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De internationale Kommunisten Bond

De Internationale Kommunistenbond IKB is in de-
cember 1974 ontstaan door een fusie van twee re-
volutionaire organisaties: de Kommunistenbond
Proletaries Links, voortgekomen uit een linkse
oppositie in de PSP en de Revolutionair Commu-
nistische Bond, de"Nederlandse afdeling van de
Vierde Internationale, waardoor de IKB de Neder-
landse afdeling van de Vierde Internationale werd.

De aktiviteiten van de IKB richten zich vooral op
de arbeidersbeweging, de vrouwenbeweging en de
jongerenbeweging. Door de aktiviteiten van haar
leden in bedrijven en vakbonden, door haar publi-

katies en het uitgeven van pamfletten levert de
IKB een bijdrage aan de akties tegen de krisispo-
litiekc. Ze speelde bijv. een rol in de mobilisaties
tegen de loonmaatregel in maart 1980. Ook aan de
strijd voor de vrije abortus draagt de IKB haar
steentje bij.
Ais afdeling van de Vierde Internationale hecht
de IKB veel waarde aan de internationale dimensie
van de klassenstrijd. De revolutionaire strijd in
Midden Amer,ika (N icaragua en EI Salvador) en de
ondersteuning van de vrije vakbeweging in Polen
vormen momenteel belangrijke aktiepunten voor de
(KB.

Kontaktadressen van de IKB
Centraal ad res : St Jacobsstraat 10- 20, 1012 NC Amsterdam, tel. 020 259272.
AMSTERDAM: 1e Jan van der Heydenstraat 64 sous tel. 020-769372 b. g. g. 680388. ARNHEM: -lIanny Krosen-
bril:k, Rosendaalsestraat 162 -5, tel. 085- 511242. BREDA; Rudie Neve, postbus 3068, 4800 DB, tel. 076-
138241. DEVENTER: Arnold Rozenbeek, Douwelerwetering 29, tel. 05700 - 27621. EINDHOVEN: Emiel van
Berkum, Havenstraat 7, tel. 040 - 122819. HAARLEM:Hans van den Bos, Beeksteeg 18, tel. 023 - 317967.
DEN HAAG: Gerard Doustraat 119 a, 2526 NC, tel. 070 - 453791. LEIDEN :Thomas van Duin, Utrechtseveer 19,
tel. 071 - 143037. NIJMEGEN: Van de Havestraat 1, tel 080 - 222791, b.g.g. 777445. ROTTERDAM: Ruilstraat
103 a, 2023 XP, tel 010 - 254537. T ILB URG: Wim Huisman, Sibeliusstraat 753, tel. 013 - 550057.
UTRECHT: Wim Bot, Veemarktplein 30 bis, tel 030 - 946598.
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De tegenstellingen
worden steeds grater

"De koek is op. Het goat slecht met de ekonomie.
ledereen moet inleveren. Er is geen ruimte meer
voor het op gong brengen van hervormingen."
Dag in dag uit wordt ons dat voorgehouden in
kranten en op radio en tv. En Van Agt of Den
Uyl; dat maakt weinig verschil: ze vert ellen alle
twee hetzelfde. Alleen de manier waarop verschilt.

Maar zijn deze verhalen ook juist? Zijn de mar-
ges wel zo smal? Betekent een ekonomiese krisis

De voor de handliggende oplos-
sing: verdeling van het beschikba-
re werk over allen die willen wer-
ken, stuit in het kapitalisme af op
de winsthonger van de bazen.
echt dat we maar gelaten moeten wachten tot hij
over is en we, straatarm, weer opnieuw kunnen
beginnen? Volgens ons is er geen sprake van een
soort natuurramp, maar heeft de huidige krisis
alles te maken met de manier waarop de huidige
maatschappij in elkaar zit. In deze maatschappij
hebben de bazen het voor het zeggen en niet de
overgrote meerderheid van de bevolking: de ar-
beiders en arbeidsters. Daarom staan in de huidi-
ge maatschappij bij alle beslissingen die worden
genomen, niet de belangen van de werkende be-
volking centraal, maar die van de bazen. Alles
draait om de winst. Dat moet veranderen, vinden
wij. Wij denken dat er oplossingen mogelijk zijn
voor de problemen. Oplossingen voor de problemen
van arb eiders en arbeidsters dan wel te verstaan,
want de problemen van de ondernemers oplossen
betekent alleen maar, dat daarmee de werkende
bevolking in de ellende wordt gestort. De strijd
voor de oplossingen die wij voorstaan moet en zal
echter het allergrootste probleem uit de weg rui-
men: de kapitalistiese maatschappij waarin wij le-
ven. Die maatschappij moet vervangen worden door
een andere, een mllatschappij, waarin de mensen
het zelf voor het zeggen hebben, een socialistiese
maatschappij.

Werkloosheid
Jarenlang heeft men ons proberen wijs te ma-

ken dat de kwalen van het kapitalisme overwonnen
waren. De massawerkloosheid zou definitief tot het
verleden behoren. Ekonomiese krises waren uitge-
bannen en een evenwichtige ekonomiese groei
kwam daarvoor in de plaats, waardoor we dus elk
jaar weer wat meer in het loonzakje konden krij-
gen. Iedereen, zo luidde het sprookje, werd van
de wieg tot het graf verzorgd en er zou sprake
zijn van stee ds groeiende welvaart.

Inmiddels weten we wel betel'. De officiiHe
werkloosheid ligt al ruim boven de 300.000. Nog
steeds worden er mensen op straat gezet. Ais
straf krijgen ze dan een uitkering die lager is
dan hun laatst verdiende loon en die steeds lager

wordt, naarmate ze langeI' werkloos zijn. Op alle
mogelijke manieren wordt de indruk gewekt, dat
het hun eigen schuld is, dat mensen werkloos zijn.
Werklozen worden afgeschilderd als nietsnutten en
profiteurs.
De mensen die niet ontslagen worden zijn nauwe-
lijks betel' af. Zij worden opgejaagd en moeten
steeds harder werken. Hun lonen worden gekort
en zij leven in voortdurende angst, ook hun baan
te verliezen.

Massawerkloosheid aan de ene kant en het af-
beulen van de arbeiders aan de andere, dat is
de merkwaardige realiteit van het huidige kapita-
lisme. Steeds mindel' mensen moeten steeds harder
werken en steeds meer mensen worden door "de
maatschappij" aan de kant gezet. De voor de
hand liggende oplossing: verdeling van het be-
schikbare werk over allen die willen werken, stuit
in het kapitalisme af op de winsthonger van de
bazen.

Woningnood
Hoe vreemd deze maatschappij in elkaar zit,

blijkt ook wanneer we kijken naar de volkshuis-
vesting. Er zijn honderdduizenden mensen in Ne-
derland die geen fatsoenlijke zelfstandige woon-
ruimte hebben. Mensen in de arbeiderswijken in
de grote steden wonen vaak in krotten. Veel jon-
geren wonen noodgedwongen bij hun ouders in,
terwijl ze zelfstandig willen wonen. Vraag genoeg
dus naar grootscheepse renovatie- en nieuwbouw-
projekten. Werk genoeg voor bouwvakkers. De
werkelijkheid is echter andel's: de bouwmarkt is
ingestort en tienduizenden bouwvakkers zitten nu
thuis duimen te draaien.

Honger
Nog gekker wordt het wanneer we kijken naar

de voedselsituatie. Terwijl nog altijd een groot
deel van de mensheid letterlijk krepeert van de
honger, worden er in de rijke westerse landen
ongelooflijk grote hoeveelheden voedsel vernie-
tigd omdat daar niet genoeg winst op kan worden
gemaakt.

Onderontwikkeling
Een deel van de werkloosheid in de westerse

landen wordt veroorzaakt doordat bedrijven hun
produktie overphratseR naar landen van de zoge-
naamde Derde Wereld. Onder de regering Den
Uyl werd dat zelfs gestimuleerd, want dat was
ontwikkelingshulp. Maar ondernemers verplaatsen
hun bedrijf, omdat ze elders meer winst kunnen
maken en dat willen ze vooral zo houden. Daarom
blijven de lonen daar laag en gebeurt er niets
aan de verdere ontwikkeling van dat land. De te-
genstelling tussen arm en rijk blijft zo in stand
en is zelfs voorwaarde voor ondernemers om te



Bewapening
Helemaal triest wordt het, als we kijken naar

de bewapening. Terwijl we steeds maar weer te
horen krijgen, dat er geen geld is voor verbete-
ring van onderwijs, voor woningbouw, voor soci-
ale uitkeringen enz. wordt er wel in NAVO-ver-
band afgesproken, de defensie-uitgaven jaarlijks
met 3%te verhogen. Terwijl de NAVO over een
wapenarsenaal beschikt, waarmee de hele wereld
meerdere keren totaal kan worden vernietigd,

Wij stellen niet het zoveelste alter-
natieve regeringsprogram ma
voor, wij vragen niet aan de men-
sen of zij ons hun vertrouwen wil-
len schenken, zoals politici dat
doen. De enige garantie dat de
oplossingen die wij voorstaan ook
werkelijk in praktijk worden ge-
bracht is dat de mensen het zelf
gaan doen.

worden er steeds weer nieuwe wapensystemen in-
gevoerd. Een enorme verspilling van geld, grond-
stoffen en arbeid. Als er bezuinigd moet worden,
zou je tach denken dat dat eerst gebeurt op deze
dingen: de bewapening is bedreigend voor de
werkende mensen. Maar nee, juist de bewape-
ningsuitgaven worden in deze tijd van ekonomiese
krisis opgevoerd.

Vrouwenonderdrukking
Het laatste punt dat we hier naar voren willen

halen is de positie van de vrouw. Steeds meer
vrouwen eisen het recht op een zelfstandig be-

staan op. In plaats dat daarvoor zoveel mogelijk
voorwaarden worden geschapen, horen we weer
voortdurend praatjes dat de vrouw thuis hoort te
zijn, om man en kinderen op te vangen. De rege-
ring probeert de bestaande abortuspraktijk terug
te draaien. In veel sektoren waar vrouwen wer-
ken worden op grote schaal arbeidsplaatsen opge-
heven, zoals in de textiel en de gezondheidszorg.
Het resultaat van dit alles is dat steeds meer
vrouwen afhankelijk worden van hun man. Nog
geen 10.000 emancipatieburoos kunnen dit verhul-
len.

Op eigen kracht
In dit program willen wij voor de hierboven

genoemde en andere problemen oplossingen aan-
dragen. Realistiese oplossingen, in de zin dat ze
ook in praktijk gebracht kunnen worden. Maar
niet zomaar. Want wij stellen niet het zoveelste
alternatieve regeringsprogram voor, dat dan ver-
der door een aantal heren en een enkele vrouw
aan de top wordt uitgevoerd. Wij vragen niet
aan de mensen, of zij ons hun vertrouwen willen
schenk en , zoals politici dat doen. De enige garan-
tie dat de oplossingen die wij voorstaan ook wer-
kelijk in praktijk worden gebracht is dat de men-
sen het zelf gaan doen. Dat is misschien wel het
meest wezenlijke, waardoor wij ons onderscheiden
van andere politieke stromingen: wij vertrouwen
niet op enkele deskundigen, experts en bestuur-
ders, maar we vertrouwen op de kreativiteit, het
doorzettingsvermogen en de wilskracht van de
massaas van werkende mensen.

Daarom willen we met zoveel mogelijk mensen
opkomen voor hun gerechtvaardigde eisen. Dit
program bevat voorstellen hoe we die strijd ver-
der kunnen brengen. Het belangrijkste dat wij
daarbij in te brengen hebben is: vertrouw niet
op de bazen voor oplossingen. Integendeel, willen
we werkelijke oplossingen bereiken, dan zullen we
stelselmatig hun beslissingsmacht moeten afnemen
en zelf deze macht moeten overnemen. Dat leidt
uiteindelijk tot een andere maatschappij, waarin
de meerderheid van de bevolking het werkelijk
voor het zeggen heeft. Alleen dat is een socialis-
tiese maatschappij.



Het socialisme is mogelijk
Een van de meest in het oog springende dingen

de afgelopen tien jaar, is dat er sprake is van
een toenemende werkloosheid, terwijl er toch
steeds meer wordt geproduceerd. Pas in de tach-
tiger jaren wordt een reEHedaling van de produk-
tie voorspeld, maar dan zijn al lang miljoenen
mensen in de westerse wereld werkloos.

Werkloosheid
Het aantal arbeidsplaatsen is sterk verminderd

de laatste twintig jaar in de landbouw; de expan-
derende industrie kon de werkloze landarbeiders
opvangen. In de jaren zestig begon echter ook
het aantal arbeidsplaatsen in de industrie te da-
len. Aanvankelijk kon dat worden opgevangen in
de groeiende dienstensektor, maar die heeft nu
ook een maximumbereikt. Terwijl het de onder-
nemers nog steeds voor de wind ging, waren al
massaas mensen werkloos. Er wordt niet alleen
met steeds minder mensen steeds meer geprodu-
ceerd, maar zeUs teveel. "Teveel" in die zin, dat
de ondernemers de produkten niet kwijt raken.
Als je kijkt naar de onvervulde behoeftes van de
werkende bevolking, dan wordt er natuurlijk veel
te weinig geproduceerd. Maar in het kapitalisme
is de winst alles en zijn de menselijke behoeftes
niets.

Overprodu ktie
De krisis, die we nu meemaken, is er een van

het soort dat we in het kapitalisme al zo vaak
hebben gezien: een overproduktie-krisis. Doordat
er geen planmatige aanpak in de ekonomie is, be-
strijden de ondernemers elkaar op leven en dood.
Om hun winst zo groot mogelijk te maken investe-
ren en produceren ze zoveel als ze kunnen. Tot-
dat ze teveel produceren. Dan komt er een krisis.
De sterke ondernemingen worden n6g sterker
de zwakke gaan failliet. Vervolgens begint de
race opnieuw.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft
men het krisismechanisme af kunnen zwakken
doordat de staat zich met veel ekonomiese aange-
legenheden ging bemoeien. Een tijdlang konden de
krises zo minder heftig worden gemaakt. Maar uit-
eindelijk heeft dat ~verechts gewerkt. De span-
ningen van de kapitalistiese ekonomie bleven on-
der water, maar kwamen - juist doordat ze lang
weggedrukt waren - nu met een extra harde knal
aan de oppervlakte.

Automatisering
Bij de jacht naar winst zijn de ondernemers

genoodzaakt om te automatiseren. Dat is misschien
wel de belangrijkste reden waarom er nu zoveel
werklozen zijn.
Op zichzelf is automatisering helemaal niet ver-
keerd. Integendeel. Automatisering betekent in
het algemeen juist, dat steeds meer nare klussen
door machines kunnen worden gedaan.
* Zwaar en vuil werk kan drasties worden ver-

licht, doordat machines het werk overnemen.
Het eentonige lopende bandwerk wordt overbo-
dig doordat "industrierobots" dat werk overne-
men. Zij zijn bij uitstek gebouwd voor eentoni-

ge handelingen en doen dat werk veel sneller
en efficienter. Ook in de administratieve sektor
kunnen een hele hoop vervelende klussen ver-
dwijnen.
* Automatisering betekent een drastiese verkor-

ting van de tijd die nodig is voor het verdienen
van het geld, dat nodig is voor je levensonder-
houd. Het werk dat overblijft kan worden ver-
deeld onder allen die willen werken. Er is wel
eens becijferd, dat met de huidige stand van de
techniek een vijf-urige arbeidsdag haalbaar is.

* Automatisering kan ook op vele andere terreinen
worden toegepast. Zo is het mogelijk op het
vlak van de informatieverschaffing een ware re-
volutie te ontketenen: via vrij eenvoudige syste-
men kan alle belangrijke informatie over politiek,
maatschappij, kultuur en noem maar op, aan ie-
dereen worden doorgegeven. De kenniskloof tus-
sen "experts" en "onwetende massa" kan zo
worden overbrugd.
* Automatisering stelt uiteindelijk mensen dus in

staat, zich intensief bezig te houden met het be-
heer van de maatschappij: zij krijgen er de tijd
voor (door arbeidstijdverkorting) en de midde-
len (via nieuwe informatiekanalen). Dat betekent
dus allereerst de mogelijkheid voor vrouwen om
uit de gevangenis van het gezin te breken:
ook het huishouden kan worden geautomatiseerd.
Maar het betekent ook de mogelijkheid voor de
werkende mensen zich te bevrijden van het jUk
van hun bazen: niet langer slechts bevelen uit-
voeren, maar gezamenlijk met je kollegaas beslis-
sen over wat er moet worden gedaan.

Arbeidstijdverkorti ng
Wanneer we het hebben over een socialisties

antwoord op de krisis, dan bedoelen we een ant-
woord dat uitgaat van deze mogelijkheden en pro-
beert, deze mogelijkheden tot werkelijkheden te
maken. Een antwoord dat de zegeningen van de
techniek aan de werkende mensen ten goede wil
laten komen en niet slechts aan de op winst be-
luste ondernemers.

Een socialisties antwoord op de werkloosheid
bestaat dan ook niet uit loondaling, dat wil zeg-
gen, verdeling van de ellende van de werklozen
over de hele werkende bevolking. Een socialisties
antwoord op de werkloosheid bestaat uit herver-
deling van het beschikbare werk over allen die
willen werken.
* Deze herverdeling begint met de strijd voer de

35-urige werkweek. Niet in een verre toekomst
maar onmiddellijk, als eerste stap op weg naar
een verdere verkorting. De 35-urige werkweek
moet de eerste stap zijn op weg naar een glii-
dende urenschaal, dat wi! zeggen dat de ar-
beidstijd steeds verkort wordt in verhouding
met het aantal mensen dat werkloos wordt.
* Verkorting van de arbeidstijd kan ook op ande-

re manieren gestalte krijgen. In de volken tinu
betekent het de strijd voor een vijfde en later
een zesde ploeg. Maar daarnaast kan arbeids-
tijdverkorting ook betekenen: langere vakanties,
en vervroegde pensionering. Maar dit zijn dui-
delijk aan vullende eisen. Zij mogen het principe
van verkorting van de arbeidsdag niet verdrin-
gen.

* Naast de eis van arbeidstijdverkorting, meet ook
steeds weer de eis van evenredige aanwerving-



gesteld worden: voor het totaal aantal uren dat
in een bedrijf minder wordt gewerkt, moet nieuw
personeel worden aangeworven. Natuurlijk is er
een sterke kontrole nodig , om te zien of dat in-
derdaad gebeurt.

Recht op werk
Behalve de automatisering is er nog een be-

langrijke oorzaak van de huidige werkloosheid: het
feit dat steeds meer mensen een baan willen.
Naast de jaarlijkse nieuwe stroom jongeren,
die na school emplooi zoeken, neemt ook het
aantal vrouwen dat een baan zoekt toe. Deze groe-
pen worden door de werkloosheid het zwaarst ge-
troffen.

Steeds meer vrouwen eisen recht op werk en
daarmee op een onafhankelijk bestaan. Velen wor-
den daartoe door de nood gedwongen: het loon
van hun man is niet meer genoeg om van rond te
komen. Velen knappen ook af op het uitzichtloze
bestaan van huisvrouw. De rol van de huisvrouw
is in de loop der tijd teruggebracht tot die van
"oplapmiddel": zorgen dat het manlief aan niets
ontbreekt als hij van zijn werk komt, zodat hij
zich de volgende dag opnieuw, fris en uitgerust
kan laten afbeulen. Daarnaast worden vrouwen
opgescheept met de zorg voor de kinderen.

Huishoudelijk werk is lang zo omvangrijk niet
meer als vroeger. De verkorting van de arbeids-
dag zou het mogelijk maken·, huishoudelijk werk
en een baan buitenshuis steeds beter te kombine-
ren. De verzorging van de kinderen is allang een
maatschappelijke aangelegenheid: vanaf vier jaar
gaan kinderen naar de kleuterschool.

Zelfstandigheid
Maar in het kapitalisme worden vrouwen op-

nieuw terug in het gezin geduwd. Kresjes zijn op-
eens schadelijk voor kinderen. Vrouwen worden
het eerst ontslagen en vrouwen komen alleen in
typiese vrouwenbanen aan de slag. Maar die wor-
den het hardst getroffen door bezuinigingen. De
regering probeert werkloze gehuwde vrouwen van
het zelfstandige recht op sociale voorzieningen
uit te sluiten. Alles met de bedoeling, vrouwen
uiteindelijk maar te ontmoedigen nog moeite voor
een baantje te doen.

Een socialisties antwoord op de krisis betekent
niet, dat we nu opnieuw de gezinsverbanden moe-
ten gaan versterken, door deeltijdbanen met even-
redig loonverlies jn te gaan voeren, waardoor je
voor de helft van je inkomen afhankelijk wordt
van een partner. Een socialisties antwoord gaat
uit van de onafhankelijkheid van het individu,
man en vrouw, en probeert juist deze onafhanke-
lijkheid konkreet te maken. Dat betekent dat al
het mogelijke moet worden gedaan om het verschil
op de arbeidsmarkt tussen mannen en vrou wen
werkelijk op te heffen:
* Iedereen die wil werken heeft recht op werk.

Arbeidstijdverkorting is dus niet alleen het ant-
woord op de toenemende automatisering, maar
ook op de eis van een zelfstandig bestaan van
steeds meer mensen. Tenslotte stelt alleen een
vaste baan je in staat, dat zelfstandige bestaan
ook werkelijk op te bouwen.
* Vrouwen hebben een achterstand op de arbeids-

markt t. o. v. mannen. Daarom moeten onderne-
mers worden verplicht, vrouwen een voorkeurs-
behandeling te geven. Bedrijven moeten vast-
gestelde percentages mannen en vrouwen in
dienst nemen. waarbij het percentage vrou wen

steeds hoger wordt.
* Veel vrouwen hebben geen, of onvoldoende op-

leiding als ze willen gaan werken. Het onder-



wijsprogramma moet hierop worden afgestemd
door instelling van praktijkgerichte beroepsop-
leidingen voor vrouwen.
* Niet alleen vrouwen hebben een achterstand op

de arbeidsmarkt: jongeren missen vaak ervaring,
buitenlanders hebben vaak geen geschikte op-

Een socialisties antwoord dat de
zegeningen van de techniek aan
de werkende mensen ten goede
wil laten komen, en niet slechts
aan de op winst beluste onderne-
mers.

leiding en velen worden simpel vanwege huids-
kleur en afwijkende kultuur gediskrimineerd.
Het systeem van "kwotering", zoals hierboven
ten aanzien van vrouwen is uiteengezet, zou
ook voor deze groepen moeten worden toegepast
in kombinatie met speciale scholingsprogrammaas.

Met behoud van loon
Bovenstaande oplossingen worden wel vaker

naar voren gebracht. "Maar door de krisis is
daar geen geld voor" zo worflt er aan toegevoegd.
En dus wordt voorgesteld, de arbeidstijdverkor-
ting maar uit eigen zak te betalen, door genoegen

Een socialisties antwoord op de
werkloosheid bestaat uit herver-
deling van het beschikbare werk
over allen die willen werken.

te nemen met evenredig loonverlies.
Voorzover arbeidstijdverkorting voortvloeit uit

automatisering, is dat flauwekul. Automatisering
betekent, dat de arbeidsproduktiviteit toeneemt.
Wanneer een arbeider steeds meer produceert,
zou hij ook steeds meer moeten verdienen. Ar-
beidstijdverkorting betekent echter dat die ar-
beider dat "meer" overdraagt aan zijn kollega en
in ruil daarvoor zelf korter gaat werken.

Voorzover arbeidstijdverkorting voortvloeit uit
het feit, dat meer mensen een baan willen, bete-
Kent dat een extra: be slag op de financiele midde-
len. Maar ook dan betekent dat niet, dat het
geld daarvoor gezocht moet worden in de porte-
monnaie van de arbeider. In het bedrijf kan nog
heel wat bezuinigd worden: op representatiekos-
ten, reklame-uitgaven, topsalarissen van direktie
en kommissarissen. Ook bij de staat kan nog flink
wat geld worden gehaald van uitgaven die voor
de arbeidersklasse toch niet nuttig zijn: defensie
bijvoorbeeld.

Verkorting van de arbeidsdag kan en moet dus
8<lmen gaan met de eis van handhaving van de
koopkracht. AIleen zo kunnen wij ten volle de
vruchten plukken van de automatisering. Want
korter werken is leuk, maar niet als je daardoor
steeds minder gaat verdienen.

Een socialisties antwoord op de krisis betekent
dan ook het veilig stellen van een voldoende inko-
men voor iedereen. Voldoende bptekent dan niet:
"op het biologies minimum", zoals de VVD voor-
stelt, maar betekent: "op het nivo, dat de arbei-
dersklasse tot nu toe gewend is". Voor de laagste

inkomensgroepen betekent dat een reele verbete-
ring, voor de rest minstens handhaving van de
koopkracht.

Dat betekent dus ook dat iedereen die niet in
staat is te werken, een waardevast inkomen krijgt.
Uitkeringen mogen niet worden gebruikt om men-

Een socialisties antwoord gaat uit
van de onafhankelijkheid van het
individu, man en vrouw, en pro-
beert juist deze onafhankelijkheid
konkreet te maken.

sen "te prikkelen tot het nemen van een baan".
"Uitkeringen mogen niet lager ziin dan het laatst
verdiende netto-loon. Tenslotte word je werkloos
buiten je eigen schuld om.
* Handhaving van de koopkracht betekent op de

eerste plaats handhaving van de prijskompensa-
tie. Maar tegelijk valt er op het huidige systeem
nog heel wat te verbeteren. Allereerst natuur-
lijk invoering van de volledige, ongeschoonde
priiskompensatie. Alle prijsstijgingen moeten in
het systeem worden opgenomen, of zij nu ver-
oorzaakt worden door duurdere energie, hogere
belastingen of wat dan ook.
Ten tweede vindt de prijskompensatie nu achter-
af, pas na een half jaar, plaats. Een maandelijk-
se aanpassing van de lonen aan de prijsstijgin-
gen voorkomt dat het toch nog lonend is voor
een ondernemer, zijn winst voor een half jaar
te vergroten door hogere prijzen.
Ten derde vindt de prijskompensatie plaats op
basis van een berekening, waar niemand enige
kon trole over heeft en waar ook een groot aan-
tal gebreken aan kleven. De vakbeweging zou
haar eigen prijsindex moeten opstellen, zodat de
werkelijke prijsstijgingen berekend worden.
* Niemand mag een loon of uitkering krijgen lager

dan het minimumloon. Dat betekent dus afschaf-
fing van het minimumjeugdloon. Iedereen die
ouder is dan 18 jaar heeft recht op een zelfstan-
dig inkomen. Studiebeurzen dienen te worden af-

Een socialisties antwoord op de
krisis betekent dan ook het veilig
stellen van een voldoende inko-
men voor iedereen. Voor de
laagste inkomensgroepen bete-
kent dat een reele verbetering,
voor de rest minstens handhaving
van de koopkracht.

geschaft en vervangen door "studieloon" op het
nivo van het netto-minimumloon. Dat geldt voor
alle studerenden en niet alleen voor universitaire
studenten.

* Gelijk loon voor gelijk werk. Dat geldt voor man-
nen- en vrouwenlonen en voor jongeren- en
volwassenenlonen. Maar ook voor dezelfde funk-
ties in verschillende bedrijven moeten de lonen
gelijk zijn: een funktieklassifikatie voor de hele
ekonomie, onder kontrole van de arbeiders.
* Alle lonen dienen onder een CAO te worden ge-

bracht. Geen aparte overeenkomsten voor het



hogere personeel dus. Maar ook ambtenaren en
trendvolgers dienen een eigen CAO te krijgen,
zodat ze wat hun inkomensverbetering betreft
niet afhankelijk zijn van wat hun kollegaas in de
industrie weten te bereiken, maar zelf voor hun
looneisen kunnen vechten.

Het geld halen waar het zit
Op deze manier worden de laagste inkomens-

groepen beschermd tegen de gevolgen van de kri-
sis. Natuurlijk moet het geld daarvoor ergens van-
daan komen. Wij vinden, dat dat in de eerste
plaats moet komen van de ondernemers, de top-
inkomens en van de overheidsuitgaven, die niet in
het belang zijn van de werkende bevolking.
* Inkomen dat niet uit arbeid afkomstig is, maar

uit vermogen of spekulatie, dient te worden af-
geroomd.
* Terwijl op sociale uitkeringen wordt bezuinigd,

blijven uitgaven voor defensie, politie en justi-
tie alsmaar stijgen. Uitgaven die bedoeld zijn,
om eventuele toekomstige "spanningen" als ge-

Natuurlijk moet het geld daarvoor
ergens vandaan komen. Wij vin-
den dat dat in de eerste plaats
moet komen van de;ondernemers,
de topinkomens en van de over-
heidsuitgaven die niet in het be-
lang zijn van de werkende bevol-
king.

volg van de bezuinigingspolitiek het hoafd te
kunnen bieden. Nu zijn het nog vooral krakers
en woningzoekenden, die met het palitiegeweld
worden gekonfronteerd, maar in de toekomst kun-
nen ook arbeiders die tegen de bezuinigingspoli-
tiek staken en demonstreren de politie op hun
dak krijgen. Die uitgaven kunnen dus betel'
achterwege blijven.
Ook de miIjarden, die jaarlijks worden uitgege-
yen aan de topsalarissen voor ambtenaren en
bestuurders, aan het instandhouden van staats-
folklore en overbodige gebruiken, kunnen bezui-
nigd worden. In de toppen van het ambtelijk
apparaat, met zijn vele advieskommissies, waar-
van de leden Slechts vette salarissen opstrijken,
kan drasties worden gesaneerd, het koningshuis
kan worden afgeschaft, instellingen als de kom-
missaris van de koningin idem, buitenlandse am-
bassades kunnen veel en veel eenvoudi<rer enz.
En niet alleen OD nationaal nivo, maar ook op
andere nivoos is er een enorme, geldverslinden-
de burokratie binnen overheidsinstellingen, waar
nodig het mes in moet. Want uiteindelijk dienen
al deze zaken om het elitaire karakter van de
"parlementaire demokratie" in stand te houden,
om de kloof tussen bestuurders en het "gewone
volk" groot te houden.
* Niet alleen bij de staat bestaat deze "folklore",

ook in het bedrijfsleven. Ook daar worden top-
salarissen van meerdere tonnen gevangen. Er is
geen enkele reden te bedenken waarom iemand
meer dan een ton zou moeten verdienen. Een
nivellering van inkomens is dus nodig. Maar dan
wel een nivel/ering, waarbii de meerderheid van
de arbeiders er op vooruitgaat. Nivellering van
onder naar boven dus en niet omgekeerd. Dat

houdt in:
* Het minimumloonmoet sneller stijgen dan de

maandelijkse prijskompensatie: invoering van een
"vloer" in de prijskompensatie.

* Afschaffing van indirekte belastingen, zoals
accijnzen en BTW, omdat deze het zwaarst druk-
ken op de laagste inkomensgroepen.
* In plaats daarvan een sterkere progressie in de

direkte belastingen, oplopend tot een 100% tarief
zodat boven een bepaalde grens alles wordt af-
geroomd.

Nationalisatie onder
arbeiderskontrole

De voorstellen die we hierboven hebben gedaan
tasten de persoonlijke vrijheid aan .... van de on-

We zullen de ondernemingen
moeten dwingen om datgene te
doen wat de werkende bevolking
wil. Zoniet dan is er maar een re-
medie: Nationalisatie van de be-
drijven onder arbeiderskontrole.
Oat wil zeggen dat de daar werk-
zame arbeiders kontroleren of er
ook werkelijk in hun belang ge-
handeld wordt.
dernemers. Ze betekenen immel'Seen forse aanslag
op 11et winstinkomen en we weten zeker, dat er
maar weinig ondernemers zijn, die dergelijke plan-
nen zien zitten. Dus sluiten zij de tent, proberen
nog zoveel mogelijk aan staatssubsidies in de
wacht te slepen en verplaatsen hun aktiviteiten
naar het buitenland. Dat moet te allen tijde voor-
komen worden.



Elke bestaande politieke partij, elke regering
schrikt daar echter uiteindelijk voor terug. Niet
alleen de ondernemerspartijen maar ook de CPN en
de PvdA. Aantasting van de investeringsvrijheid
van de ondernemers tast de grondslagen aan van
de huidige maatschappij. Daarom worden allerlei
stelsels uitgedacht van investeringssubsidies: het
lekker maken van ondernemers om daar te inves-
teren, waar de regering dat het liefst ziet. Dat
kost handenvol extra geld, en bovendien is het
alleen dan effektief, wanneer de ondernemers kans
zien in die sektoren grote winst te halen. Wij
vinden daarom dat de huidige problemen alleen
maar zijn op te lossen, als de macht van de, onder-
nemers gebroken wordt. Beslissingen over wat er
wordt geproduceerd, op welke manier, met hoo-
veel mensen enz., hebben vergaande gevolgen
voor de hele maatschappij. Het is onverantwoord
die beslissingen in prive-handen te laten, dat
laat de huidige krisis wel zien. We zullen de on-
dernemingen moeten dwingen om datgene te doen
wat de werkende bevolking wil. Zo niet, dan is
er maar een remedie: nationalisatie van de bedrij-
yen onder arbeiderskontrole. Dat wil zeggen, dat
de daar werkzame arbeiders kontroleren of er ook
werkelijk in hun belang gehandeld wordt.

* Het bank- en verzekeringswezen heeft een enor-
me macht over het reilen en zeilen van de eko-
nomie, omdat zij het grootste deel van het nood-
zakelijke kapitaal verschaft. Daar zit dus een
groot deel van de ekonomiese macht opgehoopt.
Daarom is nationalisatie van deze sektor een
eerste vereiste om greep te krijgen op de onder-
nemers.
* Bedrijven in financiiHe nood kloppen altijd eerst

aan bij de regering voor financiiHe steun. Maar
niemand weet wat er precies gebeurt met het
geld. Bedrijven in nood worden op de been ge-
houden met gemeenschapsgelden. Daarorn is er
geen enkele reden, waarom de individuele onder-
nemers nog langer daarover kunnen beslissen.
Ook in dit geval moet gelden: nationalisatie zon-
der schadevergoeding en onder arbeiderskon-
trole.
* Naast het bank- en verzekeringswezen waarin

we een enorme opeenhoping van ekonomiese
macht zien, zijn er ook andere sektoren van de
ekonomie, die een wezenlijke taak vervullen in
het funktioneren van de ekonomie als geheel.
am greep te krijgen op de ekonomiese ontwikke-
ling is nationalisatie van de belangrijkste sekto-
ren van de ekonomie geboden.

* Ondernemers kURnen hun zaak sluiten en met
hun kapitaal naar het buitenland vluchten. om
de bovengenoemde maatregelen te ontlopen. Een
verbod op kapitaaluitvoer en kontrole op de han-
delsbetrekkingen van individuele ondernemingen
met het buitenland is noodzakelijk om dat tegen
te gaan. Tevens zullen alle bedrijfsgegevens
openbaar gemaakt mooten worden.

Geen verspiHing van milieu.en energle
Terwijl men in de jaren zestig nog dacht, dat

het kapitalisme in staat was. de meerderheid van
de bevolking een voortdurende stijging van de
welvaart te garanderen. kwamen toen toch ook al
nieuwe problemen naar voren. Het kapitalisme
tast steeds meer het leefmiljeu aan, verspilt
grondstoffen en is blind voor de gevaren van
kernenergie .

Deze problemen zijn een logies gevolg van het ka-
pitalisme: am maar zo goedkoop mogelijk te produ-
ceren, wordt afval gedumpt in de natuur. Dat is
goedkoop voor de ondernemer, maar wat het de
maatschappij kost hebben we in Lekkerkerk en bij
de talloze ontdekkingen van bodemvergiftiging
daarna, gezien. Het kost miljoenen om de bodem
gifvrij te maken; de verantwoordelijke onderne-
mers gaan echter vrijuit ....

Er kunnen tal van andere voorbeelden worden
aangehaald die laten zien op welke verspillende
en vervuilende manier het kapitalisme produceert.
Onder druk van de ekonomiese krisis beginnen de
regeringen de normen voor miljeubehoud te ver-
soepelen. Deze norrnen zijn in de zestiger en ze-
ventiger jaren en nadat de situatie langzamerhand
alarmerend begon te worden, tot stand gekomen.
Ze waren al gebrekkig omdat ze alleen de gevol-
gen van de vervuilende produktie bestreden en
niet de oorzaken ervan. Maar nu weten de onder-
nemers opnieuw hun zin door te drijven, met het
argument van werkgelegenheid: als zij hun fabriek
niet kunnen neerzetten op de plek en met de tech-
nologie die zij willen, dan doen ze het niet.
* In plaats van het huidige vervuilende en ver-

spillende systeem van produceren, zou het pro-
duktieproces zodanig mooten worden omgebouwd,
dat er een optimaal hergebruik van afvalstoffen
be staat . Dat betekent dat ondernemers niet lan-
ger vrij zijn in de beslissing hoe zij de produk-
tie inrichten, maar dat er arbeiderskontrole
komt op de hele techniese gang van zaken in de
fabriek.
* Er moet onderzoek worden gedaan naar de moge-

lijkheden om de produkten zo lang mogelijk te
laten meegaan. Nu hebben veel produkten een
kunstrnatig kort gehouden levensduur; denk
maar aan de auto. Die kost nieuw duizenden
guldens. maar is na vijf jaar al versleten. On-
derzoek naar produktvernieuwing is nu vaak ge-
richt op vernieuwing om de vernieuwing, met
het gevolg dat vaak vele nutteloze dingen op de
markt komen. Daarom moot wetenschappelijk on-
derzoek gekontroleerd en gestuurd worden.

* Bewoners uit de omgeving waar een bedrijf zich
wil vestigen moeten vetorecht op deze vestiging
krijgen, wanneer dat bedrijf op enigerlei wijze
overlast zou kunnen bezorgen.

Nationalisatie
Energie is duur tegenwoordig. De belangrijkste

reden daarvoor is de hoge olieprijs. De prijs van
andere energiedragers is aan de olieprijs gekop-
peld. Dat betekent dat als de olie duurder wordt,
ook het aardgas duurder wordt, ook al blijven de
kosten om het te winnen hetzelfde.

De duurte van de olie wordt vaak toogeschre-
yen aan het feit dat de voorraden uitgepu t raken.
Dat is echter niet waar. Er zijn nog genoeg niet-
geexploiteerde olievelden en er worden nog steeds
nieuwe gevonden. Het argument van de olieschaar-
ste wordt gebruikt om de noodzaak van het ge-
bruik van kernenergie te bepleiten .

Daarnaast hoor je ook vaak dat het de schuld
is van de OPEC-landen, dat olie zo duur is. Ook
dat is niet helemaal waar. Toen de OPEC-Ianden
de prijs van ruwe olie verhoogden. wilden ze een
groter deel van de superwinsten op olie. die in
de zakken van de oliemaatschappijen terecht kwa-
men, in eigen land houden. De oliemaatschappijen
wilden echter niets afstaan van hun winst en ver-
kochten de olie weer door tegen een hogere prijs.

De oliernaatschappijen exploiteren de olievoor-



raad in de wereld en hebben een belangrijke poot
in de rest van de energiewinning. Alle informatie
over werkelijke energievoorraden is in handen van
de grote oliemaatschappijen. Zij kunnen de hele
energievoorziening manipuleren en daardoor gigan-
tiese winsten opstrijken.
* Wij vinden daarom dat de gehele energiesektor,

inklusief de grote oliemaatschappijen, genationa-
liseerd dient te worden, zonder schadevergoe-
ding. Alle gegevens met betrekking tot de ener-
gievoorraden in de wereld, die nu in handen
zijn van de oliegiganten, dienen openbaar te
worden gemaakt.
* Hogere prijzen voor energie mogen niet worden

afgewenteld op de werkende bevolking. Daarom
moet de stijging van de prijzen ten gevolge van
duurdere energie volledig in de prijskompensatie
worden doorberekend. Dat dwingt ondernemers
te zoeken naar die produktiewijze die het meest
zuinig met energie is.

* De prijzen van de verschillende energiedragers
moeten van elkaar worden losgekoppeld en wor-
den gebaseerd op hun werkelijke kostprijs. Het
is onaanvaardbaar dat je een steeds hogere
gasrekening gepresenteerd krijgt, omdat olie
steeds maar duurder wordt. Er moet een gepland
gebruik van energie worden ingevoerd, waarbij
de verschillende energiedragers zo efficient [,10-

gelijk worden toegepast.
Tegenover het huidige gebruik van fossiele

brandstoffen schuiven de ondernemers en hun re-
geringen het alternatief van kernenergie naar vo-
ren. Ontstaan als bijprodukt van het bewapenings-
onderzoek (de ontwikkeling van de atoombom) is
in de ontwikkeling van kernenergie voor miljarden
aan kapitaal gestoken. Dat moet er op de een of
andere manier weer uitkomen. Vandaar dat de
kernenergielobby zo hardnekkig is.

Maar er is ook een politieke reden. De meeste
westerse landen zijn voor hun energievoorziening
afhankelijk van gebieden die niet zo "stabiel" zijn:
het Midden-Oosten, Midden-Amerika en Afrika.
Een revolutie zit daar in een klein hoekje, zoals
Iran en Nicaragua bewijzen. Jarenlang zijn deze
volkeren door de ondernemers in het kapitalistiese
westen uitgebuit en terecht vrezen deze onderne-
mers represailles in het geval van een geslaagde
revolutie. De ondernemers wensen daarom een on-
afhankelijke energievoorziening: kernenergie.

Een onafhankelijke energievoorziening is echter
in dit geval een probleem van de ondernemers en
niet van de arb eiders . De beste manier om ook
voor de toekomst de energievoorziening veilig te
stellen, is de strijd aan te binden met de imperi-
alistiese uitbuiting. De arbeiders in de westerse
landen (en natuurlijk ook elders) mogen niet
worden blootgesteld aan enorme gevaren door de
invoering van kernenergie.

De ondernemers en hun politieke w00rdvoerders
proberen die problemen te verdoezelen. Zij verge-
lijken rampen in kerncentrales met "gewone" ram-
pen als een aardbeving, of een vliegtuigongeluk.
Maar die vergelijking gaat niet op, omdat een
kernexplosie generaties lang doorwerkt en eeuwen-
lang schade aan mens en miljeu kan veroorzaken.
Verder is nog steeds geen oplossing gevonden
voor het radioaktieve afval. Tenslotte betekent
kernenergie de instelling van een komplete poli-
tiestaat, omdat beveiliging verder gaat dan alleen
techniese beveiliging: kernenergie en atoombewa-
pening hebben alles met elkaar te maken.
Tenslotte is kernenergie duur en helemaal niet no-
dig. Daarom:
* Weg met het atoomprogramma van staat en kapi-

taal. Alle onderzoek dat nu gedaan wordt naar

toepassing van kernenergie moet onmiddellijk
worden stopgezet en omgezet in onderzoek naar
miljeuvriendelijke energiebronnen. Omdat jaren-
lang alleen maar geld gestoken is in onderzoek
naar kernenergie, heeft de ontwikkeling van al-
ternatieven enorme vertraging opgelopen. Maar
dat betekent niet, dat er geen alternatieven zijn.

* Aile bestaande kerncentrales moeten onmiddelliik
worden stopgezet en ontmanteld. Aile atoomwa-
pens moeten onmiddelliik vernietigd worden.

Wij vinden daarom dat de gehele
energie sektor, inklusief de grote
oliemaatschappijen, genationali-
seerd dient te worden zonder
schadevergoeding.

De beste manier om ook voor de
toekomst de energievoorziening
veilig te stellen is de strijd aan te
binden met de imperialistiese uit-
buiting.

Onmiddellijke en eenzijdige
ontwapening

Met de verscherping van de ekonomiese krisis
neemt de oorlogsdreiging toe. Langzaam komen de
tijden van de koude oorlog weer terug. Steeds
opnieuw hameren de NAVO-ministers op een ver-
hoging van de defensie-uitgaven van de lidstaten.
Met de vervanging van de atoomraketten door hy-
permoderne Pershings in Europa is de bewape-
ningswedloop in een nieuwe fase terecht gekomen.

Bij het opvoerell van de oorlogsdreiging spelen
verschillende motieven een rol. De toenemende
internationale spanningen kunnen binnenlands de
druk wat van de ketel nemen: uit angst voor een
oorlog zijn de arbeiders bereid minder gauw tegen
de krisispolitiek van de regering in verzet te
komen.

Het belangrijkste motief is echter het feit, dat
steeds meer landen zich weten te ontworstelen aan
de greep van het imperialisme. De overwinning
van de volkeren in Zuid-Oost-Azie, de zwarte be-
vrijdingsstrijd in Afrika, de overwinning van de
Sandinisten in Nicaragua - dat zijn allemaal aan-
slagen op de belangen van de Verenigde Staten
en de EEG. De oorlog in Vietnam had al tot doel
deze koloniale bevrijdingsstrijd een halt toe te
roepen. Dat de Amerikaanse regering bereid was
daarbij tot het alleruiterste te gaan, wordt nog
steeds getoond door de trieste realiteit in Vietnam,
Laos en Cambodja: tot de grond toe verwoest, ont-
bladerd en maatschappelijk ontregeld.

De beestachtige wijze waarop. het Amerikaanse
leger in Azie heeft huisgehouden en de stormach-
tige protesten die dat over de hele wereld teweeg-
bracht, verhinderden lange tijd een nieu w Viet-
nam. Daardoor konden de massaas in Iran de sjah
verjagen en werd in Nicaragua Somoza ten val
gebracht, zonder dat de VS konden ingrijpen.
Nu wordt zorgvuldig geprobeerd een klimaat te
scheppen, waarin militair ingrijpen weer wordt
aanvaard. De Sovjet-Unie wordt opnieuw afgeschil-





derd als grate agressor. De NAVO wardt afge-
schilderd als grote vredestichter.
Maar in feite is dat omgekeerd: de kapitalistiese
landen hebben zich aaneengesloten, om de Sovjet-
Unie te bedreigen. Het was Amerika dat het eerst
een atoombom ontwikkelde en het was steeds de
NAVO, die nieuwe stappen deed in de bewape-
ningswedloop.
* Kernwapens zijn het hoogtepunt van de absurde

bewapeningswedloop. Het aantal kernwapens op
deze wereld is genoeg om de hele aardbol meer
dan eens totaal te vernietigen; zij maken geen
onderscheid tussen vriend en vijand. Een kern-
oorlog is dan ook een totale vernietigingsoorlog.
Daarom moeten alle kern wapens onmiddellijk wor-
den vernietigd.
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* De NAVO is slechts een organisatie ter verdeOI-
ging van de imperialistiese belangen in de we-
reld en gericht op de vernietig-ing van de Sov-
jet-Unie en andere arbeidersstaten. Daarom moet
de NAVO ontbonden worden. Elke poging om de
NA va "van binnenuit" te hervormen, er een
vreedzame instelling van te maken, is een illu-
sie. Daarom moet Nederland uit de NAVO en de
NAVO uit Nederland. We moeten er alles aan
doen om te bewerkstelligen, dat arbeiderspartij-
en in andere lidstaten dit ook van hun regering
eisen.
* Bewapening bestaat niet alleen uit kernwapens.

Ook de konventionele wapens hebben een enorme
vernietigingsmacht. Beeindiging van de bewape-
ningswedloop betekent dan ook: totale eenzijdi-
ge ontwapening van de NAVO-landen, zonder
voorwaarden .
* In de Sovjet-Unie, China, Cuba en de andere

"socialisties" genoemde landen is het kapitalisme

afgeschaft. Dat is een daorn in het oog van de
NAVO-landen.
Maar hoewel het kapitalisme is afgeschaft, ligt de
macht niet in handen van de werkende bevolking
maar van een nieuwe heersende elite. Wij zijn
niet voor herstel van het kapitalisme in die lHn-
den. Daarom zullen wij een oorlog tegen die lan-
den niet steunen, maar de kant kiezen van de
arbeiders daar.
In alle kapitalistiese landen vormt het leger een

zelfstandige macht, die beheerst wordt door prin-
cipes die volstrekt strijdig zijn met de principes
van de demokratie. In het leger heerst onvrijheid,
scherpe repressie en autoritair gezag. Het gevaar
van ingrijpen van het leger in de gang van zaken
in een bepaald land is overal aanwezig, niet alleen
in Zuid-Amerika.
* Het beroepsleger moet worden ontbonden. De le-

gerleiding moet worden gekozen door de werken-
de bevolking en onder kontrole staan van solda-
tenraden. In geval van buitenlandse agressie
moet de hele werkende bevolking worden bewa-
pend en betrokken worden bij het verzet.

Een waning vaar iedereen
Spekulatie vindt op grote schaal plaats in het

kapitalisme. Een van de geliefde objekten daarvoor
zijn huizen. Duizenden (vaak kapitale) panden
staan daardoor jarenlang leeg, terwijl er tiendui-
zenden woningzoekenden geregistreerd staan.
Daarom moet er een einde komen aan de spekula-
tie en aan de mogelijkheid om rijk te worden aan
de woningnood.
* Iedereen he eft recht op zelfstandige woonruimte.

Het zijn vooral jongeren en alleenstaanden die
op dit moment het meest in de kou staan. Een-
persoonswoningen zijn schaars, klein en vaak
peperduur. Ook woningen voor arbeidersgezin-
nen zijn er vaak niet genoeg. Daarom moet er
een nationaal woningbouwprogramma komen, dat
gebaseerd is op de werkelijke woonbehoeften van
de werkende bevolking.
* Het huurwoningenbestand moet genationaliseerd

worden. Een huis moet slechts te koop zijn als
men er zelf in gaat wonen. Staat een huis lan-
ger dan drie maanden leeg, dan moet het ge-
nationaliseerd worden zonder schadevergoeding.
* Afbraak van woningen, om er kantoren en be-

drijfspanden voor in de plaats te zetten, moet
worden tegengegaan. Er moet een bouwplan ko-
men, waarin de maatschappelijke behoefte aan
woningen en aan bedrijfspanden tegen elkaar
wordt afgewogen.
* Buurtbewoners dienen een vetorecht te krijgen

in de nieuwbouw- en renovatieplannen voor hun
buurt. Daartoe worden demokraties gekozen
buurtkomitees ingesteld.
* De grond moet genationaliseerd worden.
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Stap voor stap?
De voorstellen die we hier gedaan hebben

om de krisis van het kapitalisme op te lossen,
hebben allemaal een ding gemeen: ze willen de
huidige individuele beslissingsmacht van de onder-
nemers over het reilen en zeilen van de maatschap-
pij afbreken en vervangen door een demokratiese
beslissingsmacht van de hele arbeidende bevolking .
Ook een Partij van de Arbeid zegt, de individuele
macht van de ondernemers te willen aantasten. Zij
doet dat via lokkertjes: forse subsidies en belas-
tingvoordelen voor die ondernemers, die doen wat
de regering wil. Maar dat tast de vrijheid van de
ondernemers niet aan. Ze zijn immel's vrij, de sub-
sidie te negeren en toch te doen wat ze zelf
willen.

Vrijheid
De enige manier om werkelijk greep te krijgen

op de gang van zaken in de ekonomie is het bren-
gen van de belangrijkste produktiemiddelen, de
belangrijkste ekonomiese sektoren in gemeen-
schapshanden. Dat betekent een aantasting van
het prive-bezit, van de "persoonlij1,e vrijheid" om
winst te maken uit arbeid van anderen. De meeste
partijen schrikken voor deze stap terug. Wij niet.
Want om wat voor soort vrijheid gaat het nou alle-
maal?
* Op zichzelf beschouwd is k!1.pitaaleen dood ding.

Een ondernemer kan nog zoveel bedrijfsgebou-
wen, machines en geld tot zijn beschikking heb-
ben - zonder arbeiders zal hij geen cent winst
maken. Terwijl de arbeid van de werkende be-
volking de bron is van alle maatschappelijke
rijkdom, zijn het de ondernemers die met de op-
brengsten van die arbeid gaan strijken, alleen
omdat de machines en fabrieken toevallig van
hen zijn.
* De vrijheid van ondernemen is dus niets andel's

dan de vrijheid om winst te maken, door andere
mensen daarvoor te gebruiken. Dat is een vrij-
heid waar slechts een kleine minderheid gebruik
van kan maken. En daardoor leeft de overgrote
meerderheid in onvrijheid, want zij moet wer-
ken voor de kHpitaal-versehaffer.
* Tegenover de vrijheid van ondernemen stellen

wij dan ook de vrijheid om te arbeiden. Ieder
mens heeft reeht op betaald werk, om in zijn of
haar levensonderhoud te voorzien, maar ook om
zieh verdeI' persoonlijk te kunnen ontplooien.
Dat betekent dat de arbeid moet worden inge-
rieht naar de persoonlijke behoeften van de ar-
beiders en niet naar de behoeften van de kapi-
taal versehaffer.
Ondernemers zullen zieh fel verzetten tegen de

afsehaffing van hun vrijheid. Elke poging om een
stukje van hun maeht af te breken, zullen zij be-
antwoorden met sabotage, met kapitaalvlueht. "'De
101van het ondernemen gaat er af" zullen ze zeg-
gen. Het beetje vrijheid dat hen nog is overgeble-
yen zullen ze dan ook zeker gebruiken om hun
belangen veilig te stellen. Die vrijheid blijft, zo-
lang ondernemers nog de vrijheid hebben te be-
slissen over de bestemming van grote sommen geld.

Wij denken dan ook niet, dat het kapitalisme
stapje voor stapje te hervormen is, op een manier
waarop iedereen tevreden blijft. Natuurlijk, de
arbeidersbeweging heeft in het verleden heel wat
verbeteringen bevochten. Dank zij de strijd van
miljoenen arbeiders in de tijd dat het kapitalisme
bestaat zijn de onmenselijke arbeidsomstandigheden
uit de begin tijd van het kapitalisme verd wenen.
Het stelsel van sociale voorzieningen, mediese
zorg en onderwijs zijn eveneens het resultaat van
arbeidersstrijd. Maar het blijven verworvenheden
binnen het kapitalisme. Zo gauw het slecht gaat
met de ondernemers, komen deze voorzieningen
onder toenemende druk te staan. Dat zien we nu
met het systeem van soeiale voorzieningen: ter-
wijl het de ondernemers zijn die arbeiders op
straat gooien, zijn het de arbeiders die de groei-
ende lasten voor de werkloosheidsvoorzieningen
moeten betalen.

Tegenover de maeht van de ondernemers stel-
len wij de maeht van de arbeidersklasse. Die
maeht is potenWiel heel groot: het is de arbei-
dersklasse die de maatsehappelijke rijkdom produ-
eeel't, die de fabl'ieken bedient, el'vool' zol'gt dat
er kommunikatie plaatsvindt, die het verkeer Laat
draaien, enz. Bovendien vormt de arbeidersklasse
het overgrote deel van de bevolking. Wij vinden
dat de al'beidersklasse deze maeht ook daadwerke-
lijk moet gaan uitoefenen en het heft zelf in han-
den moet gaan nemen.

Dat betekent niet alleen dat de arbeiders in de
fabrieken en andere instellingen de beslissings-
maeht van hun bazen moeten gaan betwisten. Het
betekent, dat de arbeiders de beslissingsmaeht
van alle maehthebbers in deze maatsehappij moeten
gaan betwisten. Ondernemers, politiei, ministers,
generaals, l'eehtel's, bel'oepsbestuul'del's, opzieh-
tel's, politie-agenten - tegenover al deze vertegen-
wool'digers van de kapitalistiese maatsehappij moet
de maeht van de arbeidel'sklasse gestalte krijgen.

Pas dan ook krijgt het socialisme werkelijk ge-
stalte: als de meel'derheid van de bevolking daad-
werkelijk alle aspekten van het maatsehappelijk
leven kontroleert.



Niet vertrouwen op de
ondernemers en hun staat

Ook al kan het kapitalisme dan niet tegemoet
komen aan onze wensen op een he Ie reeks terrei-
nen, het is in elk geval demokraties. Het kapita-
listiese westen staat op de bres voor de vrijheid,
za beweren de verdedigers van dit stelsel. Volg-ens
hen moet je kiezen tussen twee kwaden: het "de-
mokraties" kapitalisme of het "diktatoriale kommu-
nisme" .

Maar wat is dat voor vrijheid, waar die verde-
digers voor zeggen op te komen? In wezen niets
meer dan de vrijheid van de rijken, om te kunnen
beschikken over de arbeid van anderen, om de
meerderheid van de bevolking te kunnen manipu-
leren.

Formeel zijn de demokratiese rechten in het ka-
pitalisme voor iedereen gelijk. Dat is wel eens
andel's geweest: in het begin van het kapitalisme
waren het alleen de rijken die kiesrecht hadden,
die zich mochten organiseren en die hun mening
vrij konden uiten. Dankzij de strijd van de ar-
beiderspartijen voor uitbreiding van deze vrijhe-
den, hebben de ondernemerspartijen het kiesrecht
en andere demokratiese rechten oak aan de arbei-
del'S moeten toostaan.

Maar rechten hebben is een ding, 7.e kunnen
uitoefenen is een tweede. Mensen met veel geld,
met veel vrije tijd en relaties in de toppen van
vele instellingen krijgen veel makkelijker gedaan
wat ze willen. Recht op vrije meningsuiting is
mooi, maar zolang jij niet verdeI.' komt dan een
kwart kolommetje op de ingezonden brievenpagina
van de krant, terwijl kapitaalbezitters in staat
zijn hde kranten uit te geven, is er van gelijk-
heid geen sprake. Zolang de toegang tot de mid-
delen die nodig zijn om je mening ook effektief
uit te kunnen dragen, beperkt blijft tot de men-
sen met geld, heb je aan je formele vrijheid wei-
nig.

Beroepspolitici
Zo gaat het ook met politiek. Iedereen heeft

boven een bepaalde 18eftijd het recht zich ver-
kiesbaar te stellen voor parlement, gemeenteraad
e. d. Maar om dat werkelijk te kunnen doen moet
je kontakten hebben met de top van politieke
partijen, moet je politieke ervaring hebben opge-
daan, blijk geven van kennis van zaken. Politicus
is een beroep, dat lang niet voor iedereen is
weggelegd. In de loop del' tijd heeft zich dan ook
een politieke elite ontwikkeld die zetelt aan de tap-
pen van de grote politieke partijen, in het parle-
ment en in de top van het ambtenarenapparaat.
Mensen, die een fijn baantje hebben en die er alles
aan gelegen is, dat baantje te behouden. Zij kun-
nen voor het grootste deel bepalen, wie "nieuwko-
mers" worden in hun wereldje.

Voor mensen die acht uur per dag in de fa-
briek staan of op kantoor werken is het bijna on-
doenlijk om's avonds nog eens druk te gaan zit-
ten vergaderen, aan de hand van welhaast onlees-
bare rapporten en te luisteren naar mensen die
een onbegrijpelijk taaltje hanteren. Het hele we-
reldje van de politiek, dat wll zeggen van het be-
heel' van de maatschappij, is in handen van men-
sen die claar hun beroep van hebben gemaakt.

Mensen die kontakten hebben met het wereldje
van de ondernemers en die vaak zelf uit die krin-
gen komen.

Eens in de vier jaar mag je gaan kiezen, welke
honderdvijftig van dit soort mensen je gaan rege-

Het hele wereldje van de poli-
tiek, dat wil zeggen het beheer
van de maatschappij, is in han-
den van mensen die daar hun be-
roep van hebben gemaakt.
ren; over je gaan beslissen op welke manier je
geplukt, uitgebuit en onderdrukt wll worden. Eni-
ge werkelijke invloed over wat er beslist wordt
heb je niet. Verkiezingsbeloften hebben nooit zo-
veel te maken met het werkelijke beleid dat na
de verkiezingen gevoord moot worden. Voor de
gunst van de kiezers beloven politici een heleboel,
maar als ze eenmaal opnieuw het vertrouwen van
de kiezers gewonnen hebben, hebben ze hun han-
den weer vrij voor vier jaar.

Niet alleen de politici uit de ondernemerspartij-
en hmdelen zo - de vertegenwoordigers van de
grote arbeiderspartijen hebben deze praktijken
vaak perfekt overgenomen. Denk maar aan de be-
loft en van de PvdA in Keerpunt '72 en wat daar
tijdens de regering Den Uyl van terecht gekomen
is.

Natuurlijk zijn er ook politici, die niet aan dit
spelletje meedoen, die wel vanuit oprechte bewo-

genheid in de kamer zitten. Maar ook zij blijven
wat ze zijn: beroepspolitici. Direkte in vloed van
de massa van arbeiders is er niet op wat in het
parlement gebeurt.



GEEN BOMMEN
MAAR BANEN

Met dit programma voert de IKB een kampanje voor deTweede Kamer verkieizngen. Onder de leuzen:
"Geen bommen maar banen" en "Eenheid in de strijd tegen de krisispolitiek" zullen we onze opvattingen
waar mogelijk uitdragen en verdedigen.

De verkiezingen zullen volledig in het teken staan van de krisis. Voor de partijen van het geld:
de VVD, het CDA en 0'66 is het duidelijk wat er moet gebeuren. Investeringspremies en olieprijsver-
hogingen aan de ene kant. Loonmaatregelen en afbraak van de sociale voorzieningen aan de andere kant.
De ondernemers moeten gesteund worden, terwijl de arbeiders, vrouwen en jongeren moeten inleveren.
De vraag hoe ze de arbeiders het best op kunnen laten draaien voor de krisis is voor hun de inzet van
de verkiezingen.

De IKB vindt dat de arbeiders niet op hoeven te draaien voor de gevolgen van de krisis. Oat we ons
teweer moeten en kunnen stellen tegen de ellende die door de krisis wordt veroorzaakt. En dat dat alleen
maar kan waneer we zelf de strijd voeren. Met zijn allen. Aileen samen, met de hele arbeidersbeweging,
kunnen we de aanvallen van de ondernemers en de regering afweren.

Door een heleboel mensen in de linkse partijen wordt geknokt voor een socialistiese politiek. Of het
nu 9aat om bewapening, kernenergie of een huis om in te wonen. Steeds meer mensen vinden dat het maar
eens afgelopen moet zijn met al dat matigen. Daar zouden we een heel eind verder mee komen als de hele
arbeidersbeweging zich achter deze strijd zou opstellen. Helaas is dat niet het geval. De PvdA leiding en
de FNV top proberen het steeds weer op een akkoordje te gooien met de ondernemers en hun regering,
met van Veen en met het CDA. Een groeiend deel van hun achterban is het daar volstrekt niet mee eens
en wil de strijd aangaan.

In de verkiezingskampanje van de IKB zal de eenheid van de arbeidersbeweging centraal staan.
Sommige mensen vragen of het niet tegenstrijdig is om de eenheid van de arbeidersbeweging voorop te
stellen en dan met een eigen lijst aan de verkiezingen deel te nemen. Volgens ons is dat niet het geval.
Het is nu eenmaal zo dat er binnen de arbeidersbeweging verschillende stromingen bestaan. Er zijn gewoon
kommunisten, sociaaldemokraten en revolutionairen. Allen hebben ze hun eigen opvattingen over de vraag
hoe de maatschappij er uit moet zien. Ze hebben uiteeniopendeideeenover het socialisme en de weg er naar
toe. Ze verdedigen een eigen ideologie. Maar de verschillen zijn geen enkele reden om niet gezamelijk de
strijd voor de belangen van de arbeidersklasse te voeren, om een front te vormen tegen de ondernemers
en hun staat. Oat idee willen we in onze verkiezingskampanje naar voren brenqen.

Om de noodzakelijke eenheid ook in praktijk te brengen heeft de IKB de andere arbeiderspartijen, de
PvdA, CPN, PSP, PPR en SP uitgenodigd om een gezamelijke Iijstverbinding aante gaan. Oat kan, ondanks
de politieke meningsverschillen duidelijk maken waar het in deze verkiezingsstrijd om gaat:
De eenheid tegenover de van Agten, de Wiegels en de van Veenen. Eenheid in de strijd.



De 33 jarige lijsttrukker van de IKB werkt bij Anneke is 26 ;aar en werkt als technies
''';-'!T! ministerie in den Haag. Sinds het midden tekenares in Rotterdam. Ie is ;arenlang
van de 60-er jaren is hij aktief in de linkse aktief geweest in de KWJ. Ie heeft onder
beweging. In 1971 werd hijwegens ondermij- andere meegedaan aan de Bloemenhoven
ning van de krijgstucht tot vier maanden bezetting in 7976 en is nag steeds in de
tuchtklasse Nieuwersluis veroordeeld. Deze weer voor vriie abortus.
zaak 'Schul-Dona' vormde de direkte aanlei- Na lang aktief lid van de AB VA geweest
ding tot de afschaffing van de officiEHe cen- te ziin is ze op het moment kaderlid van
suur in het leger en de afschaffing van de de Industriebond FN V en bestuurslid van
tuchtklasse in Nieuwersluis. Wim is nu aktief de bedri;fsledengroep op haar bedriif.
in de ABVA in den Haag.

In de zeventiger ;aren was Pienke aktief
in de studentenbeweging in Ni;megen.
Nu houdt ze zich onder andere met de
abortusstri;d bezig. Ie zit in het komitee
'Wi; Vrouwen Eisen' en is hoofdredaktrice
van KLASSENSTRIJO, het veertiendaags
blad van de IKB.

Voor de oorlog was
In 1940 sloot hij zi(
Lenin-Luxemburg f'
zetting van de RSA
Sneevliet). Na de c
de linkervleugel va
In 1972 werd hij ui
een van de oprichtl
Proletaries Links. I
sekretaris van de a
van de distriktsraa
(met name over de

'.de..interm

De afgelopen jaren o. a. aktief in de Leidse Aktrice bij de tone
Studentenbond. Daarvoor in de scholieren in Eindhoven. Van~
beweging. Hij was een van de oprichters jaren 70 betrokken
van de Leidse Aktiegroep Scholieren (LAS). in Noord Brabant.
Is een van de initiatiefnemers van de jongerer fem-soc beweging;,
organisatie Rebel en redaktielid van het blad bondsvrouwenwerk
Rebel. In zijn spaarzame vrije tijd disk-
jockey in een jongerencentrum.

EENHEID IN DE STRIJD



ktief in de AJC.
Jij het Marx-
~ illegale voort-
Jartij van Henk
leef hij aktief in
beidersbeweging.
P geroyeerd als
de aktiegroep

dustriebond is hij
Hoofddorp en lid

!rdam. Hij schrijft
eging) in 'de nieuwe

Was jaren ok tief in de scholierenbewe-
ging in Eindhoven. Pim is nu aktief
in de Dienstenbond FN V en vooral in
de jongerengro'ep van deze bond. Hi j
was onder andere betrokken bij de
akties tegen de verlaging van het
jeugdloon.
Hii is een van de initiatiefnemers en
aktivist van de jongerenorganisatie
REBEL.

Aktief in de vakgroep weIzijnswerk en de
vrouwengroep van de ABVA in Rotterdam.
Al een paar jaar bestuurslid van de ABVA-
vrou wengroep in de Maasstad. Ze he eft zich
de afgelopen tijd onder anderen ingezet om
de abortusstrijd tot een vakbondspunt te
maken. Verder is ze aktief in het 8 maart
komitee in Rotterdam. Alie werkt in een
kluphuis in Crooswijk waar ze werkt voor de
vrouwengroepen in deze wijk.

roep 'Proloog'
idden van de
vrou wenbeweging
te jaren in de
'al in het vak-

Was jarenlang aktief in de anti-militaris-
tiese beweging, onder andere als voorzit-
ter van de VVDM afdeling op de Witten-
berg kazerne in Carderen.
Nu als bedieningsvakman in de volkontinu
werk zoom bij 'Windmill Holland b. v. I in
Vlaardingen. Lid van het bedrijfsleden-
groep bestuur op zijn bedriif en lid van de
sektorraad chemie van de Industriebond.
Zit tevens in het aktie komi tee bij Wind-
mill .

Leraar economie aan een middelbare school
in Utrecht. Was enige jaren hoofdredakteur
van 'Klassenst:cijd'. Nu redakteur van het
theoretiese tijdschrift van de IRB 'de inter-
nationale'. Publiceert met name over Oost-
Europa. Schreef het bij de ISP verschenen
boekje 'De vrije vakbeweging: in Oost- Euro-
pa.

GEN DE KRISISPOLITIEK



Steun de kampanie
Om aan parlementsverkiezingen mee te kunnen doen moeten door revolutionairen belangrijke obsta-

kels overwonnen worden. In de eerste plaats financiele. Voor iedere kieskring moeten we duizend gul-
den op tafel leggen. Voor volledige deelname betekent dit alleen aan inschrijfgeld al f 18.000. Dan
hebben we nog niets om kampanje te kunnen voeren. Daarvoor hebben we nog eens duizenden guldens
nodig. In tegenstelling tot de grote politieke partijen moeten wij onze hele kampanje zelf bekostigen.
Wij hebben geen bevriende massamedia, geen schenkingen vanuit het bedrijfsleven, geen steekpen-
ningen en geen smeergeld. Wij hebben geen goed betaalde baantjes te vergeven en bieden geen kar-
riere mogelijkheden. Onze enige kracht is de steun van sympatisanten en van iedereen die vindt dat
de revolutionaire opvattingen in deze verkiezingskampanje naar voren moeten worden gebracht.

Daarom roepen wij op om de IKB kampanje financieel mogelijk te maken. Met geld alleen zijn we er
natuurlijk niet. Ook op allerlei andere manieren kan je aan de kampanje bijdragen. Door het op je
werk of in je buurt verspreiden van verkiezingsmateriaal, door het meewerken aan de kampanje-akti-
viteiten van een van de IKB-afdelingen, door het verspreiden van ons 14-daags blad KLASSENSTRIJD
en door het ophangen van affiches. Tenslotte door een heleboel andere aktiviteiten die je zelf natuur-
Iijk veel beter kan overzien dan wij. Schroom niet om kontakt met ons op te nemen. Ook als je allleen
maar meer informatie wil over de IKB of de verkiezingskampanje, staan we je graag te woord. Je kan
onderstaande bon insturen, of bellen naar ons centraal adres 020-259272 of naar de plaatselijke afde-
ling bij je in de buurt ( zie daarvoor de binnenkant van de kaft van dit programma) .

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •5 Kampanje materiaal 5• •• •• Naa-st dit programma is er door de IKB het * KLASSENSTRIJD op 12 paginaas. Tijdens •
• volgende kampanjemateriaal uitgegeven: de kampanje zal ons 14-daags blad in een •
• grate oplage en op 12 paginaas verschij- •
• nen. Ter kennisname doen we het volgen- •
• * Een manifest, in de vorm van een you w- de aanbod: 6 nummers van KLASSEN- •• •blad, dat op grote schaal gratis ver- STRIJD voor 5 5,--, gratis thuisge-
• 'd I d stuurd. •• sprel za war en. •• •• * Verkiezing-saffiches (het eerste eind fe- * Twee zeer aktuele brosjures: 'Vrouwen •
• bruari, het tweede begin april). hebben recht op werk' (vrouwen aktie- •
• programma van de IKB) 5 3,-- + 5 1,30 •
• * Een speciaal nummer van De Internatio- porto. •
• nale met artikelen over themaas die in de De vrije vakbeweging in Oost-Europa •
• verkiezingsstrijd centraal zullen staan. (100 paginaas) 5 5,90 + 5 1,90 porto. •• •I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••BON Ik wit de verkiezingskampan;e wet steunen door: BON
o een financiele bijdrage van f . Ik heb deze gestort op giro rekening 43 36 854 t. n. v. Ver-

kiezingsfonds IKB Amsterdam.

o mee te helpen met de kampan;e-aktiviteiten van de IKB in: (plaats). Daarom wit ik
graag kontakt ,met de IKB-afdeling door (in de buurt).

o ik wit wet wat materiaal on tvangen om te verspreiden in mijn omgeving. 5tuur me maar:

Ik wit eerst nog wet eens wat meer weten van de IKB en hoar verkiezingskampan;e.

o 5tuur me maar eens een gratis proefnummer van KLA 55EN5 TRIJO.

o Een abonnement op KLA55EN5TRIJD voor (minimaa/) f 24,-- per ;aar. Ik wacht met betalen tot ik
het eerste nummer en een akseptgirokaart ontvang.

o Ik maak gebruik van ;ullie kampan;e-aanbiedir:g en kri;g dus 6.:wmmers van KLA55EN5TRIJD voor
f 5,--. Ik betaal met de akseptgirokaart die Ik toegezonden krl/g.

o Ik wit nog op een andere manier meedoen aan de kampan;e, nameli;k door: ·· .

naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. adres: plaats: tel: .



Parlement
Het parlement heeft echter bovendien een

steeds geringere macht. Steeds meer beslissingen
worden door de regering genomen en worden voor-
bereid en uitgevoerd door het ambtelijk apparaat.
Naast de Tweede Kamer bestaat er ook nog een
Eerste, die de beslissingen van de Tweede nog
eens overdoet. De Eerste Kamer wordt helemaal

Op dit moment zijn er dan ook
meer kapitalistiese landen met
een militaire diktatuur dan met
een parlementaire demokratie.

niet gekozen door de bevolking, maar door de po-
litici van Tweede Kamer en Provinciale Staten. Zij
is dan ook steevast konservatiever van samenstel-
ling dan de Tweede en dient 20 als rem op al te
radikale besluiten van het parlement.

Daarnaast bestaat er een rechterlijke macht,
waar niemand greep op r.eeft. Rechters beslissen
in Nederland of en hoe er stakingsrecht bestaat,
zij beschermen de belangen van spekulanten, huis-
jesmelkers, ondernemers en noem maar op.

Ook het leger is een instelling, die haaks staat
op de demokratiese beginsellfn. In verschillende
landen hebben we gezien dat het leger best bereid
is, de macht over te nemen, als het de onderne-
mers lastig wordt gemaakt. Het leger is er immers
om rust en orde te handhaven. En voor generaals
en kolonels is dat: de kapitalistiese rust en orde.
Op dit moment zijn er dan ook meer kapitalistiese
landen met een militaire diktatuur dan meteen
parlementaire demokratie .....

De macht van de ondernemers zelf tenslotte.
Daar hebben we het in het vorige hoofdstuk al
uitvoerig over gehad. Ondanks de demokratiese
verworvenheden van de afgelopen eeuw is de par-
lementaire demokratie van nu in wezen niet ver-
schillend van die van een eeuw geleden.

Demokratisering
Sinds de jaren zestig beginnen steeds

meer mensen hun rechten op te eisen.
Steeds meer mensen worden het moe, dat over hen
beslist wordt, op een manier waarop ze steeds
weer aan het kortste eind trekken. Provo en de
jongerenrevolte luidden een periode in, waarin
steeds grot ere groepen eisten, zelf over hun le--
ven te kunnen beslissen: de strijd voor demokra-
tisering van universiteiten en van het onderwijs
in het algemeen; de strijd tegen de invoering van
kernenergie; de strijd voor de bevrijdin g van de
vrouw; de strijd tegen de atoombewapening en be-
wapeningswedloop; de strijd tegen leegstand van

Socialisme betekent juist een ge-
weldige uitbreiding van demo-
kratiese rechten en niet een toe-
nemende beknotting ervan.

woningen en voor een effektief woningbouwbeleid
- al deze massabewegingen hebben gemeen dat zij
zelf het heft in handen nemen en niet langer ver-
trou wen op de heren politici (want vrou wen zijn
nog steeds schaars in dat wereldje).

Voor de machthebbers zijn dit verontrustende
ontwikkelingen. Steeds grotere groepen van de



bevolking zijn ontevreden met hun beleid. Maar
zij zetten de politiek van loonmatiging, afbraak
van het onderwijs en van sociale uitkeringen, be-
wapeningswedloop, toepassing van kernenergie,
strafbaarstelling van abortus en noem maar op,
gewoon door. Tegenover de toenemende protesten
wordt een toenemende politiemacht gesteld. De
demokratiese rechten worden uitgehold, verschil-
lende groepen worden verdacht gemaakt en gekri-
minaliseerd.

Demokratiese rechten
Socialisme betekent echter heel wat andel's. De

"keuze tussen twee kwaden" die de verdedigers
van het kapitalisme ons voorhouden is een valse
keuze. Want socialisme betekent juist een geweldi-
ge uitbreiding van demokratiese rechten en niet
een toenemende beknotting ervan.

"En Rusland dan, of China?" zullen de verde-
digers van het kapitalisme vragen. Maar noch in
Rusland, noch in China, noch in enig ander zich
socialisties noemend land, is een socialistiese sa-
menleving gerealiseerd. Weliswaar heeft daar een
revolu tie plaats gevonden, waardoor in deze lan-
den het kapitalisme is afgeschaft. Maar tegelijk
was het nivo van ekonomiese en sociale ontwikke-
ling daar nog zo laag, dat het instellen van een
werkelijk demokratiese samenleving, waarin de ar-
beidende massaas direkt de macht uitoefenen een
uiterst moeilijke zaak was. In de praktijk ontwik-
kelde zich ook daar een heersende elite van be-
roepspolitici en -bestuurders.

Zij trokken steeds meer macht naar zich toe en
in plaats van de eerste vormen van arbeidersdemo-
kratie te bevorderen, braken zij ze af. In prak-
ties alle zich socialisties noemende landen is de
macht op dit moment in handen van burokraten
die elke ontwikkeling in de richting van een soci-
alistiese samenleving blokkeren. Dat is geen ont-
wikkeling die noodzakelijk verbonden is aan het
socialisme. Integendeel, zij is het gevolg van het
feit dat al deze landen door imperialistiese uit-
buiting in hun ekonomiese en sociale ontwikkeling
zijn blijven steken en van het feit, dat ook na de
revolutie imperialistiese inmenging het maatschap-
pelijk leven daar totaal heeft ontregeld. Denk al-
leen maar aan de enorme verwoestingen, die de
Verenigde Staten in Zuid-Oost Azie hebben aan-
gericht. Of de nog steeds durende ekonomiese
boykot tegen Cuba, die dit land bijna aan de
ekonomiese afgron!1 heeft gebracht.

Meer dan ooit IS het nu echter mogelijk om de-
mokratiese idealen ook tot werkelijkheid te maken.
Meer dan ooit is het mogelijk de maatschappij zo-
danig in te richten, dat de werkelijke macht bij
de arbeidende bevolking ligt; dat de mensen zelf
over hun leven, hun arbeid, hun woonwijk kunnen
beslissen:
* Door de drastiese verkorting van de arbeidsdag

krijgen we de beschikking over meer vrije tijd.
Het kapitalisme exploiteert deze vrije tijd en
maakt de mensen opnieuw afhankelijk, nu van
de vermaak-industrie. In het socialisme wordt
het mogelijk, die vrije tijd opnieuw nuttig te
maken, door mee te werken aan het beheer van
de maatschappij. Alle funkties die tot doel heb-
ben toezicht te houden, plannen te bedenken,
te beheren - funk ties die nu een apart beroep
betekenen - kunnen dan tegelijk worden uitge-
oefend door de mensen die het nu alleen maar
mogen uitvoeren. Arbeidstijdverkorting stelt ons
in staat, tegelijk politikus, journalist, deskundi-
ge te worden en arbeid( st)er.

* In het kapitalisme is kennis een monopolie voor
experts. Informatie kan alleen verkregen worden
via omwegen, omdat er allerlei belemmeringen
bestaan voor een vrije informatieverschaffing.
Veel gegevens zijn geheim, omdat daar de prive-
belangen van de kapitaalbezitters mee gediend

De keuze is er dan ook geen tus-
sen 'demokraties kapitalisme' en
'diktatoriaal kommunisme',
maar tussen een in toenemende
mate diktatoriaal kapitalisme en
een werkelijk demokraties socia-
lisme.

zijn. In een socialistiese maatschappij waarin
privileges zijn afgeschaft is sprake van een
vrije informatieverschaffing.
* Door de technologiese ontwikkeling is het moge-

lijk alle relevante informatiesnel daar te krij-
gen waar hij gewenst is. Om iets te weten te
komen, hoef je niet langeI' naar veraf gelegen
bibliotheken, stoffige archieven enz., maar via
huiskomputers, kabel-tv of video kun je de re-
levante informatie rechtstreeks op je werk, in
het buurthuis of woonkamer krijgen.
* Daarbij gaat het niet alleen om "weetjes", het

makkelijk opvragen van gegevens e. d., maar
ook om het rechtstreeks kunnen kontroleren van
vertegenwoordigers. Via radio en tv is het mo-
gelijk, gekozen afgevaardigden rechtstreeks te
kontroleren. Zij die hen gekozen hebben, kun-
nen dan zien en horen of hun vertegenwoordi-
gel's zich wel aan de opdrachten houden.
* Steeds meer middelen kunnen worden vrijgemaakt

om een dergelijke demokratie te laten funktione-
ren. Denk maar eens aan al het geld, dat nu
aan mindel' nuttige zaken wordt uitgegeven:
ruimtevaart, reklame, bewapening, statussymbo-
len. Ook nu al wordt steeds mindel' gemves-
teerd in middelen die te maken hebben met ons
direkte dagelijkse levensonderhoud, zoals voed-
sel, kleding en huisvesting. Het kapitalisme kan
echter voor deze "overtollige" middelen geen
maatschappelijk nuttige aanwending vinden en
gaat zich te buiten in het produceren van nutte-
loze en overbodige dinrren.

Demokraties socialisme
De keuze die wij stellen is er dan ook geen

tussen "demokraties kapitalisme" en "diktatoriaal
kommunisme", maar tussen een in toenemende mate
diktatoriaal kapitalisme en een werkelijk demokra-
ties socialisme. Die keu ze is niet moeilijk. En hoe-
wel de weg naar zo'n socialistiese maatschappij nog
lang is, kunnen we nu al beginnen met ons lot in
eigen hand te nemen. Door niet langeI' af te wach-
ten, wat er terecht komt van de mooie beloftes van
de politici, maar door te vechten voor onze eigen
oplossingen. In die strijd zullen we de macht van
de arbeidersklasse gestalte moeten geven. We zul-
len tegenover de organisaties van de ondernemers
onze eigen organisaties moeten opbouwen en steeds
meer mensen bij onze strijd betrekken. Tegelijk
met de opbouw van een nieuwe maatschappij zullen
we ook de organen moeten opbouwen, waarmee we
vorm geven aan het beheer van de maatschappij.
Dat is de opgave waar socialisten en waar de hele
arbeidersbeweging nu voor staan.





Voor een demokratiese en
strijdbare vakbevveging

De vakbeweging is op dit moment de grootste
organisatie van de arbeidersklasse. Een organisa-
tie die in het leven geroepen is om de direkte,
dagelijkse belangen van de arbeiders te verdedi-
gen tegenover de ondernemers. Nog steeds is dat
de uitermate wezenlijke rol van de vakbeweging.
Ook al krijg je vaak de indruk dat de vakbeweging
er vooral is om de problemen van de ondernemers
aan de arbeiders uit te leggen. Dat komt dan, om-
dat in de vakbeweging de dienst wordt uitgemaakt
door beroepskrachten. Mensen, die heel lang gele-
den nog eens een fabriek van binnen hebben ge-
zien en er hun beroep van hebben gemaakt om met
ondernemers en regering te onderhandelen. In de
loop der tijd zijn vakbondsbestuurders zich steeds
meer verantwoordelijk gaan opstellen voor de gang
van zaken in de ekonomie. Hun baantje hing er
immers steeds meer vanaf. Vrijgestelde vakbonds-
mensen zitten in tal van kommissies, raden van
toezicht, adviesraden en noem maar op.

Zonder vakbond zou het er echter veel triester
hebben uitgezien voor de arbeiders. Bondsbe-
stuurders moeten natuurlijk wel leden in hun bond
hebben en zij zullen dus we!' rekening moeten hou-
den met de arbeidersbelangen. Maar die leden
hebben in de bond maar bitter weinig te vertellen.
Het bondsbeleid wordt door de bestuurders en hun
adviseurs gemaakt. De leden worden "geraad-
pleegd", zij mogen niet uiteindelijk beslissen.

Wij vinden dat de vakbond weer van de leden
moet worden. De leden moeten de dienst uitma-
ken, om te voorkomen dat de bestuurders het met
de ondernemers op een akkoordje gooien. Maar
ook omdat juist de vakbeweging een leerschool kan
zijn voor arbeidersdemokratie. In een vakbeweging
waar de leden de dienst uitmaken, kunnen belang-
rijke ervaringen worden opgedaan met zelfbeheer.
De vakbeweging wordt zo de kiem voor een zelf-
beherende, socialistiese maatschappij.

Eenheid
* Tegenover de ondernemers hebben alle arbei-

ders dezelfde be'1angen. Natuurlijk kunnen er
meningsverschillen zijn over de te volgen stra-
tegie en taktiek tegenover de ondernemers. Na-
tuurlijk hebben bepaalde groepen specifieke be-
langen. Maar dat mag geen mogelijkheid vormen
voor de ondernemers om de arbeiders te verde-
len. Een eenheidsvakbeweging moet dan ook het
antwoord zijn op de pogingen van de onderne-
mers tot verdeling. Dat betekent:
* Binnen FNV en CNV strijd voeren voor een fu-

sie tussen beide centrales. Dat betekent ook
proberen, de organisa ties van hoger personeel
te laten fuseren met de betreffende bonden. Dat
kan, als de vakbeweging de belangen van alle
arbeiders behartigt en niet alleen die van de
laagstbetaalden, ten koste van het middelbaar-
en hoger personeel. Want ook veel kantoorper-
soneel, dat nu vaak in andere organisaties zit,
wordt fors aangepakt.
* Binnen de bestaande vakbeweging moeten extra

inspanningen worden gedaan om vooral de meest
onderdrukte groepen te organiseren. Dat bete-

kent een vakbeweging die opkomt voor de rech-
ten van vrouwelijke arbeiders, buitenlandse ar-
beiders, werkende jongeren en werklozen. Bin-
nen de vakbeweging moeten extra faciliteiten be-
schikbaar komen voor deze groepen, zodat ze
zich binnen de bond apart kunnen organiseren.
Dat is de beste manier om er voor te zorgen dat
de bond hun eisen ook daadwerkelijk oppakt:
door namelijk ook binnen de bond daarvoor te
vechten.

Demokratie
De bond moet weer van de leden worden. Dat

betekent dat de bond moet worden opgebouwd van-
uit de bedrijven en instellingen, vanuit de "be-
drijfsledengroepen" dus. Op die manier kan het
bondswerk het beste aansluiten op problemen op
de werkvloer en kunnen mensen die nog geen
bondslid zijn, het meest direkt bij het bondswerk
worden betrokken, zodat zij misschien nog van
mening veranderen. De bond opbouwen vanuit be-
drijven en instellingen betekent:
* Alle hogere bondsorganen (distrikten, bondsra-

den en besturen) moeten vanuit dit bedrijfsnivo
worden gekozen. Bedrijfsledengroepen kiezen
dus afgevaardigden naar distriktsvergaderingen,
die op hun beurt weer afgevaardigden kiezen
naar de bondsraad. Distriktsraad kiest distrikts-
bestuurders en het bondskongres kiest het
bondsbestuur. Het bondskongres wordt gevormd
door afgevaardigden die rechtstreeks door be-
drijfsledengroepen worden gekozen.

* Ook funkties van beleidsadviseurs en dergelijke
zijn gekozen funkties. Op dit moment hebben
deze mensen een zeer grote invloed op het
bondsbeleid, maar de leden hebben geen enkele
vat op hen.

* Alle bezoldigde funktionarissen moeten onder een
voortdurende kontrole van de leden staan, dat
wil zeggen van de organen die hen gekozen
hebben. Voldoen de bezoldigden niet, dan moe-
ten zij onmiddellijk weer kunnen worden afgezet;
een regel die ook voor onbezoldigde funktiona-
rissen moet gelden.

Onafhankelijkheid
De bond weer terug aan de leden betekent ook

dat de vakbeweging onafhankelijk moet zijn van
de ondernemers en hun staat. Op dit moment
wordt de vakbeweging op alle mogelijke manieren
betrokken bij het sociaal-ekonomies beleid van de
regering. Op die manier wil men de vakbeweging
medeverantwoordelijk maken voor dat beleid. Dat
is ook het geval met reorganisaties, massa-ontsla-
gen en bedrijfssluitingen. Door met de vakbond
een afspraak te maken, hoopt de ondernemer dat
de bond het ondernemingsbeleid verdedigt naar de
arb eiders toe. Op geen enkeIe manier mag de vak-
beweging medeverantwoordelijkheid dragen voor
het beleid van regering en ondernemers. Daarom:
* FNV en CNV dienen op te stappen uit de Stich-

ting van de Arbeid en de SER, de toporganen
van deze politiek van klassensamenwerking. Ook



op andere nivoos dienen vakbondsvertegenwoor-
digers uit deze organen van klassensamen wer-
king te treden, zoals herstruktureringskommis-
sies op bedrijfstaknivo, bedrijfsschappen e. d 0

* Het beheer over sociale verzekering-sgeldcn, uit-
keringen eod 0 vindt op dit moment plaats via
bedrijfsverenigingen, sociale verzekeringsraden
en dergelijke, waarin naast vertegenwoordigers
van de vakbeweging, ook ondernemersvertegen-
woordigers en ambtenaren zitten 0 De premies
voor de sociale verzekeringen worden echter op-
gebracht uit de lonen van de arbeiders 0 Welis-
waar is er ook sprake van "werkgeversbijdra-
gen", maar dat is niet meer dan een naam: ook
die zijn gebonden aan de lonen en gaan dus ten
koste van wat wij schoon in de hand krijgen 0

Het beheer over de zogenaamde "werknemersver-
zekeringen" dient dan ook uitsluitend aan de or-
ganisaties van werknemers toe te vallen. Onder-
nemers en regering hebben daar niets mee te
maken.
* Op dit moment is de vakbeweging afhankelijk

van informatie, afkomstig van ondernemers en
regeringo Veel van die informatie kan makIn' .ok

worden gekontroleerd: de arbeiders in de bedrij-
yen kunnen, door ogen en oren goed de kost te
geven veel te weten komen over ondernemers-
plHnnen, nog voor zij officieel bekend worden
gemaakt ° De vakbeweging zal dan ook haar ei-
gen informatiekanalen moeten organiseren en

Op g~en enkele manier mag de
vakbeweging medeverantwoor-
delijkheid dragen voor het beleid
van regering en ondernemers.

Wij vinden dat de vakbond weer
van de leden moet worden juist
omdat de vakbeweging een leer-
school kan zijn voor arbeidersde-
mokratie.



daarop het beleid afstemmen. Zo zal er binnen
de vakbeweging een eigen prijsindex moeten
worden gehanteerd, gebaseerd op het werkelijke
konsumptiepakket van de leden en op de werke-
lijke prijsstijgingen in de winkel.

Belangenorganisatie van
de meest onderdrukte
groepen

Hoewel tegenover de ondernemers alle arbeiders
uiteindelijk gemeenschappelijke belangen hebben,
bestaan er binnen de arbeidersklasse groepen, die
specifieke problemen hebben. Groepen die altijd
het eerst aan het kortste eind trekken. Groepen
die er andere gewoontes op na houden dan de
meesten van hun kollegaas en daar scheef op wor-
den aangekeken. Binnen de arbeidersklasse komen
vele verschillen voor, die door de ondernemers
extra worden aangewakkerd en uitgebuit. Denk
bijvoorbeeld maar aan de positie van buitenlandse
arbeiders, die hierheen gehaald zijn om het vuile
werk te doen en nu worden afgeschilderd als de
mensen die onze baantjes pikken. Of vrouwen,
die na veel moeite een baantje hebben weten te
krijgen, omdat alleen het huishouden doen ook
niet alles was en die nu scheef worden aangeke-
ken omdat ze de banen van anderen afpakken.
Arbeiders met een donkere huid hebben op het
werk vaak te lijden van racistiese "grappen",
vrouwen vaak van schunnige opmerkingen, of zelfs
handtnsteliikheden. Racisme en sexisme worden
door de officiiHe instanties vaak bewust aangewak-
kerd. Denk maar aan het vreemdelingenbeleid,
waarin buitenlanders worden gekriminaliseerd en
aan het bf!leid ten aanzien van vrouwen, dat er
steeds weer op gericht is, vrouwen terug in het
gezin te krijgen.

Ook jongeren zitten in het verdomhoekje. Zij
hebben tot hun achttiende geen enkele rechten en
tot hun eenentwintigste nauwelijks. Het beleid
van de regering is er op gericht, jongeren nog
afhankelijker van hun ouders te maken en hen het
recht op een zelfstandig bestaan helemaal door de
neus te boren.

Het is niet voor niets dat vrouwen, buitenlan-
ders en jongeren altijd het eerst de zak zijn. Dat
is zo bij uitbetaling van lonen en bij het soort
banen dat zij krijgen: altijd de laagste lonen en
de slechtste baantjes. Maar dat is ook zo bij ont-
slag en bij bezuinigingen.

Al deze groepen maken deel uit van de arbei-
dersklasse en het is daarom een taak van de ar-
beidersbeweging, op te komen voor hun rechten.
Niet uit morele dwang, maar omdat anders de on-
dernemers gebruik maken van deze verdeeldheid
van de arbeiders. Zij delen de arbeidersklasse op
in aparte groepen en bevoordelen eerst de ene
groep ten koste van de andere, om vervolgens de
aanvankelijk bevoordeelden aan te pakken. Een
verdeelde arbeidersklasse is daarom een zwakke
arbeidersklasse. Dit inzicht zal niet automaties
tot de meerderheid van de arbeidersklasse door-
dringen. Kortzichtigheid, gemakzucht en valse
voorlichting belemmeren dat. Daarom zullen al de-
ze verschillende groepen hun eigen belangenorga-
nisaties op moeten bouwen. Organisaties, die
deel uit maken van de arbeidersbeweging, maar
tegelijk daar organisatories los van staan.
* Deze organisaties zijn autonoom. Dat wil zeggen

dat zij niet gebonden zijn aan, noch exklusieve

banden onderhouden met enige politieke of an-
dere organisatie. Integendeel, de leden organi-
seren zich op basis van hun specifieke belangen,
ongeacht hun politieke voorkeur. Leden van
deze organisaties kunnen daarnaast dus 66k lid
zijn van een vakbond of politieke partij. IKB-
leden binnen deze organisaties zullen steeds op-
komen voor deze autonomie.
* Als belangenorganisaties moeten zij tegelijk wer-

kelijke massa-organisaties worden, in die zin
dat er geen drempels bestaan voor lidmaatschap.
Naar hun aard zullen deze organisaties echter
proletariese massa-organisaties zijn. Dat wi! zeg-
gen, dat zij zich moeten inschakelen in akties
van de arbeidersbeweging en ook deze zoveel
mogelijk bij eigen akties betrekken.
* In deze belangenorganisaties maken de leden de

dienst uit en niet een of ander professioneel
apparaat van vrijgestelden.

Een arbeiderseenheidsfront
De ondernemers hebben hun eigen politieke

partijen. De belangrijkste ondernemerspartij in
Nederland is het CDA, zoals ook elders in Europa
de "Christendemokratie" sterk is. Partijen met een
religieuze grondslag, om te verdoezelen dat ze
niks anders zijn dan ondernemerspartijen.
Daardoor weten ze zoveel stemmen te werven on-
der gelovige arbeiders en arbeidersvrou wen. Maar
steeds duidelijker moeten deze partijen hun "soci-
ale bewogenheid" laten varen. In Nederland heeft
het CDA met Van Agt aan de leiding een ruk naar
rechts gemaakt; in Duitsland staat zelfs de ex-
nazi Strauss aan de leiding van de CDU/CSU .

Tegenover de ondernemerspartijen hebben de
arb eiders in de vorige eeuw al hun eigen partijen
opgericht: de sociaal-demokratiese partijen. Hun
leiders begonnen echter steeds meer in parlement,
gemeenteraden en kommissies samen te werken
met de vertegenwoordigers van de ondernemers.
Zij merkten, dat als zij zich gematigd en "kon-
struktief" opstelden, er een nieuwe wereld voor
hen open ging: burgemeestersposten, bf!stu urs-
funk ties , ja zelfs ministersposten. De leiders van
de arbeiderspartijen werden langzaam opgenomen
in de heersende politieke elite en regeringsdeel-
name werd het hoogste doel waarnaar zij streefden.
Socialisme werd zo vertaald in: socialisten in de
regering. Heel duidelijk zien we dat op dit moment
bij de Partij van de Arbeid. Nadat de vorige rege-



De Vierde Internationale
De Vierde internationalelis een internationa1e

revolutionaire organisatie met afdelingen over de
he Ie wereld. In totaal zijn er in zestig landen
afdelingen of simpatiserende organisaties.

De Vierde Interna
groep revolut·
Parijs opgeric
oprichter was de
ski.

In Nederland was, of schoon
niet bij de Internationale aa
nair Socialist rtij bij
de nieuwe Intern nale betrokken. De
stond onder leiding van Henk Sneevliet
jaren dertig voor haar in de Tweede Kamer zat.

In de tweede wereldoorlog groeide de invloed
van verschill delingen in bezette landen sterk,
maar veel van ers vonden in Hitlers kampen
de dood. Henk Sneevliet en acht andere leiders van
zijn illegale organisatie werden in 1942 in Amers-
foort door de Gest~o gefusi1leerd.

De grote groei die de Vierde Internationale
de afge10pen periode heeft doorgemaakt is in de
jaren zestig ingezet. In de Parijse mei-beweging
speelden Franse trotskisten een vooraanstaande
rol. De Amerikaanse Socialist Workers Party had
een belangrijk aandeel in de strijd tegen de Viet-
nam oorlog, evenals de Japanse trotskistiese orga-
nisatie. De Zuid- Amerikaanse afdelingen nemen
een belangrijke plaats in in de strijd tegen de
mili taire diktaturen.

De Vierde Internationale 'Wereldpartij voor
socialistiese revolutie', zoals de vol1edige naam
1uidt, vecht voor het socialisme op were1dschaa1.

Het hoogste orgaan van de Internationale is het
wereldkongres waarop de politiek wordt bepaald en
de internationale leiding wordt gekozen. Het elfde
wereldkongres werd in 1979 gehouden en werct door
honderden revolutionairen uit ruim 50 landen bijge-
woond. Namens de IKB waren er twee afgevaardigden

aanwezig. In rege1matige internationale vergaderingen
wordt de politiek verder uitgewerkt en worden inter-
nationale akties en kampanjes opgezet.

De internationale leiding wordt gevormd door
revolution en van aIle kontinenten. Bekende mensen
daarin zij . De Peruaanse boerenle ider Hugo
Blanco. Alain Krivine, een van de leiders van de
Franse mei-beweging en nu kandidaat bij de presidents-
verkiezingen in mei 81. P'eng Shu-tse, vanaf 1920

d van de Chineese kommunistiese partij en na zijn
yement hieruit een van de oprichters van de trots-

istiese beweging. De Belg Ernest Mandel, bekend
arxisties econoom.

De afdelingen van de Vierde Internationale zlJn
in de hele were1d aktief in de strijd van de arbei-
ders, de vrouwen en de jongeren. Ze leveren een be-
langrijke bijdrage aan het organiseren van de soli-
dari tei t met de revol utie in Nicaragua en de strij d
in EI-Salvador. Door het geven van informatie over de
strijd in Midden-Amerika, het (mede) organiseren van
demonstraties en solidariteitsstakingen enz.

Ook de solidariteit met de Poolse arbeiders en
hun vrije vakbeweging is een belangrijke aktiviteit
van onze Internationale. Overal in de wereld worden
steunprojekten opgezet, meestal gericht op het aan-
schaffen van drukpersen en dergelijke voor vakbonds-
afde1ingen.

Als enige internationale organisatie voert de
Vierde Internationale een kampanje voor vrije en
gratis abortus.

Op Europese schaal wordt door de Vierde Inter-
nationale een kampanje gevoerd voor de 35 urige
werkweek. Met de dreigende massa-ontslagen bij multi-
nationale ondernemingen als Ford, AKZO enz. wordt
de noodzaak van internationale strijd en van interna-
tionale organisatie weer heel aktueel. De strijd
tegen deze multinationals is alleen maar interna-
tionaal met sukses te voeren.

Daarom sluiten revolutionairen in de hele wereld
zich aaneen om een internationale partij op te bou-
wen. Een partij om de wereld te veranderen.
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ring Den Uyl alleen maar puin heeft kunnen rui-
men voor de ondernemers. staan de PvdA -leiders
weer te trappelen om met het eDA in zee te kun-
nen gaan. Zogenaamd omdat er geen alternatief
is; in de oppositie moet de partij maar werkloos
toezien.

Mobilisaties
Wij vinden, dat de PvdA wel degelijk een al-

ternatief heeft. Want ondanks alles blijft de partij
een arbeiderspartij. Ondernemerspartijen vinden
de partij alleen interessant om mee te regeren

In plaats van deze rol als 'kon-
fliktoplosser' zou de PvdA moe-
ten werken aan het vormgeven
van de macht van de arbeiders-
klasse: meewerken aan de vor-
ming van een arbeiderseenheids-
front.
vanwege haar band met de vakbeweging. De PvdA
in de regering betekent dat de vakbondsleiding
haar eisen inbindt en mindel' snel tot staken over
zal gaan. Dat hebben we we!. kunnen zien ten tij-
de van de eerste regering D~n Uyl.

In plaats van deze 1'01 als Ilkonfliktoplosserll
zou de PvdA moeten meewerken aan het vormg-e-
yen van de macht van de arbeidersklasse: mee-
werken aan de vorming van een arbeiderseenheids-
front. Ook in andere arbeiderspartijen moeten we
de strijd aangaan voor zo'n arbeiderseenheidsfront.
Het feit dat er verschillende politieke partijen van
de arbeidersklasse bestaan, weerspiegelt het feit
dat er verschillende opvattingen bestaan over hoe
het socialisme er uit ziet en over de vraag hoe we
daar komen. Maar dat mag niet verhinderen om
tegenover de aanvallen van de ondernemers een
front te vormen. Over wat nll., op dit moment, de
onmiddellijke belangen van de arbeidersklasse zijn,
daarover mag geen verschil van mening bestaan:
dat zijn de eisen die door de arbeiders in de vak-
beweging naar voren worden gebracht.

Een arbeiderseenheidsfront baseert zich op de-
ze onmiddellijke eisen; niet op een gemeenschap-
pelijke opvatting over het uiteindelijke doel, de
socialistiese maatschappij. De leiders van de ar-
beiderspartijen zullen een dergelijk eenheidsfront
tegenwerken, want -dat verstoort hun goede rela-
ties met de ondernemerspartijen. De leden van
deze partijen, die er van overtuigd zijn dat zij
binnen hun partij het beste gestalte kunnen geven
aan hun socialistiese idealen, zullen echter veel
eerder bereid zijn tot die eenheid. De strijd voor
een arbeiderseenheidsfront betekent dan ook een
langdurige strijd binnen de verschillende partijen.
Zo'n eenheidsfront begint met een gezamenlijk op-
treden van de arbeidersorganisaties rond een punt:
tegen een loonmaatregel, of tegen een reaktionaire
abortuswetgeving. of elk ander punt. Vandaar uit
kan worden toegewerkt naar een duurzamere een-
heid.
* De Partij van de Arbeid moet breken met het

eDA en met alle andere organisaties van de on-
dernemers. In plaats daarvan moet zij werken
aan een eenheidsfront van PvdA, ePN en andere
arbeiderspartijen en -organisaties. samen met de
vakbeweging.

* Dat eenheidsfront baseert zich niet primair op

Oat eenheidsfront werkt alle-
reerst aan de mobilisatie van de
massa's in fabrieken, woonwij-
ken, scholen, enzovoort.

s~embusoverwinni~gen en is dus niet primair ge-
rlCht op de vormmg van een linkse regering.
Een dergelijke samenwerking, of dat nu is rond
een punt, of'rond een beperkt meerpunts-pro-
gramma, werkt allereerst aan de mobilisatie van
de massaas in fabrieken, woonwijken, scholen,
enz. Want een linkse regering is alleen dan in
staat de sabotage van de ondernemers tegemoet
te treden, wanneer zij zich gesterkt weet door
de zelfstandige aktiviteiten van de massaas.

* Het arbeiderseenheidsfront vormt de politieke
leiding van de strijd, dat wil zeggen: doet voor-
stellen over hoe verdeI' te gaan. Over de wer-
kelijke gang van zaken beslissen de aktievoer-
del's zelf. Bij stakingen en andere akties kiezen
de aktievoerders in algemene vergadering-en hun
vertegenwoordigers en aktieleidingen; onderhan-
delingen dienen steeds openbaar g-evoerd te wor-
den en de resultaten altijd aan de algemene ver-
gadering voorgelegd, waar ze uiteindelijk wor-
den goed- of afgekeurd. Steeds opnieuw wordt
het werk van gekozen vertegenwoordigers be-
oordeeld door de algemene vergadering. Zij kun-
nen te allen tijden worden vervangen door ande-
ren.

Geen medebeheer maar
arbeiderskontrole

Het idee dat de arbeiders meer te zeggen moe-
ten krijgen in hun bedrijf heeft geleid tot aller-
lei vormen van Ilinspraakll, Ilmedenzeggenschapll en
in radikale kringen zelfs tot Ilarbeiderszelfbe-
stuurll. Al deze opvattingen hebben echter gemeen
dat zij geen deel uitmaken van een totale omvor-
ming van de maatschappij. De kapitalistiese ver-
houdingen blijven verdeI' dus onaangetast.

In het kapitalisme ligt de beslissingsmacht bij
de ondernemers. Maar zij kunnen ook niet wille-
keurig handelen. Zij zijn gedwongen, een zo hoog
mogelijke winst te maken. In feite bepaalt dus
het winststreven het handelen van de onderne-
mer. Zou hij andere motieven voor zijn gedrag
voorrang geven, dan zou hij door de konkurren-
tie worden platgewalst. Een ondernemer die geen
winst maakt, hoeft van de banken niet op krediet
te rekenen; konkurrenten die wel winst maken,
zullen hun prijzen iets verlagen, zodat zij meer
verkopen dan hun noodlijdende Ilkollegall en zo
gaat deze ondernemer ten onder.

De winsthonger van de ondernemers zit dus
als het ware in het systeem ingebakken. Ook als
arbeiders meer zeggenschap krijgen zal de winst-
en verliesrekening bepalend zijn voor wat er met
een bedrijf gebeurt. En dan kan er wel meer
rekening gehouden worden met de belangen van
de arbeiders in dat bedrijf - als puntje bij paaltje
komt, zouden de medebeherende arbeiders ook ak-
koord moeten gaan met rationalisatie, ontslagen
en loonsverlaging. Zij worden verantwoordelijk
voor een beleid dat tegen hun belangen ingaat.
Of dat nu gebeurt in de vorm van medebeheer of
zel[bestuur, maakt niet zoveel uit. Zolang de ba-
sis voor dat soort beslissingen de kapitalistiese
konkurrentie blijft. betekent dat alleen maar dat



arb eiders van verschillende bedrijven tegen elkaar
uitgespeeld worden.

Tegenover medeverantwoordelijkheid moeten we
dan ook het principe van de arbeiderskontrole
stellen: zolang de ekonomie in handen is van de
ondernemers, blijven zij ook ten volle verantwoor-
delijk voor alle beslissingen en de gevolgen daar-
van. De arb eiders en hun organisaties dienen
geen enkele verantwoordelijkheid te nemen voor
de gang van zaken, noch in de fabriek, noch in
de ekonomie als geheel. Maar zij letten wel nauw-
gezet op, welke gevolgen die gang van zaken voor
hen heeft. Zijn die gevolgen negatief, dan nemen
zij tegenmaatregelen: ze voeren de bevelen niet
uit, ze blokkeren de fabriek, doen bepaalde ont-
wikkelingen ongedaan . Arbeiderskontrole wit dus
zeggen, dat de arbeiders zich organiseren, onaf-
hankelijk van de leiding van de onderneming en
van de leiding van de kapitalistiese maatschappij,
de staat. Elke stap van ondernemingsleiding en
van de staat wordt nauwgezet in de gaten gehou-
den. Bij het minste of geringste wordt alarm ge-
slagen.
* Tegenover de huidige ondernemingsraad moeten

de arbeiders hun eigen fabriekskomitees stellen.
Dat zijn komitees, die gekozen worden door alle
in de fabriek werkzame arbeiders en zij dienen
ook steeds weer verantwoording af te leggen aan
de algemene vergadering van fabrieksarbeiders.
De ondernemingsleiding heeft daarbij niets te
zoeken.
* Vanuit de fabriekskomiteesi worden komitees ge-

kozen per bedrijfstak en later zeUs voor de

ekonomie als geheel, om ook op die nivoos ont-
wikkelingen op de voet te kunnen volgen en tij-
dig antwoorden te kunnen geven.

* Arbeiderskontrole vindt niet alleen plaats in be-
drijven, maar moet zich uitstrekken tot het hele
maatschappelijk leven: in buurten, ziekenhuizen,
scholen, kazernes en noem maar op. Op die ma-
nier groeit een systeem van organen van arbei-

Tegenover medeverantwoorde-
lijkheid moeten we dan ook het
principe van de arbeiderskontro-
Ie stellen: Zolang de ekonomie in
handen is van de ondernemers,
blijven zij ook ten volle verant-
woordelijk voor aile beslissingen
en de gevolgen daarvan.

dersmacht, tegenover de machtsorganen van de
ondernemers: de arbeidersraden tegenover de
kapitalistiese staat. Op dat moment zal het erom
gaan, de arbeidersmacht definitief te vestigen
en de ondernemersmacht definitief te breken.
Een regering van arbeiderspartijen, die steunt
op de zelfstandige organen van arbeidersmacht,
zou dan forse stappen in die richting kunnen
nemen. Dat is wat wij verstaan onder een "re-
volutionaire omwenteling".



Voor de opbouw van een
revolutionaire arbeiderspartij

De voorstellen die wij doen in dit programma
zullen niet als een geschenk uit de hemel komen
vallen. Zij zullen ook niet meteen door honderd-
duizenden worden opgepikt, alleen omdat ze nu
op papier staan. Het is nog een langdurig en
moeizaam werk om de ideeen die we hier naar vo-
ren hebben gebracht te laten aanslaan bij die
mensen die op dit moment voor hun belangen in
het geweer komen. Om dat te bereiken werken we
ook aan de opbouw van een nieuwe partij. Een
partij die breekt met de gangbare opvatting over
politiek. Politiek is een zaak van de massaas en
niet van enkelen. Een partij die daarom systema-
ties opkomt voor de belangen van de massaas en
die systematies stimuleert, dat de massaas hun
lot in eigen hand nemen. Een partij die onver-
zoenlijk staat tegenover de ondernemers en hun
handlangers. Een partij tenslotte, die ook in haar
interne funktioneren de beslissingsmacht bij haar
leden legt en het ontstaan van een burokratie

Een partij die sistematies op-
komt voor de belangen van de
massa's en die stimuleert dat de
massa's hun lot in eigen hand ne-
men.

binnen de partij geen kans geeft. Een der["elijke
partij bestaat uit mensen, die aktief zijn in hun
woon- en werksituatie en die precies weten wat
ze willen. Mensen die in staat zijn. bovenstaande
principes steeds weer in de strijd naar voren te
brengen. Mensen die in staat zijn, ondanks me-
ningsverschillen, toch te doen wat de meerderheid
noodzakelijk acht. Want een dergelijke partij moet
als eenheid op kunnen treden; wat er gedaan
wordt mag niet afhangen van de persoon die het
toevallig uit moet voeren. Mensen tenslotte die
bereid zijn hun meningsverschillen binnen de
partij niet onder stoelen of banken te steken,
maar er juist voor willen vechten, dat hun inzich-
ten ook de inzichten van de meerderheid worden.
Alleen zo voorkom "je dat een leidend groepje in
praktijk de dienst uit gaat maken.

Een dergelijke partij bestaat niet in Nederland.
Wij den ken ook, dat geen van de bestaande par-
tijen is om te vormen tot een dergelijke partij.
Van de PvdA valt al helemaal weinig te verwach-
ten. Hoe kan het ook anders van een partij, die
niets liever wi! dan ministers- wethouders- en an-
dere hoge posten. De leiding van de PvdA is zo
verweven met het kapitalistiese staatsapparaat,
dat zij dat alleen maar zal verdedigen. Als het er
op aan komt, zal de leiding van de PvdA de kant
kiezen van de ondernemers; zo'n partij omvormen
tot een revolutionaire partij is een onbegonnen
werk. Maar bovendien: de gewone arbeid( st )ers-
leden binnen de partij komen al lang niet meer
naar ledenvergaderingen, omdat die overheerst
worden door in schimmig jargon pratende akade-
mici.

Ook de ePN zien wij niet als een partij, waar-
binnen wij onze denkbeelden kunnen verwezenlij-

De voorstellen die we hiervoor
gedaan hebben om de krisis van
het kapitalisme op te lossen,
hebben allemaal een ding ge-
meen: Ze willen de huidige indi-
viduele beslissingsmacht van de
ondernemers over het reilen en
zeilen van de maatschappij af-
breken en vervangen door een
demokratiese beslissingsmacht
van de hele arbeidende bevol-
king.
ken. Lange tijd heeft de ePN zich ideologies ge-
bonden aan de Sovjet-Unie. Of precieser gezegd:
aan de burokratiese kliek, die daar de macht uit-
oefent. Daardoor he eft de ePN lange tijd een op-
vatting gehad over socialisme, die met werkelijke
demokratie niets te maken had. Maar bovendien is
binnen de ePN het stalinistiese partijmodel jaren-
lang precies gekopieerd. Het partijbestuur had
alle macht en elke oppositie werd de partij uitge-
werkt. Dat he eft de socialistiese idealen veel
schade toegebracht.



Binnen de CPN is nu veel aan het veranderen.
Maar die veranderingen gaan niet in de richting
van een demokraties socialisme, maar meer in de
richting van de PvdA-opvatting van het socialisme.
Ook de CPN wil in de regering, ook de CPN heeft
mensen in haar gelederen die een mooi baantje te
verliezen hebben. En bovendien: de interne demo-
kratie binnen de CPN is ook nu nog niet van dien
aard, dat opposities werkelijk een kans maken.

Wij streven naar een nieuwe partij, omdat wij in
de bestaande partijen niets terug vinden van de
principes waar wij voor staan. Maar tegelijk den-
ken we wel, dat er binnen de bestaande partijen
steeds grotere groepen ontevreden worden met het
beleid van hun leiding. Groepen die niet g-ekor-
rumpeerd zijn door mooie baantjes, maar die in
hun dagelijkse strijd de leiders van hun eigen
partij steeds vaker tegenover zich vinden. Samen
met dat soort groepen willen wij de partij opbou-
wen die wij voor ogen hebben. Een partij, waarin
plaats is voor iedereen die bereid is onverzoenlijk
de strijd tegen ondernemers, burokraten, tegen
onderdrukking, betutteling, racisme en sexisme
te voeren. Een partij die onvoorwaardelijk opkomt
voor de belangen van de meest onderdrukte groe-
pen in de samenleving, zonder kompromissen.
Kortom, een revolutionaire partij in de ware zin
van het woord.

Internationalisme
De strijd van de arbeidersklasse is een interna-

tionale strijd. Het programma zoals dat hierboven
ontvouwd is, geldt (met enige aanpassingen) even-
goed voor andere kapitalistiese landen. Sterker:
een socialisties Nederland in een voor de rest ka-
pitalistiese wereld is geen lang leven beschoren.

Niet alleen omdat de imperialistiese machten met
alle middelen zullen trachten een dergelijke revolu-
tie ongedaan te maken. De ekonomiese afhankelijk-
heid van Nederland van het buitenland is zo groot,
dat we het alleen niet zouden redden. En dat
geldt ook voor andere landen. De kapitalistiese
ekonomie is een wereldekonomie en zij zal dus ook
op wereldschaal veranderd moeten worden.
Vandaar dat de revolutionaire partij die wij willen
opbouwen, een wereldpartij moet zijn. De IKB is
aangesloten bij de Vierde Internationale, een in-
ternationale revolutionaire organisatie met afdelin-
gen in meer dan vijftig landen, die zich tot doel
stelt, de revolutionaire partij op wereldschaal op
te bouwen. En wanneer we zeggen: wereldpartij,
dan bedoelen we dat ook. De Vierde Internationale
is geen federatie van nation ale organisaties die
om de zoveel tijd vrijblijvend ervaringen met el-
kaar uitwisselen. Nee, de Vierde In ternationale is
een wereldpartij, waarvan de wereldkongressen
besluiten nemen, die bindend zijn voor de aan-
gesloten sekties.

Elke overwinning van de arbeidersklasse, waar
ook ter wereld, beteken teen aan tasting en ver-
zwakking van de hegemonie van het kapitalistiese
wereldsysteem. Dat is direkt van voordeel voor
onze eigen strijd. Steun aan de strijd van de
Poolse arb eiders tegen de vastgeroeste burokra-
ten, aan de strijd van de boeren in El Salvador
tegen de grootgrondbezitters en aan de strijd van
de arbeiders in andere West-Europese Ianden is
even belangrijk als steun aan de strijd van de
arb eiders in eigen land. Over de hele wereld
strijden arbeiders, arbeidsters en arbeidersvrou-
wen voor dezelfde belangen. De Vierde Interna-
tionale wil die strijd rich ten op een vastomlijnd
doel: een werkelijk demokratiese zelfbeherende
socialistiese wereldmaatschappij.
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