van de wer-
kende bevolking ingezet. Vaak ook
konden door acties aanvallen, zoals
later bleek, voo rlopig afgeslagen
worden. Echter bij de kennis van
de ont wikkelingsgang van het ka-
pitalisme kon toen al gezien wor -
den dat bij gebrek aan politisering
van de tegenbeweging, al die zaken
weer verscherpt aan de orde zou-
den komen.

Maar, er was nog iets. De commu-
nistische beweging was al niet meer
wat het geweest was. Eind zestiger,
begin zeventiger jaren van de twin-
tigste eeuw was er de opkomst van
het zgn. eu ro-communisme, een
vorm van opportunisme die niet al-
leen ideologisch doordrong in de
West-Europese communistische par -
tijen, maar ook in die van de socia-
listische landen in het oosten van

Europa, ook al was dat laatste niet
te merken door de officiële com-
munistische retoriek. Kapitalisten
en hun politieke partijen ruiken als
het ware de ideologische ver zwak-
king van hun vijand: het commu-
nisme. 

Diezelfde ideologi sche verzwakking
die toen plaatsvond, en die het ein-
de van een groot aantal van socia-
listische staten heeft ingeluid, is er
mede de oorzaak van dat de we-
deropstanding van communistische
partijen zo moeizaam gaat. Vast-
houden aan de lijn van het marxis-
me-leninisme, dat wil zeggen dat
het socia lisme hét antwoord en hét
vervolg op het kapitalisme is, óf de
commu nistische partij zien als een
beweging met socialisti sche uit-
gangspunten, welke laatste het vor-

men van een socia listi sche samen-
leving niet meer als doel ziet en il-
lusies heeft over wat er zoal nog
binnen het kapitalistisch systeem te
be reiken is.

De snelheid waarmee de sociale -
socialistische, communisti sche - ver-
worvenheden worden afgebroken
heeft ook zijn ideolo gische tegen-
hanger, in de gewenning in de gees-
ten van de men sen. Was bijvoor-
beeld het aantal dak- en thuislozen
en huis uitzettingen nog niet zo lang
geleden redelijk klein en een bij-
zonderheid in ons land, is het nu al
niet meer weg te denken. Een sterk
groeiend aantal lijkt een normaal
onderdeel van de samenleving te
worden en ook als zodanig geac-
cep teerd. Zo ook de voedselbanken,
is als blijvend verschijnsel geac -

cepteerd. Tot ‘goede doelen’ ge-
promoveerd en waarschijn lijk straks
troetelkindjes van de miljonairs,
waarmee een slecht geweten afge-
kocht kan worden. Ook hoge werk-
loosheid is een normaal verschijnsel
geworden, wat gezien wordt als
horend bij een ‘moderne’ kapita-
listische maatschappij. De snelheid
waar mee alles moderniseert - ook
digitalisering - houdt geen gelij ke
tred met de belevingswereld van
een grote massa men sen. Dit staat
los van het wel of niet kunnen om-
gaan met de apparaten. Het kapi-
taal, de grote organisaties, drukken
alles door dat arbeidskosten be-
spaart en meer winst oplevert.

Ook het door de ouderwetse mi-
lieubeweging zo geromantiseerde
kleinschaligheid gaat er aan. Of je
zou de groei van het aantal zzp’ers
kleinschaligheid moeten noemen,
maar dan komen we op een ander
punt. Door het steeds minder ge-
hinderd kapita lisme groeien grote
steden nog groter, in aantallen die
het inwo nersaantal van veel klei-
nere landen overtreffen; het stoot
door, niets ontziend; het zorgt dat
hem welgezinde politieke partijen
aan de macht zijn en zijn agenda
uitvoeren. En dat met een nog niet
eerder vertoonde snelheid. Wie niet
of niet snel genoeg mee kan, die
heet ‘achterblijver’.

De neoliberalen zeggen dat dit van
alle tijden is, dat dat al les een na-
tuurlijke ontwikkeling is. Zij zeggen
dat de stoom machine de werkende
bevolking eerst ook veel ellende
bracht, maar later tot grote voor-
uitgang heeft geleid. Zo ook nu de
telecommunicatie. Maar technolo-
gische vooruitgang is niet per defi-
nitie politieke vooruitgang, laat
staan sociale vooruit gang. Want de
politiek, economisch en militair
sterkste, be paalt het tempo. Er is
geen tijd voor herstel van werkgele -
genheid en koopkracht. Het verschil

met eerdere perioden in de geschie-
denis is dat we nu niet, zoals eerder,
met een opkomen de arbeidersbe-
weging te maken hebben. De in
kracht afgenomen arbeidersbewe-
ging hield gelijke tred met de ver-
zwakte situatie van de communis-
tische partijen. 

Alles gaat snel, omdat de heersende
klassen, die onvoldoende gehinderd
worden, daar alle belang bij heb-
ben. Snelheid is winst. Alles wat
winst oplevert heet vooruitgang.
Het is vooral daarom dat de sociale
vooruitgang in het ontwikkelde ka-
pitalisme eerst stagneerde en daar-
na voor achteruitgang zorgde. In
kapitalistisch jargon heet dat ‘voor-
uitgang’. Een mooi woord. Het is
zaak om in te zien dat straks slechts
de bezittende en vermogende klas-
sen baat hebben bij de technolo -
gische vooruitgang, zich de voor-
delen eigen maken en de rest -
achterblijvers, zegt men denigre-
rend - met de nadelen blijven zit-
ten.

Vooruitgang op z’n liberaals

“(...) Naïeve en geheel onervaren mensen verbeelden zich
dat het voldoende is de toelaatbaarheid van compromissen
in het algemeen te erkennen om elke grens tussen het op-
portunisme, waartegen wij een onverzoen lijke strijd voeren
en moeten voeren, en het revolutionaire marxisme of com-
mu nisme uit te wissen. Als zulke mensen echter nog niet
weten dat alle gren zen, zowel in de natuur als ook in de
maatschappij, beweeg lijk en tot op zekere hoogte voor-
waardelijk zijn, kunnen zij niet anders worden geholpen
dan door langdurige scholing, opvoe ding, voorlichting,
door politieke en dagelijkse ervaring. Het is belangrijk dat
men hierbij temidden van de praktische vraag stukken van
de politiek van elk afzonderlijk of bijzon der historisch mo-

ment die vraagstukken weet aan te wijzen, waarin de voor-
naamste vorm tot uitdruk king komt van de ontoelaatba-
re, verraderlijke compromissen, die het voor de revolutio-
naire klasse noodlottige opportunisme belichamen, en dat
alle krach ten worden geconcentreerd op het aan de kaak
stellen van deze compromissen en op de bestrijding ervan.
Tijdens de imperia listische oorlog van 1914 tot 1918 tussen
de twee groepen van landen, die gelijkelijk een roof- en
veroverings politiek voer den, was zo’n voorname, beslissende
vorm van het opportu nisme het sociaal-chauvinisme, d.w.z.
het opkomen voor de ‘verdedi ging van het vaderland’, die
in een dergelijke oorlog prak tisch gelijk stond aan het ver-
dedigen van de roofzuchtige belangen van de ‘eigen’ bour-

geoisie. Na de oorlog waren het de verdediging van de
roofzuchtige ‘Volkenbond’, de verdediging van de directe
of indirecte bondgenootschappen met de bour geoisie van
het eigen land tegen het revolutionaire proleta riaat en de
‘sowjet’beweging, de verdedi ging van de burger lijke de-
mocratie en van het burgerlijk parlementarisme tegen de
‘sowjetmacht’ die de voornaamste uitingen vormden van
die ontoelaatbare en verraderlijke compromissen, die alles
bijeen het voor het revolutionaire proletariaat en zijn zaak
nood lottige opportunisme opleverden.(...)”

Uit: De linkse stroming, een kinderziekte van het commu-
nisme, W.I. Lenin, 1920

Klassiek en actueel...

ingezonden :

Anne P. van Dijk van FNV-
Bondgenoten keert zich in
de LC van 5 januari terecht
tegen al die misleiding waar-
bij slechte zaken als goed
worden voorgesteld. Hij
noemt dit een politiek in -
strument van de machtheb-
bers. Dat is juist! Alle door
hem ge noemde onderwer-
pen zijn aan de orde van de
dag. Zoals ook de genoemde
tegenprestatie voor het ont-
vangen van een werklozen -
uitkering. Hoezo tegenpres-
tatie? Het is de maatschappij
die, in de vorm van een
werklozenuitkering, een te-
genprestatie le vert voor het
totale onvermogen om voor
iedereen werk te ver -
schaffen. De propagandama-
chine spuugt dagelijks vele
‘mooie woorden’ uit: ‘meer
met minder’; ‘klantvriende-
lijk’; ‘zorg op maat’; ‘partici-
patiemaatschappij’ en meer
van die fraai klin kende, maar
slechte zaken bedekkende,
uitdrukkingen. Het is goed
dat er mensen zijn die dit
aan de kaak stellen. Dat zou-
den meer mensen moeten
doen...

Rinze Visser,
Kof 8,
8531 AT Lemmer.
05-01-2015



Er waren de laatste tijd al aan-
wijzingen dat er iets op til was,
denk maar aan de historische

handdruk tussen Obama en Raúl
Castro op de begrafenis van Man-
dela, de uitspraak van Hillary Clinton
dat de economische blokkade geen
zin meer had en de editorialen in
de New York Times van de afgelo-
pen weken. Maar toch komt dit ak-
koord voor de meeste waarnemers
onver wacht. Was dat ook voor u het
geval?*

Katrien Demuynck: De afgelopen
zomer was ik met Marc Vandepit te
op bezoek bij Gerardo Hernández,
één van de Cuban Five. Hij kreeg de
zwaarste straf van de vijf: tweemaal
levenslang plus vijftien jaar. Normaal
zou hij nooit meer vrijkomen. Toch
was hij bijzonder optimistisch. Hij
hoopte zelfs dat hij tegen het einde
van het jaar terug in Havana zou
zijn. Tegelijk vroeg hij ons om de
campag ne voor de vrijheid van de
Cuban Five op alle fronten kracht
bij te zetten.

“Het was niet de eerste keer”, zo
zei hij, “dat er hoop op een opening
was”, en zolang ze niet feitelijk vrij
waren, kon er nog van alles gebeu-
ren. De onderhandelingen waren
toen achter de schermen volop be-
zig en gingen blijkbaar de goede
richting op. Ik was dus niet helemaal
verrast toen ik het nieuws hoor de,
maar tezelfdertijd kon ik mijn oren
bijna niet geloven. Ik ben het direct
gaan checken om zeker te zijn dat
het klop te. Het was te mooi om
waar te zijn.

*U hebt het over de Cuban Five,
maar hier gaat het over veel meer
dan dat: de opheffing van de blok-
kade, diplomatieke rela ties, kortom
een normalisatie van de relaties tus-
sen beide landen.*

Katrien Demuynck: Dat klopt,
maar je moet wel weten dat voor
de Cubaanse overheid de vrijlating
van de Vijf de voorwaarde was voor
gesprekken over een normalisering,
dat hebben ze herhaaldelijk gesteld.
Zonder hun vrijlating kon er niet
onder handeld worden. Hun terug-
keer was voor Havana een absolu-
te prioriteit, die voorrang kreeg bo-
ven alle andere kwesties. De Vijf en
hun families offerden alles op om
hun volk tegen terreur te bescher-
men. De Cubaanse overheid liet hen
daarom nooit vallen en deed er alles
aan om hen terug naar huis te halen.
In 2001, bij het bekendmaken van
het verdict tegen de Vijf in Miami,
verzekerde toenmalig president Fi-
del Castro: “ze zullen terugkeren.”

Toen wij in 2004 voor de eerste keer
Gerardo bezochten in een gevan-
genis met streng regime in de VS
verzeker de hij vol optimis me en zon-
der enige aarzeling: “We komen
hier uit, want mijn land zal alles
doen om dat te bewerkstelligen.”
Toen ik hem kort na zijn terugkeer

in Havana aan de lijn had, zei hij:
“Zie je wel, we zijn weer thuis!”

*Kun je dit akkoord beschouwen
als een overwinning voor Cuba?*

Katrien Demuynck: Zeer zeker.
Het is een overwinning van David
tegen Goliath. De VS stappen af van
een 55-jaar durende isola tiepo litiek
tegenover het kleine Cuba. Een hal-
ve eeuw economi sche blokkade en
3700 Cubaanse terreurdoden verder,
geeft Obama toe dat het niet ge-
werkt heeft. Cuba is nog steeds
socia listisch en heeft meer prestige
dan ooit.
De onverzettelijkheid van de Cu-
baanse revolutie en de interna -
tionale solidariteit met het socialis-
tische eiland dwongen de VS om
uiteindelijk toe te geven. De Cuban
Five zijn het sym bool van deze
princi pevastheid. De Vijf hadden
hun zware straf fen destijds kunnen
ontlopen door na hun gevangen-
neming te collaboreren met de VS-
autoriteiten, maar dat hebben ze
geweigerd.

Het is ook een overwinning van La-
tijns-Amerika. Sinds La tijns-Amerika,
met Cuba en Venezuela op kop, een
linkse koers is gaan varen, wordt
het steeds duidelijker dat het con-
tinent niet langer de achter tuin van

de VS is. ALBA, CELAC en UNASUR
zijn uitingen van een herwonnen
Latijns-Amerikaanse soeverei ni teit.
De druk van de Latijns-A merikaanse
landen op Washing ton om de rela-
ties met Cuba te normaliseren werd
steeds gro ter. Voor de komende top
van de Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS) in april in Panama, be-
sloten de Latijns-Ameri kaan se lan-
den om Cuba expliciet uit te nodigen
terwijl het land sinds 1962 onder
druk van de VS was uitgesloten. Wat
ooit het bastion was van de Ameri-
kaanse achtertuinpolitiek zet nu de
VS voor schut.

*Wat zijn volgens u de redenen voor
de koerswending van Was hington?*

Katrien Demuynck: Ik vermeldde
zojuist al de druk vanuit La tijns-
Amerika. De VS riskeerden door hun
houding ten aanzien van Cuba meer
en meer geïsoleerd te geraken. Je
mag niet verge ten dat deze regio
zeer belangrijk is voor de VS. Het is
economisch nog steeds hun achter-
tuin. Twee derde van alle winsten
van Noord-Amerikaanse multinatio-

nals in landen van het Zuiden is af-
komstig uit Latijns-Amerika en voor
hun export naar het Zuiden neemt
Latijns-Amerika meer dan de helft
voor zijn rekening. Ook komt zowat
een kwart van de hele olie -im port
uit Latijns-Amerika. Op geopolitiek
vlak speelt de regio wegens zijn lig-
ging ook een onvervangbare rol
voor Was hington. Het is puur eco-
nomisch en geopolitiek gezien min-
der en minder ver standig om dit al-
lemaal op het spel te zetten omwille
van een totaal achter haalde obsessie
om de Cubaanse revolutie op de
knieën te krijgen, ook al is dit eiland

een ‘gevaarlijk’ voorbeeld en inspi-
ratiebron voor zijn buur landen.

Een tweede reden moet je gaan zoe-
ken bij de economische lob by’s in
de VS. Door zijn gunstige ligging en
door de kantelen de wereld ver-
houdingen wint Cuba de laatste ja-
ren aan econo misch belang. Brazilië
investeert volop in een nieuwe diep-
zee haven in de buurt van Havana,
Mariel. Het lapt daarmee de VS-
blokkade aan zijn laars. Die haven

wordt dé belangrijkste hub voor de
scheepvaart in de Cariben. Dat zien
VS-zakenlui natuurlijk niet graag
aan hun neus voorbijgaan. Ook de
toe ris mesector in de VS zou maar
al te graag investeren in dit toeris-
meparadijs. Er gaan met andere
woorden al langer stemmen op on-
der zakenlui in de VS om de blok-
kade op te heffen. Die ver plicht hen
ertoe werkloos toe te kijken terwijl
China, Brazilië, Venezuela en ook
Europa de Cubaanse markt inne-
men.

Europa is er inderdaad volop werk
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Pensioenen krijgen nog jaren
harde klappen 

De Nederlandse pensioenen blij-
ven de komende 10 jaar verder
achter bij de inflatie, maar ze
worden wel ‘zekerder’. Met die
belofte zocht staatssecretaris
Klijnsma (Sociale Zaken) gis -
teravond laat in de Eerste Kamer
steun voor haar omstreden nieu-
we pensioenregels. Door de
fond sen te verplichten tot grote-
re buffers, is indexe ring voor ja -
ren uitgesloten en wordt het gat
in de uitkeringen zo groot dat
niemand die nu leeft ooit nog
een volledig pensi oen kri jgt. Vol-
gens PVV-senator Kok zal het
koopkrachtverlies in 2030 liefst
30 procent bedragen. Een meer -
derheid had de plannen vanwe-
ge hun complexiteit liefst over
het kerstreces heen getild, maar
VVD en D66 zwich tten voor de
zware politieke druk. Het kabinet
dreigde met kortin gen en hogere
premies. Volgens woordvoerder
Hoekstra van het CDA maakten
de twee partijen op de valreep
een ‘indrukwekkende draai’. Na-
gel van 5OPlus sprak smalend van
‘Draaideur 66’. (Br on: AD, 12-12-
2014)

Aantal Nederlanders onder de
armoedegrens in 2013 geste gen

Het aantal personen en huishou-
dens dat onder de armoedegrens
leeft is in 2013 verder toegeno-
men. De armoede is het hoogst
bij eenoudergezinnen, alleen-
staanden tot 65 jaar, niet-wester -
se huishoudens, bijstandontvan-
gers en kinderen. Vooral in grote
steden wonen veel mensen in ar-
moede. In Leeu warden en Den
Haag is de armoede het hoogst.
Dat concluderen het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SGP) en
het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) in het verschenen Ar-
moedesigna lement 2014.
In 2011 en 2012 groeide het aan-
tal Nederlanders dat onder de ar-
moedegrens leeft ook al. Net als
in eerdere jaren meet het Ar -
moedesignalement de omvang
en verspreiding van armoede af
aan twee inkomensindicatoren.
Het SGP kijkt voornameljk naar
de armoede van individuele per-
sonen op grond van het niet-
vee l-m aar-toereikendcriterium.
Het CBS beschrijft vooral de kans
op armoede onder huis houdens
aan de hand van de lage-in -
komens grens. In 2013 hadden
1.255 miljoen mensen, 7,9 pro-
cent van de bevol king, een inko-
men onder het niet-veel-maar-
toerei kendcri terium. Sinds 2007
kwamen er 412.000 arme perso-
nen bij. Er wa ren vorig  jaar
356.000 werken de armen. Daar-
onder waren 166.000 zelfstan -
dige ondernemers, zowel met als
zonder perso neel. Bij hen ligt het
armoedeper centage (13%) veel
hoger dan bij mensen in loon-
dienst (3%). (Bron: FD, 19-12-
2014) 

Kort Nieuws Interview met Katrien Demuynck, Europees coördina-
tor van de Free the Five Campagne, voorzitster van
het Belgisch Free the Five-co mité en van Initiatief
Cuba Socialista (ICS) over de betekenis van dit ak-
koord.

Historisch akkoord Havan

Overwinning vooGeplaatst op 24 december 2014 door cubanismo

De Cubaanse president Rául Castro tussen de vijf Cubaanse patriot-
ten die jaren in Amerika gevangen werden gezet omdat zij het VS-
terrorisme hadden bestreden (vlnr: Fernando Gonzáles, Ramón Laba-
ñino, Gerardo Hernández, Raúl Castro, Antonio Guerrero, René Gon-
záles). Een groot succes voor de standvastige Cubaanse regering en
de bevolking van Cuba. Talloze solidariteitsgroepen over de hele we-
reld steunden de Cubaanse strijd voor de vrijlating van ‘De Vijf’.
(Foto: Cubaanse Media)

Muurschildering in Havana die oproept het socialisme te verdedigen. (Foto: SkyDivedParcel/Flickr/by-nc-nd)
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van aan het maken om de Common
Position, die sinds 1996 van kracht
was, ongedaan te maken. De Com-
mon Position stelt een regime-
change op het eiland als voorwaarde
voor mogelijke handelsrelaties van
de EU met Cuba.

Een derde reden heeft te maken
met interne politieke ontwikke -
lingen in de VS en meer bepaald in
Florida. Dat is een zoge naamde
swing state en dus heel belangrijk
bij de presidents ver kiezingen. Deze
staat was ooit in de ban van de 1
procent super rijke Cubanen die na
de Cubaanse revolutie hun toevlucht
namen in hun buitenverblijven in
Miami. Het was die realiteit die van-
af de jaren 1960 de agressieve poli-
tiek ten aanzien van Cuba heeft
meebepaald.

De oude generatie van die harde
anti-Castristen is echter aan het uit-
sterven. De Financial Times merkt
terecht op dat Cu baans-A merikaans
senator Marco Rubio niet verstandig
is als hij zijn politieke lot laat af-
hangen van een handvol 80-plus-
sers in Miami door vandaag keihard
van leer te trekken tegen het ak-
koord. De jongere generaties willen
een normalisering van de relaties
met hun vaderland. Ze willen op
vakantie kun nen, hun familie geld

toesturen of zelfs hun oude dag
gaan doorbrengen in het sociaal
paradijs dat Cuba is. In de kantel -
staat Florida haalden de Democra-
ten het, mede dankzij de belof te
van Obama dat hij de relaties met
Cuba zou herzien.

Een vierde reden is de internatio-
nale solidariteit en het ge zichts-
verlies voor de VS. Jaar na jaar wor-
den de VS belache lijk gemaakt bij
de VN-stemming over de economi-
sche blokkade waar zowat alle lan-
den tegen zijn. Ook de internatio-
nale cam pagne voor de Cuban Five,
waar indrukwekkend veel interna-
tio na le instanties en persona liteiten

hun steun aan verleenden, zorgde
voor druk vanuit de internationa le
publieke opinie.

Nobelprijswinnaars en prominenten
van de hele wereld eisten de vrijla-
ting van de Vijf. In verschillende lan-
den spraken parle menten zich uit
ten voordele van de Cuban Five.

De belangrijkste overwinning in die
zaak tot hiertoe was het afdwingen
van strafverminderingen voor drie
van de Cuban Five in 2009. Dat ge-
beurde via het heropenen van het
proces voor dezelfde rech ter die de
eerdere straffen uitsprak. Op de ont -
stemde vraag van de rech ter aan de
openbare aanklager waarom hij nu
vermindering pleitte voor de bela-
chelijk zware straffen die men jaren
daarvoor zelf geëist had, antwoord-
de die: “Ons rechtssysteem dreigt
internationaal geloofwaardigheid
te ver liezen als we niets doen.” Tij-
dens de lobbydagen voor de vrij-
heid van de Cuban Five op Capitol
Hill in mei 2014 kon ik zelf vaststel-
len dat het rapport van de interna-
tionale onderzoeks commissie in Lon-
den (maart 2014) de nodige indruk
maakte bij de tientallen congresle-
den en senatoren waar we langs-
gingen.

Er is tenslotte ook nog de zaak van

Alan Gross. Gross werkte voor een
USAID-project, dat gesubsidieerd
was op basis van de Helms-Bu rton
wet (1996 blokkade wet). Hij werd
op Cuba gear res teerd en veroor -
deeld voor “activiteiten tegen de
onafhanke lijkheid en territoriale in-
tegriteit van de staat” en kreeg 15
jaar. Aanvankelijk wees de VS elke
verantwoordelijkheid voor Gross af.

Senator Patrick Leahy, reeds langer
een voorstander van betere relaties
met Cuba, zette zich achter de Gross-
zaak. Hij kreeg 65 van de 100 sena-
toren achter een brief waarin Oba-
ma om een op lossing voor de zaak
gevraagd werd. Gross is een jood

en de joodse lobby is een van de
machtigste van de VS. Impliciet be-
tekende dit ook een oplossing voor
de Cuban Five, gezien het feit dat
de Cubaanse overheid elke onder-
handeling hieraan onder geschikt
stelde. Zo werd de zaak Gross een
katalysator om de vermolmde koude
oorlog-politiek van de VS tegenover
Cuba om te keren.

*Wat betekent dit akkoord nu voor
Cuba?*

Katrien Demuynck: Cuba viert
feest. In de allereerste plaats omdat
de laatste drie van de Cuban Five
nu ook thuis zijn. Het kostte 16 jaar
strijd van de Cubanen en van een
wereldwijde solidariteits-be weging
om dat te bereiken, maar vandaag
zijn de Cuban Five weer ver enigd
met hun familie. De beelden van
dat weerzien zijn ontroerend.

Obama heeft het over het herstellen
van de diplomatieke rela ties die ver-
broken waren sinds 1961, het ver-
wijderen van Cuba van de lijst van
terroristische landen en het toelaten
van meer reizen, handel en infor-
matie-uitwisseling. Cuba heeft daar
alle baat bij. Het versoepelen en op
termijn opheffen van de blokkade,
het stoppen van het diplomatiek
isolement en het vergemakkelijken
van alle uitwisselingen tussen VS-
burgers en Cubanen, zal de econo-
mie van Cuba ongetwijfeld een
boost geven. Cuba zal daardoor zijn
economie meer kunnen diversi fiëren
en ook minder afhankelijk maken
van de steun vanuit Venezuela bij -
voorbeeld.

Toch moeten we niet euforisch zijn.
Raúl Castro wees er op dat er nog
heel wat moet gebeuren voor er ef-
fectief een einde komt aan de wur-
gende blokkade. We moeten ook
niet naïef zijn. De VS willen nog
steeds de Cubaanse revolutie onge-
daan maken. Die doelstelling is niet
veranderd, het gaat om een veran-
dering van tactiek. Obama maakte
dat heel erg duidelijk in zijn spee ch.
De bedoeling is nog steeds een re-
gimewissel, alleen is de aanpak an-
ders. Cuba is op dit moment met
een goed doordachte actualisering
van zijn economisch systeem bezig.
De Cubanen beseffen heel goed dat
dat naast veel positieve en nodige
ingrepen ook risico’s meebrengt
voor het socialistisch maat schappij -
project. De tactiekwissel vanuit de
VS stelt Cuba voor nieuwe uitdagin-
gen. De Cubanen weten echter heel
goed waar ze voor staan. We kun-
nen ervan uitgaan dat ze vooruit
zullen gaan met dezelfde voor zich -
tigheid en principevastheid die de
revo lutie al meer dan een halve
eeuw kenmerkt. 

DeWereldMorgen
<http://www.dewereldmorgen.be/arti -
kel/2014/12/23/historisch-akkoord-hava-
na-washington-overwinni ng-voor-cuba-
en-latijns-amerika

“MENSEN IN NOOD

MOET JE HELPEN”
Rinze Visser in gesprek met Martin Hoffman

Tegen het einde van 2014 had ik een ge-
sprek met Martin Hoffm an, gepensioneerd
en met zijn echtgenote al weer heel wat
jaartjes in Lemmer woonachtig. Door ge-
meenschappelijke ken nissen kennen Mar-
tin en ik elkaar ook al weer enige tijd.
Martin Hoffman is een bijzonder mens,
met een sterk sociale inslag. Bescheiden,
maar wel met een behoorlijke staat van
dienst als het gaat om mensen in nood te
helpen. Niet alleen in de eigen omgeving,
maar ook ver van hier. Zoals op Cuba. 

“Daar hebben de mensen het - vooral door de VS-blokkade -
erg moeilijk”, zegt hij. Zijn kennismaking met Cuba ontstond
toen hij daar met zijn dochter en haar vriend op vakantie was.
Hij raakte verliefd op de mensen daar. Het zó moeilijk hebben
en toch zo vriendelijk en gastvrij zijn, dat emotioneerde hem.
Een aantal jaren geleden schreef het plaat selijk weekblad een
artikel over Martin Hoffman. Hij kwam op Cuba met een man
in aanraking die nauwelijks nog een letter kon lezen, Martin
gaf hem z’n brilletje en de man kon opeens weer wat zien.
Vanaf dat moment begreep hij dat de mensen op Cuba vooral
behoefte hadden aan brillen.

Later breidde zich dat uit naar hoorapparaten en andere za-
ken waar ook behoefte aan was. Zoals deugdelijk sanitair en
nier dyaliseapparaten voor een ziekenhuis in Holquin, maar
ook zeep, waspoeder en tandpasta. Martin zegt dat er meer
dan hon derdduizend brillen en ook enkele duizenden hoor-
apparaten door bemiddeling en de inzet van Hoffman naar
Cuba zijn gevlo gen, en toen dat door de hoeveelheid niet
meer kon, zijn ver scheept. “Niet alleen door mij”, zegt hij,
“ook anderen, zoals medewerkers van Cuba Care en hun fa-
milieleden hebben hier hun krachten aan gegeven”. Martin:
“Maar ook andere goederen, zoals kinderschoenen voor een
kindertehuis voor weeskinderen, en ook kleding, zijn door do-
naties van een bevriende stichting in het Friese Koudum op
Cuba zelf aange schaft. Als je dan die blijd schap van de gehan-
dicapte kinderen ziet, dan word je ook zelf blij, maar ook ont-
roerd”.

Martin Hoffman is pas weer terug uit Cuba, waar hij met het
ge doneerde geld spullen voor de kinderen heeft gekocht en
op de plaats van bestemming heeft gebracht. Na zijn terug-
keer uit Cuba kwam het nieuws dat er een eind aan de VS-
blokkade van Cuba zal ko men. Martin naar zijn mening ge-
vraagd: “Dat zijn goede berich ten. Als al die import- en
exportbelemmeringen opgehe ven zijn dan komt er meer per-
spectief voor de bevolking. Nu is er door de blokkade een te-
kort aan essentiële producten. Want het is toch van de gekke
dat je als land zeer goed opge leide mensen hebt, zoals bij-
voorbeeld in de gezond heidszorg, en niet over apparatuur be-
schikt om mee te werken. Maar ik denk wel dat het nog wel
even duurt voor de positieve effecten voor de bevol king
merkbaar zullen zijn. Want die blokkade heeft wel heel erg
lang geduurd”. Hij denkt dat het toerisme uit de Verenigde
Staten sterk zal toenemen. “Daar maak ik me zorgen over.
Want dat brengt ook de ieder-voor-zich-mentali teit naar het
eiland. Als dat maar niet ten koste gaat van de saamho righeid
en soli dari teit die ik op Cuba zo bewonder. Maar als de blok-
kade ver dwijnt, dan is er wel een einde gekomen aan iets dat
onmense lijk is.”

Saamhorigheid, solidariteit, hoe bedoel je dat? 
Martin: “De mensen op Cuba zijn zo gastvrij, ondanks al hun
problemen. Ik heb ze leren kennen als vrolijke en beschaafde
mensen, niet dat ruwe en respectloze wat je in Nederland
vaak ziet. Dat vriendelijke en beschaafde, dat leren ze daar al
van kinds af aan op school”. Op mijn vraag wat zijn drijfveren
waren om dat alles voor mensen op Cuba te doen, antwoordt
hij dat hij altijd al mensen die het moeilijk hebben en het min-
der hebben dan hijzelf heeft willen hel pen. Omdat toevallig
Cuba op zijn weg kwam, is het zo gelopen. Martin: “ik ben
blij dat ik vrienden heb die er net zo over denken”.

na-Washington 

or Cuba en Latijns-Amerika



Wiebe Eekman

Worden de klimaatonderhandelin-
gen in Lima (COP20) weer een con-
feren tie die op niets uitdraait? Dat
is veel te eenvoudig gesteld. Dat
doet afbreuk aan de machtige strijd
die zich de laatste jaren heeft afge-
speeld tussen tegenge stelde visies
en maatschap pij modellen. Bolivia
was in het voorbije jaar 2014 voor-
zitter van de gezamenlijk optreden-
de groep landen die afgekort de
G77+Ch ina genoemd wordt. Evo
Morales, de president van Bolivia,
hield een duidelijke speech, in naam
van de gehele groep: “Zusters en
broeders van de COP20, meestal
spre ken wij in dit soort conferenties
alleen over de effecten van de glo-
bale opwarming, niet over de oor-
zaak.” (...) “Aan de basis van het
probleem ligt een zogenaamd be-
scha vingsmodel, dat steunt op een
roofzuchti ge financiële struc tuur,
waarbij rijkdom ge con cen treerd is
in de handen van enkelen, wat ar-
moe de voort brengt voor de meer -
derheid van de mensheid...” (...) “Of-
wel veran deren we de kapitalistische
maatschap pij, ofwel vernie tigt het
de volkeren van de wereld en de
natuur zelf.”

Bolivia plant een tegenzet. Een we-
reldtreffen van sociale bewegingen
dat een voorstel zou ontwikkelen
“ter redding van het leven en de
mensheid”. “Een klimaatakkoord
voor leven, niet voor kapitalistische
business en commerciële belangen.”
De Alba-landen gaven op 14 decem-
ber in Havana hun ondersteu ning
voor deze internationale bijeen-
komst later in het jaar.

Uit een belangrijke andere hoek,
kwamen gelijkaardige uitspra ken.
Het Internationaal Vakverbond (IVV)

(*) drukt ook zijn grote bezorgdheid
uit over de loop van de gebeurte-
nissen en het nege ren door de grote
machten van hun eisen. Hij kwam
voor de COP20 met een sterke ver-
klaring naar buiten. ‘Werkers en kli -
maatverandering’: “De internatio-
nale gemeenschap heeft vandaag
meer wetenschappelijk bewijs dan
nodig als achtergrond om be leids-
besluiten te nemen over kli maat-
verande ring. De impact op mensen-
levens, levensonderhoud en welvaart
zal ramp zalig zijn als we falen in nu
te handelen. Daarenboven hebben
wij zoveel gele genheid voor sociale
vooruitgang en waardig werk bij
een ambitieuze klimaatsbescher-
mingsagenda dat het irrationeel zou
zijn dit unieke historisch moment te
laten voorbijschie ten.”

Het klimaat hoort ons allen toe..
Evo Morales sprak verder: “Het mi-
lieu is een gemeenschappe lijke er-
fenis van alle volkeren, uit het ver-
leden, in het heden en voor de
toekomst.” (...) “Het milieu is een
ge meen schap pe lijke bestaansbron
en daarom moet het door ons be-
heerd worden als een gemeen-
schap...”
Ook het IVV stelt heel duide lijk: “De-
mocratisch eigendom schap over de
energie is nodig als we een ambiti-
euze klimaatactie willen bereiken.
Energie moet, net zo als elk ander
gemeenschappe lijk goed dat de
mensheid toebe hoort (lucht, water),
geleverd en beheerd worden onder
publie ke controle. Energiebedrijven
moeten geherstructureerd worden
zodat brede democratische con trole
en supervisie moge lijk wordt, met
inbegrip van een sterk systeem van
werkerspar tici patie. 

Pu blieke opeising van voor zieningen
en stedelijke netwerken kan nodig

zijn om gedecen traliseerde systemen
van energieop wekking te laten wer-
ken. Coöperatieven, opgericht om
met her nieuwbare energie de ge-
meenschap te bevoorraden, dienen
een belangrijke rol te spelen. Ener-
gietransitieplannen dienen opge-
steld te worden op nationale en sub-
nationale schaal, zoda nig dat het
gemeenschap pelijk goed gediend
is, dat de weten schappelijk vereiste
emissiereductiedoelstellingen vol-
daan worden, energiearmoede uit-
geschakeld wordt en samen werking
over de grenzen in ontwik keling en
onderzoek vergemak kelijkt wordt.
Deze plannen zouden erop gericht
moeten zijn de be slissings be voegd-
heid naar het lokale niveau te bren-
gen en tegelijker tijd waarborgen
dat de ener gietransitie billijk en
duurzaam is volgens de beginselen
van de rechtvaardige trans itie en
demo cratische participatie.”

Gezamenlijk voor desinveste-
ring uit de fossiele brandstof
economie
Dat de fossiele brandstofbusiness
mee aan tafel zit, is een van de re-
denen voor de tegenwerking in de
internationale kli maatonderhan-
delingen. Hun belangen worden be-
dreigd. Het IPCC berekende weten-
schappelijk hoeveel fossiele koolstof
nog maar verbrand wordt om met
twee derde kans nog onder de
2˚ Celsius globale temperatuurstij-
ging te blijven. Zeker 80 procent van
de gekende voorraden zal in de bo-
dem moeten blijven.

Verschillende grote organisaties roe-
pen nu al op om van het weekend
13-14 februari 2015 ‘Global Divest-
ment Day’ te maken. Een globale
campagne om de subsidies aan de
steen kool- en olie-industrie te stop-
pen en de banken te verplichten te

15 JANUARI 20158 MANIFEST

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de

N C P N

Nieuwe Communistische Partij - NCPN 
De NCPN is opgericht in 1992 en verschilt van de
andere partijen. De politieke partijen die in Ne-
derland de dienst uit maken, doen wat de grote
multinationale ondernemingen willen. En precies
daarin ligt het onderscheid met de NCPN. 
De NCPN is anti-kapitalistisch van karakter. Ze
baseert zich op het marxisme-leninisme, de we-
tenschappelijke wereldbeschouwing waarvan
Marx en Engels de grondleggers zijn en dat door
Lenin en anderen verder ontwikkeld is. 
Het marxisme-leninisme, biedt inzicht in de wet-
matigheden van de produktieverhoudingen, de
economische ontwikkeling en de geschiedenis
van de mensheid. Vanuit deze uitgangspunten
treedt de NCPN op voor de bevolking en sluit aan
bij de beste, positieve tradities van de communis-
tische beweging in ons land.

Doel
De NCPN streeft naar een socialistische maat-
schappij zonder uitbuiting en onderdrukking,
zonder onrecht. Naast het doel van opheffing
van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de
idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor
zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen,
en strijd voor herstel van het natuurlijk milieu
hoog in het vaandel. 
In onze communistische krant Manifest wordt
vierwekelijks verslag gedaan van acties en wordt
door middel van achtergrondbeschouwingen ver-
schillende aspecten van de strijd in binnen- en
buitenland belicht.
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Telefonische bereikbaarheid
Voor de goede orde willen we het
volgende (nog eens) onder de aan-
dacht brengen. Manifest is - in het
algemeen - in de week van uitgave
maandag en dinsdag telefonisch
bereikbaar. Als uw vraag niet drin-
gend is, hebben wij liever dat u een
brief stuurt.

Inleveren kopij
Kopij voor Manifest moet uiterlijk
7 dagen (dus op donderdag) vóór
het verschijnen van de krant binnen
zijn op het adres

Haarlemmerweg 177 
1051 LB  Amsterdam
tel: 020 6825019
fax: 020 6828276

Per email uiterlijk 6 dagen eerder,
dus vrijdag: manifest@ziggo.nl

Actuele berichten kunnen tot za-
terdag 10.00 uur voorafgaande aan
het verschijnen van de krant wor-
den ingestuurd. Alleen via email. 

Aanvraag extra kranten
Het aanvragen van extra kranten
voor losse verkoop en verspreiding
kan dagelijks op het NCPN kantoor.

Meer weten?
Bel of stuur de bon naar:

Haarlemmerweg 177 
1051 LB  Amsterdam
tel: 020 6825019
fax: 020 6828276

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/v

Adres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emailadres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In blokletters invullen, en kruist u ook de contributieschaal
aan die van toepassing is (alle bedragen in euro’s, netto per
maand).

o minder dan  500,- 1,50

o tussen 500,-  en 800,- 2,50

o tussen 800,-  en 1000,- 6,50

o tussen 1000,- en 1200,- 9,00

o tussen 1200,- en 1500,- 12,00

o meer dan 1500,- 15,00

Klimaat is een zaak van de 
georganiseerde arbeidersklasse

Na Lima, op weg naar Parijs: 
de krachten verzamelen. De Kli maatstrijd is een vakbondsstrijd, 
een arbeidersstrijd, een antikapitalistische strijd.
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Persbericht bij GEAB nr. 90 (15 december 2014)

We verwijzen hier eerst nog eens naar de his-
torische voorspel ling in het GEAB-bulletin van
februari 2006, geschreven door Franck Biancheri,
waarin de uitbraak van een mondiale systeem -
crisis werd aangekondigd onder de kop “Het
einde van het Westen, zoals dat na de Tweede
Wereldoorlog is ontstaan.” De gemeenschap
van westerse landen heeft haar ondergang
daarna nog 9 jaar kunnen tegenhouden - of 7
jaar, als we het concrete begin van de crisis
nauwkeuriger vastleggen op de subprimecri sis
van 2008. Gedurende al deze jaren heeft GEAB
steeds weer geprobeerd de beleidsmakers alle
oplossingen te laten zien waarmee de crisis zo
snel en schadevrij mogelijk zou kunnen worden
overwonnen. Zoals door ons voorspeld, hebben
de landen van de BRICS-groep (Brazilië, Rusland,
India, China en Zuid-A frika) enorme inspannin-
gen gepleegd om de fundamenten te leggen
voor de wereld-van-morgen. Daarentegen zijn
van wester se zijde slechts af en toe kleine stap-
pen in de juiste rich ting gezet, waarvan we ook
altijd melding hebben gemaakt. Maar nu, aan
het einde van 2014 en na vele maanden van
een politiek van desta bilisering van de Euro-
pees-Russische betrekkingen door de Oekraï-
necrisis, kost het ons grote moeite voor het ko-
mende jaar een positief scenario te ontwerpen. 

In 2015 zal de westerse wereld, zoals die na de
oorlog is ont staan, helemaal in elkaar storten.
Daardoor zullen schok golven ontstaan die de
hele wereld over gaan, maar als eerste na-
tuurlijk de VS treffen. Dat land was in tijden
van crisis al tijd de veilige haven voor de westerse
statengemeenschap. Als in Amerika nu nog rust
en veiligheid lijken te heersen, dan alleen omdat
zich daar het oog van de storm bevindt. Enkele
westerse landen hadden, gelet op de moeilijk-
heden en de egoïs tische politiek van de VS, ge-
probeerd er afstand van te nemen, maar door
de Oekraïnecrisis konden de VS hun relatie met
deze landen weer verstevigen en hen overhalen
om naar de zogenaamde veilige haven terug
te keren. Maar als de VS ten onder gaan, zullen
ze de landen die bij hen hebben aangemeerd,
mee de af grond in sleuren. Dat zijn natuurlijk
in de eerste plaats de landen van Europa, maar
vooral ook Israël. En ook de finan ciële markten
en de instellingen van het ‘wereldbestuur’, die
voor hun functioneren aangewezen zijn op de
globalisering ‘op zijn Amerikaans’, zullen bij
de ineenstorting van de VS worden meege -
sleept. 

Natuurlijk wordt hierdoor ook de wereldvrede
bedreigd, die so wieso nog maar een leeg vat
is. Vanuit het zicht van China, In dia, Brazilië,
Iran en andere landen is ‘vrede’ niet iets dat
met het Westen en zijn door de VS gedomi-
neerde politiek in verband gebracht wordt.
Wat de ‘democratische waarden’ be treft, zorgt
onze manier om er inhoud aan te geven eerder
voor afschrikking dan voor reclame. Inmiddels
heeft het Westen het zover laten komen dat
‘democratie’ alleen nog staat voor een relatief
begrip, dat afhankelijk van de culturen anders
kan worden geïnterpreteerd; en dat is natuurlijk
koren op de molen van alle antidemocratische
bewegingen in Europa en in andere delen van
de wereld. Daarbij is het niet de democratie
op zich die problematisch is, maar het onver-
mogen van de westerse lan den hun democra-
tische praktijk aan te passen aan de nieuwe
maatschappelijke omstandigheden, zoals met
name het ontstaan van supranationale politieke
structuren en de verbreiding van internet, dat
de sociale structuur ingrijpend heeft veranderd.

De huidige aardoliecrisis betekent in wezen
het einde van het mondiale controlesysteem
over de oliemarkten, het einde dus van de

OPEC. Wij noemen deze crisis daarom ‘syste-
misch’, omdat ze het gehele systeem treft. En
met het vaststellen van de ware aard ervan leg-
gen we het fundament voor onze voorspellin -
gen. De VS waren tot ongeveer 2005 de heersers
over de olie markten. Daarna eisten echter de
opkomende economieën, die als afnemers van
inmiddels gigantische hoeveelheden aardolie
op de markten actief waren, inspraak bij de in-
richting van de olie markten. 

Deze veranderingen op de oliemarkt en in het
mondiale even wicht hadden natuurlijk moeten
leiden tot een hervorming van het bestaande
systeem, zodat voor alle betrokkenen op de
olie markt een gelijk speelveld zou ontstaan.
Wat hebben de VS ech ter gedaan? Uit angst
voor een stijging van de olieprijs - waarop de
Amerikaanse economie geen antwoord heeft,
omdat ze (anders dan Europa) zeer sterk af-
hankelijk is van goedkope olie door het ont-
breken van noemenswaardige investeringen in
vernieuwbare energie - wezen ze elke suggestie
voor een mondi ale coördinatie van de oliepro-
ductie en -verkoop af en schie pen ze met de
uitbreiding van hun schalie-olieproductie een
alter natieve oliemarkt die een daling van de
olieprijs moest ople veren. Algemeen, en zeker
in Europa, is bekend waar een wedren om de
toegang tot energiebronnen toe kan leiden:
de twee wereldoorlogen in de eerste helft van
de 20e eeuw waren er onverbrekelijk mee ver-
bonden en na het einde van de Tweede We-
reldoorlog begon de geschiedenis van de Eu-
ropese Gemeen schappen dan ook met een
communautarisering van de grondstof fen kolen
en staal in de EGKS.

Niet alleen is inmiddels een einde gekomen
aan de gecoördi neerde oliemarkten, bovendien
is er nu ook een andere trend actief - ook al
vindt die nog geen echo in de media - namelijk
het ten einde lopen van het aardolietijdperk,
de periode waarin aardolie de belangrijkste
energiebron van de wereldeco nomie was. En
juist deze tweede trend maakt dat de ontwikke -
lingen niet meer onder controle blijven. Omdat
het aardolie tijdperk eindigt, stort de prijs ervan
in en niemand die daar iets aan kan veranderen.
We hebben het al in januari 2014 voorspeld:
China zal in zijn hele autopark elektrische mo-
toren gaan gebruiken; en zo gauw de techniek
voldoende ontwikkeld is, zal ook wereldwijd
deze omschakeling zeer snel van start gaan.
Die zal volgens ons binnen 10 jaar zijn beslag
krijgen en binnen 5 jaar is de ommekeer wat
de energiebronnen betreft voltooid. 

Sinds deze voorspelling is al weer een jaar voor-

bij. Vier jaar is ook de tijdshorizon voor specu-
lanten. (Voor hen die nog twijfels hebben over
deze ontwikkeling: een van de vier grote ener-
gieondernemingen van Duitsland, E.on, heeft
begin december besloten zich in de toekomst
alleen nog bezig te houden met hernieuwbare
energie en de traditionele energiewinning uit
kolen, atomen, gas en aardolie af te stoten en
onder te bren gen in een liquidatiemaatschappij.
Gelet op de huidige prijs daling van aardolie is
dit echt een verrassende beslissing, die lijkt in
te gaan tegen het gezonde verstand.) 

En daarmee is volgens ons Peak Oil (de veron-
derstelde piek in de klokvormige levenscyclus
van de olieproductie, waarna de vraag naar
olie het aanbod overtreft) een indrukwekkend
geval van een ‘succesvolle voorspelling’ geble-
ken. Omdat op tijd ge waarschuwd werd voor
een instorting van de olieproductie, werd dit
probleem vermeden. De angst voor energiete-
korten en een prijsexplosie, goede en slechte
vermijdingsstrategieën (her nieuwbare ener-
gieën en schalie-olie), allemaal in combina tie
met een teruggang in de mondiale economische
bedrijvigheid en tenslotte ook ecologische in-
spanningen, die vooral sinds dit jaar weer ster-
ker zijn geworden (denk aan het Chinees-Ame -
rikaans verdrag over de reductie van de CO2-
emissie en de klimaatconferentie in Lima) - de
wereld is al zover om het aardolietijdperk af
te sluiten; waarbij natuurlijk degenen wier be-
staan afhangt van de voortzetting van dit tijd-
perk, niet bereid zullen zijn om onder te gaan
zonder er alles aan gedaan te hebben om hun
noodlot af te wenden. Om elk misver stand te
vermijden: aardolie zal nog lange tijd wereld-
wijd gebruikt worden als brandstof voor mo-
toren en machines (zeker nu het gevaar van
tekorten meerdere decennia vooruitgeschoven
is), maar het tijdperk van aardolie als onmisbare
energiebron, waar niemand buiten kan, loopt
ten einde en dat betekent zonder meer een
systeemverandering op alle terreinen. 

Ook op de financiële markten. Die hebben de
zes lange crisis jaren tamelijk ongeschonden
doorstaan door de reële economie ten voordele
van hun winstbelangen te wurgen, en hebben
daar mee aangetoond dat ze het centrale pro-
bleem van de huidige crisis vormen. Ze zullen
de schok die op hen afkomt - ener zijds vanuit
de voor hen zo belangrijke olie-industrie en
anderzijds vanuit de dollar als de belangrijkste
valuta in hun eigen financiële wereld - alleen
maar zwaar beschadigd overle ven. 

Bron: www.leap2020.eu
Vertaling en bewerking: Louis Wilms.

Mondiale systeemcrisis

desinves teren. Ook het IVV spreekt
dezelfde taal: “De overgang naar
een duurzame koolstofvrije maat-
schappij moet doorslagge vend om-
schakelen van ecologisch en sociale
destruc tieve metho des, van fossiele
brandstofextractie (zoals onder meer
frac king voor schaliegas en teerzand-
exploitatie) naar hernieuwbare ener -
gie onder publieke en democratische
controle. De energie trans itie moet
het einde inhouden van subsidies
aan fossiele brand stof. Dat vereist
voorrang geven aan het wereld wijde
gemeen schappelijk goed boven het
hebzuchtig graaien door de grote
fossiele brandstofbedrijven, die
voortgaan met het promoten van
het ononderbroken gebruiken van
steeds grotere hoeveelhe den steen-
kool, olie en gas.” 

Hoe gaan we het verder aanpak-
ken?
Ik citeer nogmaals graag het IVV: “Nog
nooit in de ge schiede nis heeft de
mensheid zoveel overvloed geschapen
en bijeenge bracht in zo weinig han-
den. Volgens recente gegevens be-
zitten de 66 rijkste mensen op de
planeet dezelfde hoeveel heid rijk -
dom als de armste 3,5 miljard!
(Vet: redactie Manifest). 
Kli maat-maatregelen moeten bijdra-
gen aan de bescherming van de zwak-
sten in de maatschappij. Maatregelen
om de gelijkheid te bevorderen die-
nen kernachtig in de richting te gaan
van een duurzame toekomst. De vak-
bonden zijn overtuigd dat alleen de
stem van de mensen op massaschaal
het weinig ambitieuze pad kan ver-
beteren, waarin de leidende figuren
zich genesteld heb ben.”

4 januari 2015

Belgische vakbondsactivisten tijdens
de demonstratie gedurende de Kli-
maattop in Kopenhagen in 2009.
(Foto: MatMcDermott/Flickr/cc/by-
nc-nd)

Fracking in de staat Pennsylvania in de VS: een zeer milieu-onvriendelijke vorm van olie-
en gaswinning. De dalende olieprijs brengt de met schulden overladen Amerikaanse olie-
maatschappijen die aan fracking doen in grote problemen. (Foto: ZLV)

Aardolietijdperk loopt ten einde
Vervolg van pagina 1

(*) Zie op de website www.ncpn.nl:
vertaling door Wiebe Eekman van IVV-
verklaring.
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Rainer Rupp

Op dat moment hadden de ver-
tegenwoordigers van andere lan-
den niet alleen al een helderder
zicht op de zaken maar waren
ook minder angstig dan de schijn-
heilige regering Merkel in Berlijn
om het openlijk uit te spreken.
Een actueel voor beeld daarvan is
het interview met Romano Prodi,
de toenmalige ministerpre sident
en voorzitter van de Europese
Commissie. In het dagbla d ‘Il Mes-
saggero’ stelde hij klip en klaar
vast dat “de zwak kere Russische
economie voor Italië zeer ongun-
stig is.”

De prijsdaling op de internatio-
nale energiemarkten heeft welis -
waar het positieve effect dat de
Italiaanse gebruikers minder be-
talen voor brandstoffen, maar dat
zal maar van korte duur zijn. Op

de langere termijn zal de econo-
mische terugval in de landen die
energie leveren, Rusland in het
bijzonder, zeer onrendabel zijn
voor Italië.

“Door de daling van de olie- en
gasprijzen, in combinatie met de
sancties naar aanleiding van de
crisis in Oekraïne, zal het bnp
[bruto nationaal product] van Rus-
land jaarlijks met vijf procent af-
nemen. En dat zal er weer toe lei-
den dat de Itali aanse export daalt
met ongeveer 50 procent”, zegt
Prodi. Hij voegt daaraan toe: “Nog
afgezien van de nutte loosheid van
de sancties, zou men de aandacht
juist moeten richten op een dui -
delijke scheefgroei die ontstaat:
ongeacht de koers van de roebel
tegenover de dollar, die met bijna
de helft is gedaald, groeit de Ame-
rikaanse export naar Rusland ter-
wijl de Europese export krimpt.”

Sinds het begin van de crisis in
2008 is in alle hoogontwik kelde
westerse landen het monetaire
beleid dusdanig ontaard dat de
centrale banken iedere rommel
opkopen en staatsobliga ties ko-
pen, ongeacht de kredietwaar-
digheid. Om vervolgens jaar lijks
de financiële markten te over-
spoelen met vers ge druk te dollars,
ponden, yens en euro’s. Op die
manier is het de heersers deels
gelukt om een ‘economisch her -
stel’ te vein zen, ondanks dat dit
zich alleen heeft vertaald in een
explo sie van de prijzen op de aan-
delen- en vastgoed markten en
grotendeels aan de productie en
werkgelegenheid is voorbijge -
gaan.   

Maar geen enkele centrale bank
ter wereld is in staat om de groei
van de handel, de motor van de
produc tie en werk gelegen heid,

Winkelsluitingen nemen toe
Sinds het begin van de crisis zijn er
zo’n 22.000 winkels gesloten in Ne-
derland. Dat is ongeveer 20 pro-
cent van alle winkels die er voor
2008 waren. (Bron: FD, 23-12-2014)

Brievenbusfirma’s beheren
3545 mrd euro
Het balanstotaal van Nederlandse
Bijzondere Financiële Instel lingen
(BFI’s), ook wel brievenbusfirma’s
genoemd, is in 2013 met 156 mrd

euro toegenomen tot 3545 mrd
euro. (Bron: DN B/FD, 30-12-2014)

‘Voedselbanken zijn schanda-
lig’
“Het is schandalig dat in zo’n rijk
land voedselbanken nodig zijn.”
Dat zegt directeur Chris Oomen
van zorgverzekeraar DSW tegen
RTL Nieuws. De miljonair schenkt
zijn jaarsalaris van 125.000 euro
aan de Voedselbank. (Bron: FD,
23-12-2014)

‘Allerrijksten nog rijker in 2014’
De rijkste 400 mensen op aarde
hebben in 2014 zo’n 92 mrd dollar
toegevoegd aan hun vermogen.
Dat blijkt uit de miljar dairsljst van
Bloomberg. Op één staat nog
steeds Bill Gates ($87,6 mrd). Su-
perbelegger Warren Buffett
($74,5 mrd) heeft telecommiljar -
dair Carlos Slim ($73,1 mrd) van
de tweede plaats gestoten. Groot-
ste stijger is Jack Ma van internet-
gigant Aliba ba. (Bron: 31-12-2014)

Allerrijksten zijn nóg rijker ge-
worden 
De rijken der aarde zijn weer rij-
ker geworden. Dat blijkt uit de
miljardairslijst van persbureau
Bloomberg. Bill Gates, me de-
oprichter van Microsoft, is met
87,6 miljard dollar nog altijd de
rijkste man op aarde. Warren Buf-
fett volgt hem op de voet met
74,5 miljard dollar. Rijkste Neder -
lander is Charlene de Carvalho-
Heineken met 9,7 miljard dollar.

Zij is nummer 125 op de lijst. Op-
val lendste stijger (nummer 22) is
de Chinees Jack Ma van Alibaba,
die in 2013 liefst 25 miljard dollar
rijker werd. (Bron: AD, 31-12-
2014)

Weer beving in Groningen, op
11 kilometer van hoofdstad
Groningen is vannacht opnieuw
getroffen door een aardbeving.
De beving had een kracht van 2,8
op de schaal van Richter, meldt

Kort door de bocht

Het netto resultaat van alle werk-
gelegenheidsmaatregelen en ar-
beidsmarktontwikkelingen is een
aanzienlijk aanzwellende hoeveel-
heid werklozen. Op dit vaststaande
feit wordt ver schil lend gereageerd.
Steeds vaker door met de cijfers
te rommelen, zoals we ook in de
vorige krant al summier aanga-
ven.

Verdoezelen en manipuleren
Met ingang van januari dit jaar ging
het Cen traal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) over op de gebruikelijke
internatio nale definitie van de werk-
loosheid.  Centraal Planbu reau (CPB)
en de Nederlandsche Bank deden
dat al langer.

Het CBS gebruikte een eigen defi-
nitie, waarbij iemand pas tot de be-
roepsbevolking wordt gerekend als
hij of zij minstens twaalf uur per
week werkt en werkloos is als er ten
minste voor twaalf uur werk wordt
gezocht. Bij de internationale defi-
nitie is dit in beide gevallen één uur.

Uitgaande van de belangen van wer-
kenden en werklozen was de CBS-
definitie natuurlijk de beste. Het ge-
volg van de aanpas sing is dat de
werkloosheid in Neder land op pa-
pier aanzien lijk da alt. Het laatst ge-
publiceerde ‘offi ciële’ werkloosheids-
per centage over de maand mei
(2014) zou terugvallen van 8,6 naar
7,0 procent. Per 1 januari zal daarom
het werkloosheidscijfer spectaculair
dalen met zo’n 43.000 mensen. Dat
scheelt een stuk. Als met één penne -
streek het land op papier van dui-
zenden werklozen is verlost, is dat
alleen in het voordeel van over heid
en werkge vers. In werkelijkheid zijn,
volgens Castelein, op dit moment
zeker een miljoen mensen werkloos.
Door de ruime definitie worden die
niet geteld. Opvijzelen van het ima-
go heet dat, een staaltje van poli -
tieke manipula tie. 

Criminalisering van economi-
sche cijfers
Dat kan trouwens nog op tal van
andere manieren. Bijvoorbeeld door
met de hoogte van het bbp te spe-
len. Eerder dit jaar werd op gezag
van de EU het bbp van veel landen
in Europa (waaron der Nedeland!)
opgehoogd door de inkomsten van

illegale drugs en pros titutie mee te
gaan tellen! Uiteraard niet makkelijk
te achterhalen. Dus gaat het hierbij
voorlopig nog om ruwe schat tingen.
Voor een land als het VK betekende
het echter een stij ging van 11 milard
pond (prostitutie 4,3 mrd, illegale
drugs 6,7 mrd pond). Bij elkaar zo’n
0,7 procent van het Britse bbp, ver-
gelijkbaar met de bijdrage aan het
bbp van de landbouw. (bron:
www.dailymail.co.uk/news/ article-
2888416/ - cijfers: Office for National
Statistics-ONS en Centre for Econo-
mics and Business Research).  

Tot mijn spijt ken ik de Nederlandse
cij fers (nog) niet. Maar een ding
staat vast er wordt aan alle kanten
gema nipuleerd met cijfers om de
bevolking kalm te hou den.Om de
suggestie te verankeren dat het wel
meevalt met die kapitalis tische crisis
en de gevolgen ervan.

Enige voorspellingen aan het be-
gin van 2015
Het is wellicht goed aan het begin
van het jaar een paar voor spellingen
te doen op basis van marxistische
inzichten die binnen de NCPN leven
over de aard en omvang van de hui-
dige kapitalisti sche crisis. 
Die gaan er vanuit dat:
- de huidige crisis ernstig en diep-

gaand is,
- deze crisis de structurele crisis, die

al plaatsvindt sedert 1973, weer
aan de oppervlakte heeft ge-
bracht,

- het kapitalisme zich op een keer-
punt bevindt,

- de VS het leiderschap niet meer
op zich kunnen nemen, maar ook
niet kunnen aanvaarden dat er
een rivaal ontstaat,

- er diepgaande veranderingen staan
te gebeuren, die geweldda dig
dreigen te zijn,

- de crisis intussen steeds meer soci-
ale misère veroorzaakt.

Dit is de context van de onwikke-
lingen de komende periode. Dit is
ook de context waarbinnen het ge-
weld in Parijs moet worden begre-
pen. Het is een context die niet lan-
ger illusies toelaat, maar vraagt om
klassenstrijd, om verzet door de ge-
organiseerde arbeidersklasse. Die de
noodzaak van socialisme weer op
de voorgrond stelt.

Vervolg van pagina 4

Massaontslagen
Langzaam maar zeker ontdekt Europa dat het zelf het meest te lijden heeft
van de gevolgen van de westerse economische en financiële blokkade tegen
Rusland. Het duurde in Duitsland het langst voordat het land tot dit inzicht
kwam. En pas tegen het einde van 2014 werd het daar voor het eerst
schoorvoetend uit gesproken, toen ook de nationale economie van Duitsland
weer een terugval vertoonde en in een recessie dreigde af te glij den.

Een Nederlandse tuinder inspecteert zijn perenboomgaard. Normaal wordt 40 procent van de peren
geëxporteerd naar Rusland. De boycot raakt de Nederlandse tuinders hard. (Foto: ZLV)

Een immoreel voorstel



15 JANUARI 201511 MANIFEST

Kemal Okuyan

Tur kije kreeg een nieuwe gerespec-
teerde leider! Uit Was hing ton, Lon -
den, Ber lijn hoorden we toen tevre -
den klanken. Uitein delijk hadden
ze iemand gevonden die hun klus
snel zou klaren, die geen regels kent,
die alles koopt, verkoopt of ver nielt
wat nodig is! Bovendien hebben ze
alle maal dezelfde godsdi enst: het
kapita lisme!

Jaren zijn inmiddels voorbijgegaan,
het grote land verkeerde gedurende
die tijd in totale chaos, alom was er
sprake van on recht, ongelijkheid en
armoe de. Diefstal en corrup tie von-
den plaats tot op het hoogste ni-
veau. Mensen die het daar niet mee
eens waren lieten steeds luider van
zich horen.

Nu staat de dictator regelmatig in
de kranten: wereld wijd! Zijn wij nu
nog trots en vereerd? Jammer ge-
noeg is daar geen reden voor! De
westerse wereld speelt haar rol
goed, is goed voorbereid, en laat
zien waar ze voor staat. Zoals het
nodig is te weten wanneer je een
dictator welkom heet, moet je na-
tuur lijk ook weten wanneer het tijd
is om hem de deur te wijzen.

In de Washington Post verschijnt
president Erdogan regelma tig,  een
of twee keer per week, meestal in
een karikatuur. In de New York Ti-
mes en in The Guardian valt ook
over hem te lezen. In The Indepen -
dent waren de vrouwvijandige uit -
spraken van Bulent Arinc (onder-mi-
nister) te lezen. Bij de BBC is nog
altijd de video van Erdogan en zijn
zoon te bekijken, waarin de presi -
dent zijn zoon oproept: “het geld
snel weg te werken!”

Hoewel er een bijzonder zeldzame,
autoritaire president aan de macht
is, is het minachten door de buiten-
staanders niet ge rechtvaardigd. Zij
staan immers alle maal even dicht
bij het kapitalisme, dat werke lijk
over al is! Kijk naar ons buur land
Griekenland, dat is ge vloerd! Maar
ook de grote kapi talisti sche landen
zijn zeer ontevreden, ze plunder-
den de we reld schatten, zijn nu in
crisis en hebben geen vooruit zich -
ten.

De uitzichtloze, hopeloze mondiale
stand van zaken heeft grote invloe-
den op Turkije. Er bestaat op dit mo-
ment nauwelijks een alter natief voor
de dictator, als gevolg van het ver-
hardende kapitalisti sche, geglo ba -
li seerde systeem in de hele wereld.
Het enige [politieke/parlementaire,
nvdr] al ternatief op korte ter mijn

in het land is een andere islamitische
groe pering of een soci aaldemo crati -
sche par tij, waarbij de laatste als een
kameleon ver schil lende politieke ge-
daanten aanneemt om aanhan gers
te lokken.

Daarom eindigt 2014 zo: Het was
zeker een slecht jaar, hope lijk wordt
het komende jaar beter. Maar hoe?
Dat kan alleen door strijd.

Waarschijnlijk blijft het kapitalisme
verder in crisis, hope lijk kunnen ze
geen ander vinden voor dictator Er-
dogan om te rege ren en blijven ze
zodoende steken in de modder en
kunnen ze niet regeren! Alle macht
aan de arbeiders!

Bewerking van artikel, d.d. 30-12-2014:
‘Yilbasi beduassi’ van Kemal Okuyan,
verta ling: M. Yildiz.

het KNMI. Het epicentrum lag in
Woudbloem (gemeente Slochte-
ren) op ruim elf kilometer afstand
van het Centrum van de provin-
ciehoofdstad, De beving had
plaats op drie kilometer diepte.
Zondagmiddag was er een lichte-
re beving in het Gro ningse Zee-
rijp, met een kracht van 1,3 op de
schaal van Rich ter. In totaal zijn
dit jaar 85 bevingen in Noord-
Ned erland veroorzaakt door aard-
gaswinning. Ter vergelijking: dit

jaar vonden vijf natuurlijke bevin-
gen plaats, in Limburg en Gelder -
land. ((Bron: NRC, 30-12-2014)

Aardbeving bij Wirdum, 2,7 op
Richter schaal
Opnieuw is de provincie Gronin-
gen vanochtend, even voor acht
uur, getroffen door een aardbe-
ving. De beving had volgens het
KNMI een kracht van 2,7 op de
schaal van Richter, het epicen -
trum lag bij Wirdum, 12,5 kilo-

meter van de hoofdstad Gronin -
gen. De bodem in de provincie
Groningen beeft regelmatig
door aardgaswinning, al zo’n 85
keer in 2014. Het vaakst gebeurt
dat in Loppersum, twee derde
van de woningen daar heeft be -
ving schade. De zwaarste beving,
met een kracht van 3,6, in het
Groningse gaswinningsgebied
tot nu toe vond plaats in de zo-
mer van 2012 bij Huizinge.
(Bron: NRC, 06-01-2015)

Ouders in nood om schoolgeld
Een groeiend aantal ouders kan
de onderwijskosten voor hun kin -
deren niet meer opbrengen. Dat
blijkt uit cijfers van de Stichting
Leergeld, waar ouders met een
krappe beurs kunnen aankloppen
als ze bijvoorbeeld de vrijwillige
ouderbij drage niet kunnen beta-
len. In de praktijk blijkt de vrijwil-
lige bijdrage soms ook dwin gend
te worden opgelegd. (Bron: AD,
07-01-2015)

Psycholoog De Wever begrijpt
werkelijkheid niet 
Maar, aldus De Wever op 15 de-
cember 2014 ‘diep van binnen we-
ten de stakers ook wel dat wij ge-
lijk hebben. We moeten de sociale
zekerheid redden en competitie-
ver zijn’. (Bron: AD, 15-12-2014)

in geld uit te drukken. Dat heeft
Romano Prodi begre pen en dui-
delijk gemaakt. Voor Europa
schuilt het grote gevaar inmid-
dels veel minder in de complexe
en zeer riskante caprio len op de
financiële markten maar in iets
veel eenvoudigers: de krim pende
handel.

Precies op het moment dat dit
onderkend wordt ketst een Rus -
sisch aanbod aan Europa af, dat
door de verstokte Atlantici [1] in
de hoofdsteden van de EU als een
zeer ‘immoreel voor stel’ wordt
ervaren en daarom ofwel wordt
genegeerd ofwel als belachelijk
wordt bestempeld en zal worden
afge-we zen. Het voor stel houdt
in dat de EU moet afzien van het
vrijhan delsak koord TTIP [2] met
de VS, dat ook onder de Duitse
bevol king gehaat wordt, en in
plaats daarvan een partnerschap
aangaat met de nieuw opgerichte
Euraziatische Economische Unie. 

Op 2 januari deed de Russische
ambassadeur bij de EU, Wladimir
Schishow, dit voorstel in een in-
terview in de EU Observer: “Is het
werkelijk verstandig om zoveel
politieke energie te stop pen in
een vrijhandelszone met de VS,
terwijl men meer natuur lijke part-
ners in de buurt heeft?” Daarbij
refereerde hij aan bondskanselier
Merkel, die “er onlangs ook over
heeft gespro ken.”

“Ik denk dat ons gezonde ver-
stand ons zegt dat we de moge -
lijkheid moeten bekijken van het
creëren van een gemeenschap -
pelijke economische ruimte in de
Euraziatische regio, inclu sief de
prioritaire landen van het Ooste-
lijk Partnerschap [een EU-pro-
gramma gericht op nauwere ban-
den met Armenië, Azer beid zjan,
Wit-Rusland, Georgië, Moldavië
en Oekraïne]. We kunnen ons een
vrijhandelszone tussen alle geïn-
teresseerde partijen voorstellen”,
aldus de Russische ambassadeur.
En met een steek onder water
naar de VS voegt hij er nog aan

toe: “Wij behan delen onze kippen
in ieder geval niet met chloor! ”
Het verdrag voor de oprichting
van de Euraziatische Unie [Ka -
zachstan, Rusland, Wit-Rusland
en Armenië] trad op donder dag
1 januari in werking. In mei van
dit jaar zal Kirgi zië toe tre den. De
formele structuur van deze nieu-
we vrijhan delszo ne is opge bouwd
zoals de voormalige Europese
Economische Gemeen schap (EEG).
In Moskou is de Uitvoerende
Commissie gevestigd, even als de
Euraziatische Economische Com-
missie en een politie ke commissie,
de Hoogste Euraziatische Econo-
mische Raad, waarin de besluiten
van de lidstaten alleen unaniem
genomen kunnen worden. 

Voor de EU-handel is er inder-
daad een veel groter groeipoten -
tieel als de EU samenwerkt met
de opkomende Euraziatische lan-
den, rijk aan grondstoffen, dan
met de ontwikkelde VS-econo -
mie, waarin de massavraag naar
producten door de toene mende
verarming onder steeds grotere
delen van de bevolking steeds
meer terugloopt. Ook de TTIP zal
daaraan niets verande ren. 

Het gevaar zit hem vooral daarin
dat door de TTIP niet alleen de
zwakke sociale- en milieunormen
van de VS ‘geïmporteer d’ wor -
den, maar dat ook meer dan een
half miljoen arbeidsplaat sen in
de EU vernietigd worden. Tege-
lijkertijd heeft de ‘De utsche Wirt-
schafts-nachrichten’ van novem-
ber 2014 gewezen op een be richt
van het ‘Global Delevopment and
Environment Institu te’ van de ge-
renommeerde Amerikaanse Tufts-
Universi teit, waarin staat dat de
EU door de TTIP tot wel 600.000
banen kan verlie zen. Volgens dat-
zelfde onderzoek is vooral de VS
profi teur van de TTIP.  Het wer-
kelijk oneerbare voorstel komt
uit de VS. 

Sgb, 5 januari 2015

Vertaling: J. Bernaven

Gedurende een demonstratie tegen de aanval van de IS op Kobane
op 1 december jl. wordt een demonstrant hardhandig gearresteerd
door de Turkse politie. De Turkse staat speelt een smerig spel: aan de
ene kant het opstoken van de onrust in Syrië, volledige steun aan het
westers imperialisme als NAVO-lid en brute onderdrukking van de ei-
gen (Koerdische) bevolking. (Foto: ZLV)

Nieuwjaarsverzuchtingen
Vroeger was het heel
bijzonder wanneer een
Turkse politi cus in een
Amerikaanse of in een
Engelse krant  verscheen.
Ja, dat von den we heel
bijzon der, we voelden
ons vereerd. Dankzij
‘onze’ dicta tor zijn wij
daar nu van af. 

In burger geklede Turkse politie arresteert de hoofd-
redacteur van het blad Zaman. Dit is onderdeel van de
opgevoerde mediarepressie door de Turkse president,
die steeds meer in conflict raakt met zijn vroegere
bondgenoot, de islamitische prediker Fethullah Gülen
die vanuit de VS opereert. Deze schermutselingen lei-
den af van de noodzakelijke klassenstrijd. (Foto: ZLV)

[1] Atlantisme (ook wel atlanticisme of transatlantisme ge noemd) is een po-
litieke doctrine die een verregaande samenwer king verdedigt tussen de Ver-
enigde Staten, Canada en de landen van Europa. Aan het Atlantisme ligt de
veronderstelling ten grondslag dat de Europese en Noord-Amerikaanse be-
langen gro tendeels zouden samenvallen. Aanhangers van het Atlantisme
worden Atlantici genoemd. Bron: http://nl.wikipedia.org/wi ki/Atlan tisme.
[2] TTIP Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Transatlantic
Trade and Investment Partnership). Is een voorstel tot een vrijhandelsverdrag,
waarover wordt onderhan deld tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten,
Canada (en mogelijk Mexico, Macedonië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Monte -
negro, Turkije, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJs land). Voorstanders
argumenteren, dat de beoogde overeen komst zou zorgen voor economische
groei, terwijl tegenstanders argu menteren, dat de overeenkomst de macht
van grote bedrijven ver der vergroot en het voor regeringen moeilijk maakt
om mark ten te reguleren in het algemeen, nationaal belang. Bron: http://nl.wi-
kipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch-Vrijhandels  en Investeringsverdrag.    
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Anna Ioannatou

Op 3 april 2014 vierde het PAME zijn 15-jarig bestaan. Geboren
uit de noodzaak de vakbondsbeweging te reorganiseren om
effec tiever het hoofd te kunnen bieden aan de steeds frontalere

aanval op sociale en werknemersrechten, kwam deze strijdbare
organisatie ook in 2014 met nieuwe voorstellen tot actie en vor-
ming van bondgenootschappen op basis van klassenbewustzijn.

Oude begrippen in een nieuw jasje

Deze strijd is niet gericht op verzoe-
ning met de werkgever en is tegen
het hele concept van klas senvrede
en het ‘nieuwe’ mo de begrip ‘sociale
econo mie’, waar mee gepoogd
wordt de mensen om de (crisis)tuin
te leiden.

Hoe sociaal is de ‘sociale econo-
mie’?
Het begrip is niet nieuw. Het start-
punt dient gezocht te worden bin-
nen de sociaaldemocratische stro-
ming in omstandighe den waarin de
moeilijkheden om kapitaal te repro-
duceren vroe gen om een ander be-
heer, vooral in het kapitalistische
West-Eu ropa van na de Tweede We-
reldoorlog. Dat bracht een reeks
ver statelij kingen met zich mee, pro-
tectionisme en een program ma van
uitkeringen en sociale voorzienin-
gen voor de werkende mens. 

Het hele idee plus de praktijk van
de ‘socia le econo mie’ is dus verbon-
den met kapitalistische herstruc -
turerin gen. Beslui ten tot privatise-
ringen of verstatelijkingen worden
van over heidswege genomen in op-
dracht van het kapitaal. De laatste
jaren beleven we een hausse van
privatiseringen (wild in landen als
Griekenland, wat rustiger in de me-
tropool landen van het kapitaal), be-
snoeiingen of zelfs afbraak van so-
ciale en werknemersrechten, van
uitkeringen en voorzieningen, in
naam van de concurrentie en de
vrije markten. Dus armoede neemt
toe. En dus kwam het ‘nieuwe’ con-
cept op van de ‘sociale economie’. 

Dit moderne reformisme echter is
heel wat krakke mikkiger dan zijn
oudere variant. De kapitalistische
econo mie be vindt zich immers nu
in een voortdurende crisis met korte
tijdelijke oplevinkjes. Het ‘heilmid-
del’ voor de toenemen de armoede
is reactionairder dan toen. De po-
ging de arbeiders beweging terug
te draaien naar de illusies van utopi -
sche en kleinbur gerlijke socialisten
neemt toe. Destijds konden die il-
lusies nog ver klaard worden als his-
torische ‘onrijp heid’, gebrek aan
poli tiek bewustzijn van de wer kende
klassen. Nu is het een vorm van

rechtstreekse onderwer ping aan het
kapitaal en zijn machtsstructuren.

Lang leve Eduard Bernstein
Deze theoretische grondlegger van
het reformisme in de arbei ders-
beweging eind 19de eeuw blijft ac-
tueel, maar dan in aange paste ver-
sies. Het socialistische doel zou niet
belangrijk zijn, maar de beweging
alleen en al sleutelend aan het ka-
pita lisme kom je vanzelf wel bij het
socialisme uit. Politieke drager bij
uitstek van deze benadering op dit
moment in Grie kenland is Syriza.
Ondanks de verbale ruzies met de
rege rings partijen vindt men elkaar
in dezelfde terminologie, die voor
een in wezen gelijke ideologie staat:
een institutio neel kader voor de ont-
wikkeling van de sociale en solidaire
economie, de individuele en collec-
tieve zelfenergie, zelfbe stuur met
soci aal experimenteren. Beheer (ma-
nagement) als de nieuwe god. 

Niet alleen economisch beheer, maar
probleembe heer, armoedebe heer,
werkloosheidsbeheer enz. Een symp-
tomenbe strijding van heb ik jou
daar zonder aan de wortels van het
kwaad te zitten, waarbij overigens
wel stukjes Marx uit de kast gehaald
worden, bijvoorbeeld omtrent het
coöperatieve idee van samenwer-
king in fabrie ken, maar dan wel om-
geturnd in ‘coöp eratieve zelf stan -
di gen’. Tegelijkertijd wordt het
‘indivi du’ weer opge diept uit de eer-
ste tijd van het toen dynamische Eu-
ropese kapitalis me (waar Grieken-
land overigens toen niet bijhoorde). 

De hele logica heeft verder haar
voorgeschiedenis in de 18de eeuwse
kleinburgerlijke utopische socialisten
en de 19de eeuwse Bernstein, zoals
hierboven aangestipt. Bij tijd en wijle
wordt ook Rousseau’s ‘Sociale Con-
tract’ opgera keld. Dit alles blijft de
denktank waaruit elke sociaaldemo -
cratische stroming in een nieuw jasje
put - de Oktober Revolutie van 1917
wordt zorgvuldig buiten beschou-
wing gela ten, deze valt onder het
kopje ‘extremen’ en daar moet de
echte ‘gemid delde mens’ niets van
hebben - maar dan wel met een tel-
kens aange paste woordenschat. 

Het sociaaldemocratische beheer-
voorstel kan duidelijk minder belo-
ven dan in de tweede helft van de
20ste eeuw. Het belooft geen ver-
statelijking meer, maar slechts ‘over-
heidscontro le’, geen sociale uitke-
ringen meer zoals de afgelopen
decen nia, maar slechts een ‘bescher-
mend net’ voor de ‘verpauperden’
met een laag niveau aan voorzie-
ningen voor gezondheid en onder -
wijs, geen flinke vermindering van
de werkloosheid, maar het ‘beh eer’
ervan, waarbij ‘werklozencoöpera-
tieven’ een slag woord zijn. 

Zelfs het  oude reformistische eisen-
pakket van de soci aal democratische
vakbeweging wordt hier vervangen
door het accep teren van een leven
met kruimels en vooral veel ‘vrij -
willi gerswerk’ met allerhande net-
werken met vooral het voorvoeg-
sel ‘zelf’ (zelfbestuur, zelfenergie,
zelfbeheer). [In Nederland vindt
deze operatie plaats onder de ver-
zamelterm participatie maatschappij,
nvdr] 

Het is een en al consensus wat
de klok slaat
Voor dit alles is er nationale eens-
gezindheid nodig, het gevoel van
hoog tot laag dat ‘we allemaal Griek
zijn’ en de zelfde belangen hebben.

Zo is er nog een terminologiepakket,
waarmee de mensen om de oren
geslagen wordt: ‘redding van de na-
tio nale economie’, de ‘grote natio-
nale inspanning’, ‘na tionale strate-
gische planning’, ‘nationaal risico’,
‘na tionale standpunten’, ‘nationale
kwesties’, ‘nat ionale veilig heid’ en
daarvoor is er een ‘gemeenschappe -
lijke visie’ nodig, een ‘insti tutionele
verstandhou ding’, ‘convergen tie’ en
‘con sen sus’. 

Het gevaar van buitenaf (gevaren-
zone Zwarte Zee, Mid den-Oos ten,
Noord-Afrika, Balkan) komende van
de in tra-impe ria listi sche concurren-
tie, maar dat wordt niet gezegd,
wordt erbij gehaald om de nood-
zaak van een ‘buiten lands consen-
sus be leid’ aan te tonen. Minis ter
van Buiten landse Zaken en tevens
rege rings vicevoorzitter E. Venizelos
(Pasok) spreekt van een ‘bui tenlands
consensus beleid’. Hij had begin de-
cem ber een onder houd met Syriza-
chef A. Tsipras, waarbij zij het roe-
rend eens waren. “Onze in schatting
is dat de buitenlandse politiek bui-
ten de binnen landse confrontatie
moet worden gehouden”, ver -
klaarde de laatste na afloop, eraan
toevoegend dat “voor kwesties van
buitenlands beleid er een nationale
strategische planning nodig is”. 

Eind oktober al had hij erop gewe-
zen, dat voor cruciale kwes ties in-
zake buitenlands beleid er een “in -
stitu tionele ver standhouding nodig
is en waarom eigenlijk ook geen
convergen ties”. En begin december
zei minister van Defensie N. Dén-
d ias (Nea Dimokratia), dat het land
“stabi liteit en effecti viteit behoeft
los van elke partijlogica en ‘doelge -
richt heid”. Ook de Bond van Griekse
Industriëlen deed een duit in het
zakje als waarschuwing voor 2015:
als er geen nationale ver standhou -
ding komt dan “verglijden we in
een nieuwe cyclus van reces sies ”. 

En die had het zeker niet alleen over
bui tenlandse poli tiek...  Ministers en
andere hoog waardigheidsbe kleders
(die zelf geen duit hoefden in te
leve ren) passeerden de revue met
boodschap pen voor het Nieuwe
Jaar, een en al begrip en medele-
ven met “het volk dat zo te lijden
heeft gehad de laatste jaren, maar
zich niet voor niets heeft opgeof-
ferd, want Grie kenland hoort weer
bij het grote internationale econo-
mische gebeuren. Grexit (uit de EU
gezet worden) is niet meer aan de
orde”.

Het is de regering niet gelukt eind
2014 een president van de Helleense
Republiek verkozen te krijgen. Dus
landelijke ver kiezingen op 25 januari
a.s. Het economische establishment
in binnen- en buitenland hoeft niet
bang te zijn voor een eventu ele Sy-
riza-regering. De geest van consen-
sus staat al klaar, zij het dan ook
met andere ‘beheervoorstellen’ op
sommige ge bieden. Maar is zo’n
eensgezindheid dan slecht? Het gaat
er maar net om met wie, voor wie
en in het belang van wie. Het ant-
woord op die vragen is onthullend
voor de ‘aard van het beestje’ en
dit zijn nu juist de vragen die de be-
volking zich zal moeten stellen wil
zij een politieke keus in haar voor-
deel doen.

Na het bekend worden van nieuwe maatregelen die de rechten van de Griekse arbeidersklasse aantasten
gingen actievoerders van PAME op 7 december jl. direct de straat op om te protesteren. De continue en
massale druk vanuit ‘de straat’ noopte de regering tot vervroegde verkiezingen. (Foto: KKE)

Maar als er sprake is van veel van dit soort inci-
denten zijn het geen incidenten meer. Dan is er
sprake van een structureel gegeven. Dan helpen
ook geen  klok kenluiders meer. Pogingen om hun
status te verbeteren blijven maatregelen gericht
op individuen en gaan voorbij aan de structurele
aard van het probleem.

Misschien geloven mensen als mw. Princen in hun
eigen verha len. Met de werkelijkheid hebben die
niets van doen. Een roedel wolven in schaapskleren

blijft een troep wolven op zoek naar een vette
prooi. Onder kapitalistische verhoudingen wordt
frauduleus handelen door de vingers gezien, met
de mantel der liefde bedekt of goedgepraat, om-
dat er niet aan valt te ontko men. Omdat het gaat
om wijdverspreide fenomenen. Kapitalisme accu-
muleert dit soort gedrag omdat niet het belang
van de ‘klanten’, de mensen, centraal staat, maar
het belang van de winsten van de ondernemin-
gen.
Daarom moeten we van het systeem af, want al-
leen dan kunnen misstanden bij banken, bedrijven
en instellingen werke lijk worden aangepakt.  

Banken en democratie zijn onverenigbaar onder
kapitalistische maatschappijverhoudingen. 
(Foto: kakunwart/Flickr/cc/by-nc-sa)

Bankiers
Vervolg van pagina 1
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