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Het gaat erom aile omstandigheden te niet te do en, waarin de mens een 
vernederd, een geknecht, een verla ten en veracht wezen is. 

De mensheid gedraagt zich als een krankzin
nige, getuige aileen al het grote aantal oor
logen en oorlogjes van deze eeuw en getuige 
de uitroeiing van gehele volksdelen - Joden, 
Zigeuners, Vietnamezen en anderen. 
Hoewel de maatschappij waarin we leven 
vaak 'het vrije westen' wordt genoemd, zal 
een nadere beschouwing ons snel leren dat 
we niet zo erg vrij zijn. Ais we bij voorbeeld 
op ons werk zeggen wat we werkelijk menen 
zetten we onze baan op het spel. Het kapita
listisch systeem kan zich aileen handhaven 
door de meerderheid van de bevolking te on
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die zogenaamde welvaart moeten we wei tot 
de konklusie komen dat dit de mens niet een 
noodzakelijke bevrijding brengt, maar inte· 
gendeel een toenemende onderdrukking, die 
eventueel met staatsgeweld (het leger, de 
NAVOl gehandhaafd wordt. Misschien niet 
tegen de eigen bevolking, maar dan toch wei 
tegen de bevolking van de achtergehouden 
landen van de Derde Wereld. Die hebben 8r 
tenminste direkt kennis mee gemaakt, wij 
in het 'vrije westen' maken er meestal indi
rekt kennis mee. 

derdrukken. De PSP is twintig jaar gel eden opgericht als 
Uitbuiting en onderdrukking worden nog uiting van verzet tegen oorlog, geweld, on
vee I scherper zichtbaar in de zogenaamd.e ".derdrukking, moord en honger. en strijdt 
Derde Wereld, ten behoeve van plaatselijk:e sindsdien voor een wereld van vrijheid en 
machthebbertjes, maar vooral ten behoeve gelijkheid. De PSP meent dat die wereld al
van de grote multinationals, die aile uit 'het leen bereikbaar kan zijn als de uitbuiting van 
vrije westen' afkomstig zijn. Verzet daar- de ene klasse door de andere wordt opgehe
tegen moet dan ook (medel van het zoge- ven, in een socialistische samenleving dus. 
naamde vrije westen zelf uit gaan. Nog nooit in de geschiedenis heeft een be
De westerse kapitalistische maatschappij voorrechte klasse vrijwillig afstand gedaan 
zorgt voor een stroom goederen die we sa- van haar voorrechten. Ook nu zullen we er 
men als 'onze welvaart' aanduiden. Ondanks rekening mee moeten houden dat de heer-
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- Geen ontwikkelingshulp als gebonden hulp, 
die in feite het 'hulpverlenende' land het 
meest ten goede komt. 

- Rechtstreekse steun aan organisaties en be
vrjfdingsbewegingen die streven naar een 
socialistische samenlevingsvorm. 

- Versterking van de internationale arbeiders
beweging als tegenwicht tegen het interna
tionaal georganiseerde kapitaal. 

- Steun aan projekten die de bevrijding van 
de vrouw bevorderen en aan vrouwenbewe
gingen in de ontwikkelingslanden. 

In de landen waar kommunistische partijen 
de macht hebben is meestal nog geen socia
iistische samenlevingsvorm opgebouwd. In 
veel gevallen is dat mede veroorzaakt door 
de isolatie en boycot door de kapitalistische 
landen. Mede daardoor is er in die landen 
ook nog vaak weinig te merken van demo
kratische vrijheden. 
De PSP steunt die stromingen in de kommu
nistische landen die zich hiertegen verzetten 
zonder zich te laten gebruiken door de wes
terse propagandamachine. 
De tegenstelling tussen de Sovjet-Unie en de 
Volksrepubliek China heeft onder andere 
tot gevolg gehad dat beide landen in hun bui
tenlandse politiek tot onaanvaardbare sa
menwerking zijn gekomen met reaktionaire 
krachten binnen de kapitalistische wereld. 
Dat geldt vooral voor China, wat overigens 
niet betekent dat we daarmee tekort mogen 
doen aan de grote binnenlandse prestaties 
van dat land. 

Ten aanzien van Afrika wil de PSP onder 
meer: 
- Steun aan bewegingen die stri.jden tegen 

neo-kolonialistische diktaturen (zoals 
Zaire). 

- Boycot en isolering van de blanke min
derheidsregiems in Zuid-Afrika en Rhode
sie. 

- Steun aan de bevrijdingsbeweging in het 
door Zuid-Afrika bezette Namibie. 

- Geen erkenning van de zogenaamde 'thuis
landen' in Zuid-Afrika. 

- Bestrijding van diktatoriale en moorddadi
ge regiems (Oeganda, Equatoriaal Guinee). 

Ten aanzien van het Middellandse zeegebied 
wil de PSP onder meer: 
- Steun aan die groepen en partijen die fun

damentele hervormingen nastreven. 
- Steun aan het demokratisch verzet tegen 

het fascistische regiem in Turkije. 
- Geen staatkundige deling van Cyprus, mede 

omdat die slechts dient ter verzekering van 
de belangen van de NAVO. 

- Steun aan het Frente Polisario als vertegen
woordiger van het Saharaanse volk. 

Ten aanzien van het Midden-Oosten wil de 
PSP onder meer: 
- Steun aan de progressieve beweging in de 

Libanon. Door het buitenland (Syrie) op
gelegde deling van het land is voor de PSP 
onaanvaardbaar. 

- Erkenning van het zelfbeschikkingsrecht 
zowel van de Palestijnen door de Joodse 
Israeliers als van de Joodse Israeliers door 
de Palestijnen. 

- Ontruiming van de door Israel bezette ge
bieden als een eerste stap naar een vreed
zame oplossing. 

- Zolang dat nog niet is gebeurd, in ieder 
geval geen kolonisatie van deze gebieden 
door Joods-Israelische maatschappijen. 

- Deelneming van de PLO aan de Geneefse 
vredeskonferentie. 

Ten aanzien van Latijns Amerika, dat sterk 
afhankelijk is van het Noordamerikaanse 
kapitalisme, wat blijkt uit de manier waarop 
het voorzichtige social istische experiment 
in het Chili van Allende met medewerking 
van de CI A in bloed werd gesmoord, wil 
de PSP onder meer: 
- Steun aan het anti-fascistische verzet in 

Chili.' 
- Steun aan iinkse en socialistische bevrij

dingsbewegingen in de rest van het konti
nent. 

- Steun aan de opbouw van het social is
tische Cuba. 
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- Steun aan de kleine landbouw in Suriname. 
Het huidige ontwikkelingsplan, dat voorna
melijk wordt opgezet ten behoeve van bui
tenlandse ondernemingen, moet worden 
afgewezen. 

Ten aanzien van Azie zijn zowel verheugen
de als verontrustend"e tendenzen waar te 
nemen. De bevrijding van Vietnam en de 
opbouw van dit zwaar geteisterde land be
hoort tot de verheugende ontwikkelingen. 
De toestand in Cambodja moet vee I kri
tischer bekeken worden. Ronduit negatief 
beoordelen we de reaktionaire ontwikkelin
gen in Thailand, maar ook het regiem van de 
Sjah van Perzie, die met zijn volledig schrik-

bewind in de eerste plaats de rol van impe
rialistische handlanger van de V.S. speelt. 
De PSP wi! daarom onder meer: 
- Steun aan de opbouw van de bevrijde lan

den in Zuidoost-Azie. 
- Stopzetten van ekonomische en vooral van 

militaire steun aan het Suharto-regiem in 
Indonesie. 

- Steun aan het Fretilin in zijn strijd voor 
een vrij Oost-Timor. 

- Erkenning van het recht op zelfbeschikking 
van het ZUidmolukse volk, wat overigens 
aileen zinvol moet worden geacht voor zo
ver het gericht is op de bestrijding van het 
fascisme in Indonesie en op de bevrijding 
van de Indonesiers. 
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De groeiende behoefte van de grotere onder
nemingen in Europa aan meer afzetmogelijk
heden deed hen de nationale grenzen met 
hun tarief- en tolmuren steeds meer als hin
derpalen voelen. Daarom, en daarom allee.n·; 
werd de Europese Gemeenschap opgericht. 
Velen onderschatten de macht van de EG, 
die in feite kan worden getypeerd als een 
verbond van hoogontwikkelde kapitalistische 
staten. Zij hebben bijna aile gemeen - naast 
een verlies aan koloniale macht - het lidmaat
schap van de NAVO. Onder de druk van de 
ekonomische ontwikkeling liikt de EG zich 

in de richting van een superstdat te ontwik
kelen. 
De gevolgen zijn grotendeels negatief voor de 
meerderheid van de bevolking en aileen voor 

.. enkele ekonomische machtshebbers positief. 
Om slechts enkele negatieve gevolgen te noe
men: Sanering van de bedrijven leidde tot 
koncentratie en dus tot grotere macht voor 
de multinationale ondernemingen en minder 
werkgelegenheid. Koude sanering in de land
bouw was politiek niet haalbaar, vandaar dat 
grote subsidies (op kosten van de konsu
ment) in de landbouw worden gestopt. Het 
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gevolg is echter versterking van het grote 
landbouwbedrijf en verdwijnen van het klei
ne. Ook hier koncentratie en minder werkge
legenheid, met daarnaast hogere konsumptie
prijzen. De bedoeling is het familiebedrijf ge
heel te laten verdwijnen en aan te sturen op 
kapitaalintensieve en arbeidsextensieve 
grootbedrijven. 
Naast die negatieve sociaal-ekonomische ont
wikkeling kunnen we ook een negatieve poli
tieke ontwikkeling vaststellen. De invloed 
van de bevolking op de beslissingen van de 
EEG is niet of nauwelijks aanwezig. Ook als 
er Europese verkiezingen worden gehouden 

daar aileen door een smalle maatschappelijke 
bovenlaag worden gebruikt. Minder dan 
1 pct. van de 'hulp' is bestemd voor kleine 
bedrijven die door de bevolking zelf zullen 
worden beheerd. Daarnaast kan de EEG 
uit deze geassocieerde landen allerlei grond
stoffen voordelig betrekken. Ziehier een neo
koloniaal beeld, het beeld van 'onze' EEG. 

Natuurlijk is de PSP niet tegen het opheffen 
van de grenzen in Europa. Maar de PSP heeft 
grote bezwaren tegen een Europa van het 
kapitaal. 

zal die er niet of nauwelijks zijn. Maar intus- Daarom wi! de PSP onder meer: 
sen zijn er vele beslissingen waaraan de rege- , - Uittreden van Nederland uit de EEG. 
ringen en de parlementen later gebonden - Socialisatie van een kleinschalige landbouw 
zijn. Dat betekent een uitholling van de res- inplaats van een kapitalistisch EEG-beleid. 
ten van demokratie. - Eenheid van optreden van de vakorganisa-
Ten opzichte van de ontwikkelingsgebieden ties in West-Europa, zodat tegenover het 
gedraagt de EG zich veel slechter dan de Europese kapitaal een werkelijke arbeiders-
meeste koloniale mogendheden zich voor de macht gezet kan worden. 
oorlog gedroegen. De EEG zorgt ervoor dat - Gezamenlijke akties tegen ontwikkelingen 
in allerlei 'geassocieerde' landen een vrije in- als Berufsverbote, censuurwetten en derge-
voer van Europese goederen mogelijk is. Dat lijke, onder andere in de Bondsrepubliek 
zijn dan voornamelijk luxe-goederen, die Duitsland. 
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In iedere maatschappijvorm zorgt de heer- meestal de rolverdeling tussen man en vrouw 
sende klasse ervoor dat het onderwijs aan en wakkert het vaak konkurrentiezucht en 
zijn behoeften ondergeschikt wordt ge- prestatiedwang aan. Ideologieen die het 
maakt. voortbestaan van het kapitalisme rechtvaar
De scheiding van het arbeidsproces in de digen worden nog altijd op de leerlingen 
technisch ontwikkelde landen in zuiver- overgedragen. 
wetenschappelijk onderzoek, de technische Tegen al deze tendenzen bestaat van binnen
toepassing daarvan in de produktie door ge- uit het onderwijs natuurlijk verzet. Zolang 
schoolde arbeiders en de aanvullende taken het kapitalisme voortbestaat, zal er binnen 
van ongeschoolden, veroorzaakten een over- het onderwijs een voortdurende strijd plaats 
eenkomstige scheiding in het onderwijs. hebben tussen enerzijds de pogingen om het 
Onnodige kwaliteitsverschillen en verdeeld- onderwijs te onderwerpen aan het bedrijfs
heid in het onderwijs dragen bij tot het be- leven en tegelijk de kosten zo laag mogelijk 
stendigen van sociale ongelijkheid. Het basis- te houden en anderzijds het onderwijsverzet 
onderwijs verschilt per buurt; scholen in dat het onderwijs van deze invloed zal trach
arbeidersbuurten leiden in het algemeen niet ten te bevrijden. 
op tot hogere onderwijsvormen. De PSP vindt dat best een zeer groot dee! 
Nadat tijdelijk de uitgaven voor onderwijs van het nationaal inkomen aan het onderwijs 
door de gemeenschap sterk gestegen zijn, besteed mag worden. Om een zo breed mo
is het overheidsbeleid er nu weer op uit die gelijke opleiding voor iedereen voor elkaar te 
uitgaven sterk in te dammen. kunnen krijgen moet iedereen van 4 tot 16 
De met de mond en ook in de wet beleden'-'Ja~'r onverdeeld een gelijkwaardig onderwijs
'externe demokratisering' van het onderwijs pakket kunnen volgen - uiteraard binnen ei
blijkt in de praktijk bijna geen gestalte te gen mogelijkheden. 
krijgen. Nog steeds blijkt dat hogere vormen Herstruktureringsmaatregelen die de moge
van onderwijs voornamelijk bereikbaar zijn lijkheden van onderwijs beperken zijn voor 
voor mensen uit de hogere sociale milieus, de PSP onaanvaardbaar. De PSP wil geen be
juist omdat die onderwijsvormen op hun zuinigingen, geen verscherpte selektie .. geen 
normen en waar\Jenpatroon zijn afgestemd. verkorting van de opleidingen die daardoor 
Naast dat alles handhaaft het onderwijs oppervlakkiger zullen worden. 




