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De lancering
Het is vandaag 1 mei, dag van de arbeid. Een dag van solidariteit van de arbeidersbeweging wereldwijd. Vandaag ziet ook 
een nieuwe publicatie het levenslicht, Kompas. Laten we ons dus even voorstellen. 

We zijn een groep Marxisten, met diverse achtergronden, verenigd in het Communistisch Platform. Met Kompas stellen 
we de grote vragen over de arbeidersbeweging: Waarom slaagt de radicaal-linkerzijde er niet in om een levensvatbaar alter-
natief  op een kapitalisme in crisis te geven? Wat betekent coalitie deelname voor de SP? Wat is het alternatief  op de EU? 

Deze en meer vragen komen uitgebreid aan bod in dit eerste nummer. Het is een uniek nummer, waarin we het platform 
lanceren. We leggen ons platform uit, onze politieke basis. Elk artikel is individueel door de auteur getekend. Dit is omdat 
we willen benadrukken dat dit platform in de eerste plaats een product is van een persoonlijke uitwerking. We hebben geen 
partijlijn, het platform is niet in beton gegoten. Maar er is natuurlijk wel veel gemeenschappelijk dat we delen met elkaar. 
Op pagina 59 vind je dit platform terug en aan elk punt wordt een artikel gewijd.  

Punten 1 en 2 leggen de basis: Wat is kapitalisme? Waarom is klasse überhaubt belangrijk? En wat is het alternatief? Punt 
3 gaat dan in op de organisatorische kwestie van ‘partij’ en wat communisten daar dan onder verstaan. Punt 4 geeft een 
bredere kijk op de geschiedenis en waarom wij communisme als mogelijk en noodzakelijk achten. 

Punt 5 gaat dan in op strategie, tegen het ongeduld van de linkerzijde met bijvoorbeeld haar oproepen van ‘staak het kabi-
net weg’ maar óók tegen het ongeduld van de rechterzijde van de beweging die alleen mogelijkheden ziet in de vorm van 
coalities, ‘water in de wijn’ en het nemen van regeringsverantwoordelijkheid. 

Punt 6, 7 en 8 gaan vervolgens meer in op de voorwaarden om dit mogelijk te maken: Eenheid van onze beweging op ba-
sis van klasse en dus oppositie tegen scheidslijnen als seksisme, racisme en nationalisme. Communisten hebben een globale 
kijk, maar we moeten ons wel organiseren per staat, vanwege de eenvoudige reden dat dit een concrete sociaal-politieke 
context biedt. Oppositie tegen bureaucratie en de strijd voor democratie is ook een basispunt waarvoor communisten on-
voorwaardelijk strijden. Als derde essentieel punt naast internationalisme en democratie, staan we ook voor een onafhanke-
lijke positie van onze klasse, tegen de staat en tegen de bazen. 

Punt 9, 10 en 11 leggen de nadruk dat, hoewel we niet tegen deelname in verkiezingen zijn, de bestaande staat niet in het 
belang van de overgrote meerderheid kan worden gebruikt. Willen we een echt menselijke samenleving, dan moet het be-
staande staatsapparaat op de schop. Hiervoor hebben we een klasse nodig die op zichzelf  staat, een massale beweging met 
een eigen cultuur, een ‘samenleving binnen de samenleving’ dat expliciet in oppositie staat tot de macht van kapitaal. 

Welkom dus! Onze website, communisme.nu, is ook vanaf  vandaag actief  en zal de komende tijd deze artikels gaan publi-
ceren. Hiernaast zullen we ook het nodige commentaar gaan geven op allerlei actualiteiten, in Nederland en globaal. 

Dit jaar willen we zeker nog een tweede nummer uitbrengen. Meteen willen we ook oproepen voor verdere input. We 
waarderen een kritische inbreng en staan op het standpunt dat de botsing van inzichten het collectief  alleen maar verder 
kunnen brengen, zolang de deelnemers het collectief  verder willen brengen.  

Steun ons daarom in onze missie om links te veranderen: door artikels of  commentaar in te sturen, door een financiële 
bijdrage of  door actief  lidmaatschap.

1 mei 2014
Communistisch Platform
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kapitaal en klassen

1De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme 
storten de samenleving telkens weer in crises: zij 
tonen de kloof  tussen arm en rijk aan, dat mensen 
gebrek lijden ondanks overproductie, oorlogen 
over grondstoffen en macht. Deze crisis kan zowel 
economisch, sociaal als politiek zijn en ondermijnt 
de opvatting dat er maar één maatschappijmodel, 
het kapitalisme, mogelijk is.

Mathias Marin

Europa is in crisis. Ondanks het feit dat elke dag mil-
joenen mensen hard werken om al de benodigdheden 
van onze samenleving te produceren, hierin bijgestaan 
door een steeds geavanceerder machinecorps, is onze 
samenleving niet in staat om te voorkomen dat mensen 
verhongeren, op straat leven, of  overlijden aan makke-
lijk voorkoombare ziekten. Zelfs in Nederland, een land 
dat zich profileert als voorbeeld van de kracht van de 
liberaal-democratische staatsvorm, zijn voedselbanken 
en daklozenopvang over capaciteit.

Het antwoord van de politiek op deze ontwikkeling 
is er een van versobering. Het Stabiliteits- en Groeipact, 
beter bekend als de 3% norm, wordt door heel Europa 
aangehaald om staten te dwingen hun staatsbedrijven te 
verkopen, uitkeringen te versoberen en subsidies stop te 
zetten. De Europese arbeidersklasse wordt geconfron-
teerd met minder banen en minder sociale zekerheid.

Desalniettemin blijft het publiek discours volhou-
den dat dit beleid ten gunste is van iedere Europeaan. 

De beste hoop voor ie-
dereen, zo luidt het 

verhaal, is om de 
vrije markt zijn 
werk te laten 
doen, en dat kan 
niet als de staat 
zich bemoeit 
met de econo-
mie. Daar waar 
(vaak gedwon-
gen) gesnoeid 
moet worden 
in de begroting, 

vallen de klappen dus het eerste bij dat wat die vrije 
marktwerking hindert, zelfs als dit zeer negatief  uitpakt 
voor een grote groep mensen. Zoals Balkenende zou 
zeggen, ‘eerst het zuur, dan het zoet’. Oftewel, eerst 
versobering, maar in de loop der tijd zal de vrije markt 
leiden tot verrijking van iedereen.

Maar waarom eigenlijk? Want het is helemaal niet 
vanzelfsprekend dat marktwerking tot de best mogelijke 
oplossing leidt. Sterker nog, het tegendeel is waar. Vrije 
marktwerking heeft historisch consequent geleid tot 
slechte, onveilige arbeidscondities, afbraak van rechten 
en sociale zekerheid en de vernietiging van het milieu. 
De echte reden voor het huidige beleid is dan ook niet 
het welzijn van iedere Europeaan, maar het winstbelang 
van investeerders. Zonder investeringen is het immers al 
snel afgelopen met de Europese economie.

Europa is dus overgeleverd aan winstbelang, of  
beter gezegd, overgeleverd aan de logica van het kapi-
talisme.

Kapitalisme nader verklaard
Simpel gesteld is de kapitalistische productiemodus de 
manier waarop onze huidige samenleving alles produ-
ceert wat de samenleving nodig heeft. In een kapitalisti-
sche maatschappij zijn de benodigdheden voor produc-
tie, zoals grondstoffen en machines, in privé bezit. Om 
te produceren huurt de eigenaar arbeiders in, die voor 
hem of  haar koopwaar produceren, om die vervolgens 
te verkopen met winst.

In kapitalisme wordt voornamelijk geproduceerd 
voor winst. Maar waar komt die winst vandaan? Waar-
om is het geproduceerde meer waardevol dan de pro-
ductiekosten?

De reden hiervoor is dat de ingekochte produc-
tiemiddelen niet simpelweg doorverkocht worden, maar 
wordt omgevormd door arbeid in iets nuttigs. Het is 
deze omvorming door nuttige arbeid die waarde cre-
ëert. Het is daarbij een bijkomend detail dat deze arbeid 
ingehuurd is. Ongeacht het mechanisme waardoor ar-
beiders te werk worden gesteld, zal dezelfde arbeid met 
dezelfde productiemiddelen dezelfde transformatie tot 
stand brengen, en daarmee hetzelfde waardeverschil. 
Het feit dat arbeid waarde produceert staat dus los van 
het feit dat arbeiders in loondienst zijn. In de kapitalis-
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Elke vrijheid, elke 
keuze binnen het 
productieproces 

wordt de arbeider 
ontnomen, om 

vervangen te 
worden door de 

keuzes van de 
kapitalist. 

tische maatschappij wordt deze geproduceerde waarde 
echter het bezit van de kapitalist. Dit is niet een resultaat 
van het productieproces, maar van de handel in gepro-
duceerde waar, en dan specifiek die van een heel speciaal 
soort waar: arbeidskracht.

Arbeidskracht is het vermogen 
om bepaalde arbeid uit te voeren. 
Dit is wat de arbeider verkoopt op 
het moment dat deze in loondienst 
gaat. Dit vermogen tot arbeid is 
echter niet hetzelfde als arbeid zelf. 
Om arbeid te kunnen leveren moet 
de arbeider gezond zijn, goed door-
voed zijn, onderwezen zijn, enzo-
voorts. Om dat te bereiken koopt de 
arbeider de producten die hiervoor 
nodig zijn, bijvoorbeeld voedsel, 
woonruimte, een ziektekostenver-
zekering en scholing. De kosten van 
deze levensbehoefden bepalen het 
loon. De arbeider krijgt betaald om 
een bepaalde tijdsperiode te kun-
nen leven op een bepaald niveau, 
maar niet meer dan dat. Aan het 
eind van de periode is het geld op. 
Wil de arbeider zijn levensstandaard 
behouden, dan zal deze maand in, 
maand uit moeten blijven werken. 

In het productieproces produceert 
de arbeider echter meer waarde dan 
deze in loon (en indirect dus in le-
vensbehoefdes) uitbetaald krijgt. De 
rest van de geproduceerde waarde is 
het eigendom van de kapitalist, en 
wordt na de verkoop van de gepro-
duceerde koopwaar dan ook winst.

Het resultaat van 
de kapitalistische 
productiemethode
Ten eerste houdt het kapitalisme een 
klasse mensen in stand die afhanke-
lijk is van loon - de arbeidersklasse. 
De arbeidersklasse verdient slechts 
dat wat nodig is om haar in stand te 
houden. Verder produceert het ka-
pitalisme een tweede klasse: de bur-
gerij, of  de kapitalistenklasse. Dit 
is de laag van de bevolking aan wie 
de winst van het kapitalistische pro-
ductieproces ten goede komt. Ter-
wijl de arbeidersklasse al hun geld 
moet besteden aan levensbehoeften, 
waardoor deze nooit rijk zal wor-
den, verdient de burgerij haar inves-
teringen terug plus winst, de gereali-
seerde meerwaarde die de kapitalist 
opstrijkt uit de onbetaalde arbeid 
van zijn werknemer, waardoor haar 
vermogen groeit. Deze groeiende 
rijkdom wordt aangewend om pro-
ductie op een steeds grotere schaal 
aan te pakken, en uit te breiden naar 
nieuwe sectoren.

Deze schaalvergrotingen lei-
den tot een productieproces waarin 
de arbeider steeds verder komt te 
staan van het geproduceerde. Elke 
vrijheid, elke keuze binnen het pro-
ductieproces wordt de arbeider ont-
nomen, om vervangen te worden 
door de keuzes van de kapitalist. 
Hoewel arbeid een sociaal proces 
is, en moderne productiemetho-
des steeds meer arbeiders bij elkaar 
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brengt en laat samenwerken, zijn 
de relaties tussen deze arbeiders, de 
vorm van hun interactie, bepaald 
door de kapitalist.

Dankzij de constante jacht 
naar winst en daarom naar inves-
teringsmogelijkheden, breidt kapi-
talistische productie zich uit tot elk 
domein van menselijke activiteit. 
Vrijwel elk object in hedendaagse 
huishoudens is massa-geproduceerd 
en met winst verkocht. Vrijwel elke 
hobby of  andere vrijetijdsbesteding 
vindt nu zijn uitdrukking in de koop 
en consumptie van waar. Het kapi-
talisme is nu zo natuurlijk als water 
voor een vis, een externe vanzelf-
sprekendheid die voelt alsof  deze er 
altijd al is geweest.

Maar kapitalisme is geen 
vanzelfsprekendheid. Kapitalisme 
wordt elke dag weer geproduceerd 
door miljarden arbeiders, die in ruil 
voor hun bestaan elke dag opnieuw 
de condities produceren die hun 
toekomstige uitbuiting garanderen. 
Dit is natuurlijk niet de bewuste 
keuze van de arbeider. De arbeider 
is ontvreemd van zijn vermogen 
enige richting te geven aan de eigen 
arbeid, en dient enkel de kapitalist in 
zijn winstaccumulatie.

Er is dus een tegenstelling in onze maatschappij. Aan 
de ene kant staat de arbeider, de producent van onze 
samenleving, maar zonder controle over de richting van 
deze samenleving. Aan de andere kant staat de kapita-
list, die zich deze macht toe-eigent voor winstbelang. 
Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten tussen het belang 
van de arbeider en het belang van de kapitalist, en door 
de geschiedenis heen is dat maar al te duidelijk te zien. 
Voor de wereldoorlogen hadden Europa en de Verenig-
de Staten een krachtige arbeidersbeweging die streed te-
gen onmenselijke werkomstandigheden, lange uren, en 
hongerlonen. Van de overwinningen van destijds profi-
teren we vandaag de dag nog.

De arbeidersbeweging vandaag de dag lijkt een scha-
duw te zijn van haar verleden, ondanks het feit dat ook 
vandaag de dag de tegenstellingen tussen burgerij en prole-
tariaat nog bestaan; ze is een volledig onderdeel geworden 
van het systeem - een dienstenvakbond, een parlementaire 
SP. Hierdoor is zij niet meer in staat om in het offensief  
te gaan, maar richt zij zich erop om de huid van de bewe-
ging zo duur mogelijk te verkopen, alsof  arbeiders zelf  een 
waar zijn.

De liberaal-kapitalistische ideologie heerst. Voor veel 
mensen is het besef  weg dat zij arbeiders zijn, en dat de 
problemen waarmee zij dagelijks te maken hebben proble-
men zijn waar arbeiders over de hele wereld mee te maken 
hebben. Steeds vaker wordt gezocht naar een individuele 
oplossing. Slechte werkomstandigheden? Dan maar op 
zoek naar een andere baan, of  anders de boel maar ac-
cepteren. En heeft een product een slechte naam op het 
gebied van milieu of  werkomstandigheden? dan kopen we 
gewoon iets anders, en vrijwaren we onszelf  zo van mede-
verantwoordelijkheid.

Dit zijn geen oplossingen. Om de 
problemen van kapitalisme structureel 
op te lossen zijn we als individu nergens. 
Enkel als wij ons organiseren als klasse, en 
de problemen onder ogen zien waar wij 
als arbeidersklasse mee te maken hebben 
kunnen wij, gezamenlijk, actie ondernemen 
om hier verandering in te brengen
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Het grootste deel van het bestaan van de mens leefde ze in een klasselose, 

oercommunistische samenleving.

Wat is communisme?

2Mensen zoeken weer naar radicale antwoorden op 
de problemen die kapitalisme met zich meebrengt. 
Er wordt weer openlijk gedebatteerd over andere 
maatschappijmodellen. Communistisch Platform streeft 
naar een communistische samenleving. Een samenleving 
verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloeiende 
tegenstellingen en crisissen van het kapitalisme.

Jos Alembic

Wat is communisme? Wat streven communisten nu ei-
genlijk na? Willen we een herhaling van de Sovjet-Unie? 
Dit zijn typische vragen die communisten vaak tegen-
komen. Veel groepen, bang als ze zijn om weggezet te 
worden als ‘Stalinist’, schuwen de term en gebruiken 
‘socialisme’, ‘democratisch socialisme’, ‘revolutionair 
socialisme’ of  iets dergelijks. Wij zijn expliciet: Wij zijn 
communisten. Een volle generatie na de val van het Sta-
linisme is er weer een tendens gaande dat communisme 
wordt geclaimed in haar originele betekenis. Wij sluiten 
ons daar graag bij aan. Maar wat is communisme dan?

Communisme staat voor het gemeenschappelijk 
bezit van productiemiddelen. Voor-
dat de menselijke samenleving opge-
deeld was in verschillende aan elkaar 
tegengestelde klassen, waren alle pro-
ductiemiddelen gemeenschappelijk 
bezit. Die productiemiddelen waren 
echte individuele instrumenten en 
de ongerepte natuur. Deze vorm van 
“communisme” wordt daarom wel 
eens oercommunisme genoemd. De 
ontwikkeling van de landbouwsamen-
leving en de daarmee gepaard gaande 
arbeidsdeling maakte stelselmatig een 
einde aan deze samenlevingsvorm en 
mondde uit in de klassensamenle-
ving.

Niettemin hebben onder de 
klassensamenlevingen altijd misvorm-
de varianten van het oorspronkelijk 
communisme blijven bestaan. Zo was 
het in de middeleeuwen gebruikelijk 
dat een deel van de landbouwgrond 
het hele dorp toebehoorde. Het was 

de kapitalistische productieverhouding die hier een einde 
aan heeft gemaakt. Ook coöperatieve arbeid is een uiting 
van het voortbestaan van de oude samenlevingsvorm. 
Een andere tendens die ervoor zorgde dat communisti-
sche elementen bleven voortbestaan was de klassenstrijd. 
Gemeenschappelijk bezit is altijd het ideaal geweest van 
menig rebel die daarin het antwoord zag op de proble-
men van de klassensamenleving. Die idealen waren in de 
pre-kapitalistische samenleving echter utopisch van aard 
en experimenten ze uit te voeren mislukten.
Onder het kapitalisme zien we een andere tendens die 
communisme op de agenda zet. Namelijk de socialisatie 
van productiemiddelen. Het kapitalisme is een contradic-
torisch systeem waarin privaat bezit van productiemid-
delen domineert maar de arbeidsdeling gesocialiseerd 
is. Daarom stellen communisten het oplossen van deze 
kwestie dan ook voor als expliciet politiek vraagstuk. So-
cialisme begint daar waar het de arbeidersklasse lukt om 
de productiemiddelen in collectieve handen te nemen, in 
bezit van de samenleving als geheel. Socialisme begint 
dus met de democratische republiek.
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Socialisme: Een stervende klassenmaatschappij1
Socialisme is geen eigen productiemodus, het is de over-
gang van kapitalisme naar communisme. Socialisme is 
communisme dat voortkomt uit de kapitalistische sa-
menleving. Het begint als kapitalisme met een demo-
cratische republiek. Socialisme heeft daarom de morele, 
economische en intellectuele moedervlekken van het ka-
pitalisme. In het algemeen is socialisme dus gedefinieerd 
als de politieke hegemonie van de werkende klasse.

Klassen en maatschappelijke strata bestaan in het 
socialisme vanwege de verschillende posities die be-
kleed worden in relatie tot de middelen van productie, 
de rol die men speelt in de maatschappij en de manier 
waarop wordt gekeken naar inkomen. De arbeidsdeling 
kan ook niet onmiddellijk worden afgeschaft. Het komt 
onder het socialisme nog voor in tegenstellingen tus-
sen hoofd- en handarbeid, stad en platteland, man en 
vrouw en in sociale, regionale en nationale verschillen. 
Klassen en maatschappelijke tegenstellingen maken het 
noodzakelijk dat de klassenstrijd doorgaat onder het 
socialisme. Deze strijd neemt echter een ander karak-
ter aan na de omverwerping van de kapitalistische staat 
en de overgang naar het communisme. De klassenstrijd 
kan uiteindelijk in twee richtingen ontwikkelen, afhan-
kelijk van het globale krachtenveld: Het kan vooruitgaan 
naar communisme of  terugvallen naar een klassenmaat-
schappij.

Waar socialisme de basis creëert voor het oplossen 
van de maatschappelijke tegenstellingen, kan dit zich 
enkel ontwikkelen op basis van een massale participa-
tieve democratische cultuur en de correcte politieke lijn, 
correcties die ongetwijfeld gebeuren aan bestaand be-
leid, die daaruit voortvloeit voor onze klasse. Dit is van 
essentieel belang omdat communisme geen spontane 
ontwikkeling is. Maatschappelijke strata zullen uitein-
delijk alleen verdwijnen bij volledig communisme, een 
globale maatschappij van vrije producenten.

De democratische republiek
In de eerste ontwikkelstadia heeft com-
munisme nog niet haar volledig poten-
tieel bereikt en kampt ze dus nog met 
de tradities en overblijfselen van het 
kapitalisme. De klassenstrijd en privaat 
eigendom gaan door en dat noodzaakt 
een apparaat dat de politieke hegemo-
nie van de werkende klasse waarborgt: 
Een democratische republiek.

De democratische republiek 
(de politieke hegemonie van de wer-
kende klasse oftewel de ‘dictatuur van 
het proletariaat’) is in de eerste plaats 
noodzakelijk om het kapitalistisch ver-
zet te ondermijnen. Hoewel dit dra-
conische maatregelen kán betekenen, 
benadrukken we dat de heerschappij 
van de overgrote meerderheid van de 
maatschappij een volledig ontluiken 
van democratie moet betekenen. De 
democratische republiek schaft grote 
delen van het bureaucratische en mili-
taire apparaat af, het is een semi-staat.

De repressieve rol van de staat is 
niet enkel verbonden met de overwin-
ning op de kapitalistische klasse. Er is 
ook een arbeidsdeling. Totdat arbeid de 
primaire levensbehoefte wordt - waarin 
‘van ieder naar vermogen, naar ieder 
naar behoefte’ realiteit kan worden 
- zijn wetten, rechtbanken en staats-
dwang noodzakelijk. 

De globale hegemonie van de wer-
kende klasse zal het mogelijk maken dat 
de staat in z’n geheel verdwijnt, volledig 
wordt geabsorbeerd door de samenle-
ving als geheel, als klassen uitsterven als 
gevolg van de socialisatie van de pro-
ductiemiddelen op globale schaal.

Referenties en noten
1. Dit is een vrije vertaling van hoofdstuk 5 van het Draft Programme van de Britse CPGB, dat volgens mij een goede 

weergave geeft van waar het om gaat. Enkele begrippen heb ik anders vertaald. Zo gebruik ik bijvoorbeeld geen 
‘socialistische staat’ maar ‘democratische republiek’, wat de tekst volgens mij ten goede komt.  De originele tekst is te 
lezen op de website van de CPGB: 
http://cpgb.org.uk/home/about-the-cpgb/draft-programme/5.-the-transition-to-communism
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Communisme 
staat voor het 

gemeenschappelijk 
bezit van 

productiemiddelen.

Zonder open discussie als norm 
en de georganiseerde uiting 

van oppositie, kan democratie 
alleen formeel zijn, waarin 

bureaucratie zijn stempel kan 
doordrukken...

Communisme
Socialisme in de 21ste eeuw zal beginnen vanaf  een re-
latief  hoog niveau van technologie, productie en cul-
tuur. Als de moeilijke taak van het winnen van politieke 
macht eenmaal achter de rug is, kunnen we ons ontwik-
kelen naar volledig communisme. De snelheid van die 
ontwikkeling wordt bepaald door de ontwikkeling van 
de wereldrevolutie, de mate waarin ons hoge niveau aan 
kennis en technologie vrijkomt van de belemmeringen 
van het winststreven en ingezet kan worden voor de 
globale belangen van mens en natuur en de politieke uit-
drukking van de collectieve belangen van de werkende 
klasse en, daarmee, die van de gehele mensheid.

Doordat de maatschappij de taken van de staat 
absorbeert zal de noodzaak van de staat, als apart ap-
paraat, verdwijnen. Democratie (als regeringsvorm van 
de staat) zal zichzelf  teniet doen en maakt de weg open 
voor universele vrijheid. Het hogere stadium van com-
munisme is een maatschappij van vrije producenten. Ie-
dereen zal bijdragen naar vermogen en neemt deel naar 
behoefte. De werkelijke menselijke geschiedenis zal be-
ginnen en zal het tijdperk van nood achter zich laten. 
In het tijdperk van vrijheid zullen mensen zich ontwik-
kelen tot volledige, sociaal ontwikkelde individuen, die 
zich voor het eerst sinds de ineenstorting van het oer-
communisme weer hun natuurlijke mens-zijn kunnen 
ontwikkelen. Dit is wat we willen bereiken waarvoor we 
alle hindernissen zullen overwinnen

Socialisme en democratie
Socialisme en democratie zijn onafscheidelijk. De heer-
schappij van de meerderheid word in de eerste plaats 
behaald door de omverwerping van de kapitalistische 
staat en haar vervanging door werkelijke democratie 
door de heerschappij van de werkende klasse. 

Bepaalde functies van de staat en administra-
tie zullen voor een periode onderdeel blijven van een 
laag van specialisten. We streven echter niet naar een 
regering van specialisten (bureaucratie, een vervreemde 
vorm van organisatie) in naam van de meerderheid. Wij 
streven naar regering door de meerderheid zelf. De uit-
breiding van democratie tegen bureaucratie is daarom in 
een essentiële strijd.

Socialisme moet streven naar het volledig betrek-
ken van de bevolking in administratie en beheer. De-
mocratie is niet simpelweg stemmen. Het is een continu 
proces van het vormen van ideeën en inzichten en het 
uitvoeren van besluiten. Daarom ook de noodzaak voor 
democratische controle over elk aspect van het maat-
schappelijk leven: Politiek, economie en internationale 
relaties. Zonder open discussie als norm en de geor-
ganiseerde uiting van oppositie, kan democratie alleen 
formeel zijn, waarin bureaucratie zijn stempel kan door-
drukken...
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Partij als kompas

‘Partijen’ huren meestal de zelfde bedrijven in om hun ‘merk’ te promoten als verkopers van wasmiddelen en auto’s.

3Communistisch Platform is geen partij. Wij 
streven naar de vereniging van de werkende klasse 
in een politieke partij waar uiteindelijk ook alle 
revolutionaire en linkse stromingen zich thuis 
moeten kunnen voelen. Met ‘werkende klasse’ wordt 
hier die sociaal-economische klasse begrepen die 
in de economische positie zit dat deze zijn of  haar 
arbeid in principe moet verkopen voor een loon 
om te kunnen overleven en zich te reproduceren. 
Hierbij wordt meegenomen zij die het huishouden 
doen, de werklozen, de arbeidsongeschikten, 
gepensioneerden en studenten.

Jos Alembic

Punt 3 van ons platform stelt dus expliciet dat wij geen 
partij zijn, maar dat we streven naar een partij. Wat bedoe-
len we hier mee? Om dat uiteen te kunnen zetten moe-
ten we bekijken wat we allereerst niet bedoelen met de 
term ‘partij’ en dat zijn dan ook meteen de twee meest 
gangbare definities over dit woord: De burgerlijke de-
finitie die ‘partijen’ louter in een parlementaire context 
zien en de ‘democratisch-centralistische’ definitie die 
gangbaar is in veel revolutionair-linkse groepen. Pas als 
we ons hebben kunnen afzetten tegen deze gangbare 
ideeën over de “partij”, kunnen we, zonder verdere ver-
warring, afbakenen wat er wél mee bedoelen en waar we 
dus naar streven als project.

Partij als politiek merk
De eerste definitie is meteen ook de meest wijdverbrei-
de en linkt partijen dus direct binnen de context van 
verkiezingen en het parlementaire stelsel. Hoewel dit 
zeker niet universeel is binnen het kapitalisme globaal 
gesproken - Nederland is zelfs uitzonderlijk in hoe vrij 
verkiezingen hier zijn, de meeste andere landen werken 
met kiesdrempels of  kennen geen proportioneel sys-
teem – geniet een parlementaristisch systeem toch een 
bepaalde voorkeur voor de meeste Westerse landen. 
Daarom betekent ‘partij’ voor de meeste mensen dan 
ook iets in deze context, namelijk organisaties die fun-
geren als kiesmachines. Formeel heten de partijen in de 
Tweede Kamer dan ook niet voor niets kiesverenigingen.

Het liberale gedachtegoed van een ‘vrije markt’, 
gaat ook prima op in een parlementaire context: Iedere 
partij staat voor een bepaald soort beleid die in de mees-
te gevallen maar erg oppervlakkig van elkaar verschillen. 
De partijen zijn dan de ‘bedrijven’ in deze analogie en 
de kiesgerechtigde bevolking is de ‘markt’ waaruit iede-
re partij zoveel mogelijk ‘marktaandeel’ wil snoepen bij 
een verkiezing. Iedere partij in deze zin straalt dan ook 
een bepaald imago uit of, als we de vergelijking doorzet-
ten, een politiek ‘merk’. De VVD is duidelijk het con-
servatieve ‘merk’, de SP het ‘merk’ van het gewone volk, 
iets wat dan ook weer door de PVV geclaimd wordt. 
Dit is overigens de reden waarom de SP en PVV door 
bepaalde ‘analisten’ bijeen worden geplaatst, alsof  ze uit 
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Het staatsapparaat 
zelf is dusdanig 
conservatief in 

elkaar gezet dat 
radicale verandering, 

behoudens een 
omverwerping van 

die staat, sterk wordt 
gefrustreerd.

dezelfde ‘vijver vissen’. Een wel érg oppervlakkige ana-
lyse die juist uitgaat van deze vorm van partij-als-merk.

Het is hierbij belangrijk op te merken dat elke 
partij-als-merk expliciet fungeert binnen de contouren 
die de gevestigde orde in de vorm van het parlementai-
re stelsel en de staat in zijn algemeenheid oplegt. Hier-
voor zijn drie redenen aan te wijzen. In de eerste plaats 
is het in Nederland, juist door ons redelijk unieke kies-
systeem (proportioneel, zonder kiesdrempel), vrijwel 
onmogelijk om alleen te regeren. Coalities zijn dus een 
vast gegeven binnen het Nederlandse bestel, iets wat, 
vanwege een districten-systeem, bijvoorbeeld niet (of  
nauwelijks) het geval is in bijvoorbeeld het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten 
en, vanwege de kiesdrempels, veel 
minder het geval is in bijvoorbeeld 
Duitsland op nationaal niveau. Wil 
je deelnemen aan vaak gecompli-
ceerde coalities, moet je wel part-
ners vinden die bereid zijn met je 
mee te gaan. Voor de SP is dit nog 
steeds niet gelukt op nationaal ni-
veau. Toen de partij, in anticipatie 
om ‘serieus te worden genomen’ 
te worden als coalitiepartner voor 
de verkiezingen van 2006, een heel 
stuk naar het midden opschoof  
(bijvoorbeeld door haar oppositie 
te verlaten richting de NAVO) was 
dat toch niet voldoende om mee te mogen regeren. 
Met name het CDA en de PvdA hielden die boot af, de 
SP leiding wilde echter graag meedoen1.

De tweede reden ligt in het verlengde van het eer-
ste maar, hoewel ze vaak door elkaar worden gehaald, 
is het toch een aparte reden omdat ze meer universeel 
toepasbaar is op alle kapitalistische staten: Het staats-
apparaat zelf is dusdanig conservatief  in elkaar gezet 
dat radicale verandering, behoudens een omverwer-
ping van die staat, sterk wordt gefrustreerd. In Neder-
land alleen al duurt het wijzigen van de grondwet vele 
jaren en behoeft grote meerderheden (2/3 in zowel de 
Tweede als de Eerste Kamer). Ook kun je denken aan 

een groot ambtenaren apparaat dat er zit met bepaalde 
belangen, een sterke en gevestigde bedrijvenlobby en 
uiteindelijk het politie apparaat en leger die de ‘orde’ 
bewaken.

De derde reden ligt weer in het verlengde van de 
eerste twee maar is nog groter van schaal en is eigenlijk 
meta-staat te noemen: De internationale hiërarchie van 
staten, de VS aan kop, zorgt er ook voor dat landen 
binnen bepaalde kaders blijven. Soevereiniteit is maar 
zeer relatief. Zie bijvoorbeeld het samenwerkingsver-
band van de EU, zelf  een semi-staat, die haar lidstaten 
allerlei beleidsrichtlijnen oplegt en waarin de belangen 
van kapitaal (of, zoals dat tegenwoordig modieus heet, 

‘neoliberale politiek’) voorop staan. 
Mocht bijvoorbeeld de SP een ab-
solute meerderheid verwerven en 
alleen de regering vormen, dan nog 
zal ze rekening moeten houden 
met de positie van Nederland in de 
internationale context, of  loopt ze 
kans te verworden tot paria, met 
sancties en uitsluiting tot gevolg, 
mocht haar beleid te zeer afwijken.

De SP kent overigens een in-
terne tegenstelling binnen deze ge-
schetste context: Aan de ene kant 
is de partij volledig onderdeel ge-
worden van de bestaande orde, de 
partijleiding accepteert volledig dat 

ze mee wil doen in lokale, provinciale en nationale coa-
lities. Sterker, ze zet er op in om dat mogelijk te maken 
en het opofferen van deze of  gene partij standpunt 
is daarin slechts een formaliteit waarover vooral niet 
te moeilijk moet worden gedaan. Aan de andere kant 
echter komt de partij van een revolutionair-links mi-
lieu: In 1964 scheidde een groep Maoïsten zich af  van 
de ‘officiëel communistische’ CPN, een ontwikkeling 
die internationaal veel gebeurde naar aanleiding van de 
Sino-Sovjet split2 en richtte het Marxistisch-Leninis-
tisch Centrum Nederland op, iets wat enkele jaren en 
verschillende transformaties verder de SP opleverde in 
19723.

Referenties en noten
1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinetsformatie_Nederland_2006-2007#Verkenning:_informateur_Hoekstra
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Sino-Soviet_split
3. Zie Mao in de polder - Een historisch-sociologische benadering van het Nederlandse maoïsme 1964-1978
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Deze achtergrond werkt nog steeds 
door in het dagelijks functioneren 
van de partij. Anders dan andere 
kiesmachines kent de SP een uitge-
breid afdelingen netwerk, waar le-
den zich kunnen inzetten als acti-
visten voor de partij. Het straatwerk 
wordt nog altijd bijzonder gewaar-
deerd door de partij, die er onder 
andere ook cursussen voor biedt en 
landelijk daar verder de afdelingen 
ook zoveel mogelijk in ondersteunt 
en mogelijk maakt. Voor de lande-
lijke partijleiding is dit activisme niet 
veel meer dan een onderdeel van 
het SP ‘merk’, een unique selling point 
op andere partijen. Voor de basisle-
den echter, en ik reken mezelf  daar 
ook toe - die relatief  vrij staan van 
tactische media interventies op de 
nationale televisie, peilingen en coa-
litiebesprekingen – heeft dat activis-
me toch iets veel natuurlijkers, veel 
proletarischer karakter. Als je samen 
met buurtbewoners voor hun be-
langen strijdt, aan de poorten staat 
van bedrijven waar misstanden zijn 
en samen met de werknemers iets 
kunt opzetten, dan gaat dat verder 
dan alleen maar stemmen binnenha-
len. En in die zin zit er iets waarde-
vols in de SP, een potentieel om de 
basis van een kracht te vormen dat 
wél de heersende macht omver kan 
werpen. Maar daarover later meer.

De culten van 1917
De SP is van de woelige voorbije decennia de enige re-
volutionair-linkse club die haar identiteit enigszins (en 
dat is nogal ruim genomen) heeft weten te behouden 
én een bepaald massa-karakter heeft gekregen. De CPN 
ging samen met andere partijen op in GroenLinks (waar 
nog weinig van een CPN inbreng te merken is... as a 
matter of  fact zijn de meeste actieve CPN’ers, in sommige 
gevallen complete afdelingen, overgegaan naar de SP, 
daar waar ze niet de politiek helemaal hebben verlaten. 
Wat is de stand van revolutionair-links vandaag de dag 
in Nederland?

Om maar met de deur in huis te vallen: Diep triest. 
Niet dat andere landen het zoveel beter doen overigens, 
maar Nederland is ook hier een bijzonder geval. Daar 
waar in andere landen (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Frankrijk, zelfs België) nog een levendige alternatieve scene 
bestaat ter linkerzijde en de diverse groepen en orga-
nisaties bij elkaar vaak een paar duizend leden tellen, 
is in Nederland de revolutionair-linkse scene uitermate 
klein. Aangezien iedere groep redelijk geheimzinnig 
doet over hun ledenaantallen is moeilijk te achterhalen 
wat de grootte precies is, maar als we moeten afgaan op 
activiteit op demonstraties, evenementen en dergelijke, 
dan kan het aantal individuele personen die actief  zijn 
niet meer bedragen dan enkele honderden.

Een belangrijke reden hiervoor is het bestaan van 
de SP. Iedereen die ‘iets wil doen’ en geïnteresseerd is in 
linkse politiek komt vrijwel meteen bij de SP uit, juist 
vanwege het activistische karakter van de partij. Boven-
dien lijken de politieke standpunten van revolutionair-
linkse groepen in eerste instantie vaak als twee druppels 
water bij wat de SP voorstaat. “Haal het geld waar het 
zit”4 is nou niet echt iets waar menig SP lid het gron-
dig mee oneens zou zijn. De SP zuigt dus veel poten-
tieel weg waardoor revolutionair-links gewoon niet kan 
groeien op eigen kracht. Geen van deze groepen (behal-
ve de NCPN, maar dat heeft meer historische redenen) 
zien zichzelf  dan ook als ‘partij’.

Desalniettemin is het nuttig om te kijken naar deze 
groepen en hun conceptie van wat een ‘partij’ zou zijn, 
juist ook omdat ons project hiervan afwijkt. De meeste 
groepen (Internationale Socialisten, Socialistisch Alter-
natief, Grenzeloos en Vonk) hebben een Trotskistische 

Referenties en noten
4. http://socialisme.nu/blog/campagne-haal-het-geld-waar-het-zit/
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De meeste hedendaagse radicaal linkse groeperingen zijn 

nazaten van de Comintern, of derde internationale.

achtergrond, maar ook groepen als 
de NCPN (Stalinisten) en de Rode 
Morgen (Maoïsten) hebben allemaal 
gemeenschappelijke kenmerken over 
wat een ‘partij’ zou moeten zijn. Ik 
geef  deze stromingen daarom de 
paraplu-term ‘Cominternisten’, naar 
de Comintern, de Communistische 
Internationale dat na de Russische 
revolutie werd opgericht en waarin 
het ‘Russische model’ centraal stond 
(met alle vertekeningen die daarbij 
kwamen, maar daarop ga ik nu niet 
verder in)5.

De Cominternisten gaan er al-
lemaal in meer of  mindere mate van-
uit dat de communistische partij een 
minderheidspartij is onder normale 
(dat heet, niet-revolutionaire) om-
standigheden. En daarmee bedoel ik 
een vrij kleine minderheid. Natuur-
lijk kan zo’n partij in absolute aan-
tallen uit duizenden actieve leden 
bestaan (denk aan bijvoorbeeld de 
Franse PCF of  de Griekse KKE), maar is dit nog steeds 
een klein deel van de bevolking. De reden hiervoor ligt 
bij het gegeven dat men streeft naar ideologisch homogene 
formaties. Er is één partijlijn en die komt van de leiding. 
Openbare discussie en debat is uit den boze, hoewel in-
terne discussie hier en daar wordt toegestaan.

De onderliggende reden hiervoor is wat bij Trot-
skisten meer specifiek de ‘strijdpartij’ heet en theoretisch 
ligt geworteld in de ‘overgangsmethode’. Het achterlig-
gende idee hier is dat de arbeidersbeweging het best 
(of  alleen maar) tot politieke conclusies kan komen via 
‘strijd’ en daarmee worden dan veelal stakingen, demon-
straties en andere vormen van protest mee bedoeld. Dit 
politiek bewustzijn komt er niet na één staking, maar 
moet begeleid worden door de ‘partij’. De stakingen en 
protesten moeten steeds verder escaleren, waarbij uit-
eindelijk wordt gestreefd naar een vorm van algemene 
staking.

Strikt genomen is een algemene staking, waarbij dus het 
complete land of  regio plat zou liggen, volstrekt onac-
ceptabel. Het zou immers betekenen dat er geen elek-
triciteit meer beschikbaar zou zijn, of  stromend water. 
Of  wat te denken van ziekenhuis operaties of  de toele-
vering van supermarkten? Kortom, een maatschappij dat 
letterlijk zou staken, in haar geheel, is niet houdbaar bui-
ten bijzonder korte perioden. De Cominternisten we-
ten dit natuurlijk en rekenen er zelfs op. Men verwacht 
namelijk dat de werkende klasse, van voldoende inzicht 
voorzien in eerste strijdfases, tot de conclusie komt om 
raden op te richten die de maatschappij beheren gedu-
rende de staking. En inderdaad leert ons de geschiedenis 
een hoop van zulke voorbeelden. De volgende gedach-
tesprong is dan klein: Wat nou als deze arbeidersraden 
de boel permanent overnemen? Hoppa, revolutie.

Referenties en noten
5. Waar ik overigens ook niet op in ga, is de anarchistische en aanverwante scene. Laat duidelijk zijn dat er ook een 

aantal groepen zijn die haar origine niet uit de Comintern herleidt. Deze worden niet behandeld omdat deze, vanwege 
haar anti-partij standpunten (in welke vorm dan ook), redelijk buiten de discussie staan.
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De rol van de ‘partij’ hierin is die van begeleider. Zo-
als een coach de pupil aanmoedigt, is de ‘strijdpartij’ de 
agitator van de arbeidersbeweging. Dit impliceert een 
verticale partij-organisatie waarin, zoals gezegd, openbare 
meningsverschillen onmogelijk zijn, die zouden de ar-
beiders enkel maar ‘verwarren’. De theoretische uitleg 
hierbij heet dan ‘democratisch-centralisme’, wat eigen-
lijk betekent dat er een formele besluitvorming is, vaak 
bij congressen die eens per zoveel jaar worden georga-
niseerd, maar dat voor de rest de vrijheid om het on-
eens te zijn slechts zeer beperkt is en de leiding de koers 
bepaalt6. Mensen die het daar niet mee eens zijn vallen 
in grote getale af  als (actief) lid en de actieve kern die 
overblijft reproduceert zich dan als de (nieuwe) leiding. 
De gewone leden zijn vooral bezig met het verspreiden 
van de agitatie door de organisatie7.

De ironie is dat de SP juist deze eigenschappen be-
waard heeft uit haar Maoïstische verleden. Ook hier kent de 
partij een sterke top-down structuur, zijn meningsverschil-
len weinig gewenst en worden de afdelingen beschreven als 
de ‘handen en voeten’ van de partij (waarbij de partijleiding 
vermoedelijk het ‘hoofd’ is dat het denken doet?). De SP is, 
in ieder geval organisatorisch, daarom een toekomstbeeld 
voor elk van deze kleine revolutionair-linkse organisaties, 
mochten ze een factor honderd of  duizend groeien.

Maar, enkele uitzonderingen daargelaten, groeien 
deze organisaties geen factor honderd of  duizend. Willen 
ze hun karakter behouden, lijkt het limiet te liggen in de 
enkele duizenden leden, als we naar internationale voorbeel-
den kijken. De reden waarom de SP in Nederland zo groot 
werd, is dat ze als organisatie er op de juiste plek en op het 
juiste moment was om het gat wat de PvdA links aan de 
ene kant en het verdwijnen van de CPN aan de andere kant 
achterliet begin jaren ‘90 op te vullen. Dat deed ze door 
zelf naar het middenveld op te schuiven en bijvoorbeeld 
het ‘Marxisme-Leninisme’ in 1991 definitief  achter te laten 
en een linkse politiek in te nemen die meer aansloot bij de 
ontevreden PvdA stemmers.

De crisis op revolutionair-links
Dat brengt ons bij ons project. Hoe zien wij de ‘partij’ 
als dat geen politiek merk zou zijn of  een strijdpartij? 
Daarvoor moeten we even een stap terug nemen en ons 
afvragen waarom een andere conceptie überhaupt no-
dig zou moeten zijn.

De jaren ‘90 werden, zeker voor revolutionair-links, 
gekenmerkt door het uiteenvallen van het ‘reëel bestaande 
socialisme’ in de Oostbloklanden. Verschillende ‘officieel’ 
Communistische Partijen, waaronder de CPN in Neder-
land en de KPB in België, verdwenen van het speelveld. 
Veel revolutionair-linkse groepen zien daarom de val van 
de Sovjet-Unie als een keerpunt, waarna de mensen op-
eens veel pessimistischer werden over revolutie, het neoli-
beralisme hoogtijdagen kende en dus dat de boodschap 
van revolutionair-links niet aan kwam. Het was dus wach-
ten op betere tijden voor deze groepen. Echter is nu dan 
de vraag waarom de revolutionair-linkse groepen, nu het 
neoliberalisme haar ideologische bankroet heeft gehad in 
2008, niet exponentieel zijn 
gegroeid.

Referenties en noten
6. Zie ook Lars Lih in Democratic centralism: Fortunes of  a formula: http://www.cpgb.org.uk/home/weekly-

worker/957/democratic-centralism-fortunes-of-a-formula
7. De Socialist, het maandelijks blad van de IS, is een klassiek voorbeeld van dergelijke agitatie. Als je een idee wilt 

krijgen over de inhoud, volstaat een korte blik op hun website socialisme.nu. Het is helaas elke maand min of  meer 
hetzelfde verhaal, wat op zich redelijk saai leesvoer is voor eenieder die enigszins thuis is in de linkse scene, waaruit 
overigens het gros van het lezerspubliek van al deze linkse publicaties bestaat.
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Echter is nu dan 
de vraag waarom 
de revolutionair-

linkse groepen niet 
exponentieel zijn 

gegroeid.

De reden is dat 1991 inderdaad een 
keerpunt was, hetzij om heel andere 
redenen. De Sovjet-Unie heette dan 
weliswaar een ‘reëel bestaand socia-
listisch’ land te zijn, in werkelijkheid 
had het erg weinig met socialisme te 
maken. Ik zou stellen dat het anti-
socialisme was, exact haar tegendeel 
dus8. Revolutionair-links hield al die 
tijd echter vol dat de Sovjet-Unie 
hetzij socialistisch was, hetzij (zoals 
bij de Trotskisten9) enige vorm van 
arbeidersstaat die een politieke revo-
lutie nodig had om de arbeidersklasse 
weer aan de macht te krijgen. 1991 
kwam daarom als schok en complete 
verassing voor deze organisaties, toen 
het geheel als kaartenhuis ineen zakte. 
Het massale karakter van de CP’s in 
West-Europa werd deels gevoed door 
een geloof  in het alternatieve mo-
del dat de Sovjet-Unie gaf. Toen dit 
voorbeeld wegviel, viel daarmee ook 
grotendeels de support van bijna alle 
CP’s in West-Europa weg.

De val van de Sovjet-Unie legde 
dus iets bloot. Zoals bij het sprookje 
De nieuwe kleren van de keizer was er 
geen sprake van ‘iets nieuws’ in de 
positieve zin van het woord. Tegen de 
tijd dat de muur viel was het een lege 
huls. Het probleem van revolutionair-
links gaat dus verder terug. Hoe ver? 
Door plaatsgebrek kan ik het proces 
alleen globaal schetsen en ik vraag de 
lezer om enig begrip hierin, hopelijk 
kan ik op een later tijdstip uitgebrei-
der en dieper deze materie ingaan.

Van 1917 tot 1923 spoelde een revolutionaire golf  over 
Europa. Rusland was hierin de vonk maar niet het eind-
station. Rusland was namelijk zwaar onderontwikkeld. 
Slechts enkele procenten van de bevolking konden worden 
gerekend tot de werkende klasse, de rest leefde nog voor-
namelijk op het platteland als kleine boer. Niet bepaald de 
basis om het socialisme te beginnen. De hoop was daarom 
gevestigd op West-Europa en met name Duitsland die op 
dat moment de grootste Marxistische beweging kende op 
de planeet. Om diverse redenen heeft het helaas niet mo-
gen baten, waardoor de jonge Sovjet-Unie zich al snel zag 
geïsoleerd door vijandige staten en zich zag genoodzaakt 
op eigen houtje maar aan de slag te gaan, redden wat er 
te redden valt. Dit leidde echter op zichzelf  weer tot een 
regering die zich, stap voor stap, zag genoodzaakt om de 
teugels aan te trekken, dingen bureaucratischer te orga-
niseren en daardoor te verworden tot haar tegendeel, het 

Stalinisme. Dit proces van revolutie tot 
contrarevolutie zou ik zelf  plaatsen 
tussen 1917 en 1936 (met de nieuwe 
“Stalin grondwet” die de feiten con-
solideerde), maar daar kun je over 
discussiëren. Dergelijke omkeringen 
zijn natuurlijk ook vaker gebeurt in de 
geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan 
Napoleon die zich, als verdediger van 
de Franse revolutie tegen de oude mo-
narchie, zichzelf  kroonde tot keizer.

Hoe dan ook, deze ontwikkeling had ook een weerslag op 
het soort partij dat de Russen propageerde, iets wat in de 
Comintern (opgericht in 1919) uitdroeg naar de rest van de 
wereld. De stelling die ik hier dan ook neem is dat het ‘Co-
mintern model’, als het ooit al een bruikbaar model was, 
slechts bruikbaar was tot uiterlijk in de jaren ‘30, met de 
consolidatie van de contrarevolutie. Daarmee is de crisis op 
revolutionair links dus niet twee decennia oud, maar is eerder 
80 jaar aan de gang, zo niet langer. We leefde alleen lange 
tijd in een schone schijn.

Referenties en noten 
8. Hillel Ticktin pleit al decennia, lang voor de val van de muur, dat de USSR iets unieks was, een maatschappij voortko-

mende uit de revolutie van 1917, maar tegelijk ook een product van haar mislukking. Een maatschappij wiens logica 
zo in elkaar stak dat ze simpelweg geen toekomst had. Het totalitaire regime hield een strakke hand op de samenle-
ving, onder meer door een bureaucratisch apparaat dat élk aspect van de samenleving in de gaten hield, maar op de 
lange termijn was het slechts uitstel van executie. What about Russia? Theories of  the Soviet Union geeft een nuttige 
samenvatting van deze analyse: http://vimeo.com/29505740

9. De IS houdt er dan weer een ‘staats-kapitalistische’ analyse op na. Maar goed, dat gaat nu te ver.
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“In welke verhouding staan de communisten tot de proletariërs in het alge-
meen? De communisten zijn geen bijzondere partij tegenover de andere 
arbeidersbewegingen. Zij hebben geen belangen die gescheiden zijn van de 
belangen van het gehele proletariaat. Zij stellen geen sektarische beginse-
len op, waarnaar zij de proletarische beweging willen modelleren. De com-
munisten onderscheiden zich van de overige proletarische partijen alleen 
daardoor, dat zij aan de ene kant in de nationale strijd van de proletariërs in 
de verschillende landen de gemeenschappelijke, van de nationaliteit onaf-
hankelijke belangen van het proletariaat hoog houden en doen gelden, aan 
de anderen kant daardoor, dat zij op de verschillende trappen van ontwik-
keling, die de strijd tussen proletariaat en bourgeoisie doorloopt, steeds het 
belang van de gehele beweging vertegenwoordigen.”

Partij als kompas van een beweging
Wat is dan wél een weg vooruit? Wat is die partij dan 
die wij willen? Daarvoor nemen wij inspiratie op bij de 
oude, Marxistische, sociaal-democratie. Dat heet, de poli-
tieke arbeidersbeweging voor het uitbreken van de Eer-
ste Wereldoorlog, nu precies een eeuw geleden. De SPD 
in Duitsland, opgericht bij een fusie van twee groepen 
in 1875, was hiervan het startsein en ook de Russische 
Bolsjevieken hadden dit model tot aan 1917 als leidraad. 
Wat was dit dan?

Het leidende idee hier is dat de ‘natuurlijke positie’ 
van de arbeidersklasse onder het kapitalisme weliswaar 
een klasse is an sich – simpelweg vanwege haar economische 
relatie met kapitalisten – maar geen klasse für sich, met 
haar eigen politieke agenda. Deze bewegingen gingen er-
van uit dat het alleen de arbeidersklasse kon zijn die een 
einde kon maken aan de klassenmaatschappij en een sa-
menleving kon inluiden van vrije producenten die naar 
menselijke behoefte produceren; het communisme.

Hoe kreeg je de arbeiders echter zover om daar-
voor de oude maatschappij omver te werpen? De Trot-
skisten beantwoorden die vraag dus met ‘strijd’ om zo-
doende de arbeidersbeweging voor de gek te houden in 
het overnemen van de macht. De Marxisten van vóór 
1914 hadden echter een ander antwoord: Revolutionair 
geduld. De crux van de materie is wellicht te vinden in 
hoofdstuk 2 van het Communistisch Manifest dat zinnig is 
om hier vollediger te citeren:
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Wij zijn duidelijk niet die partij, wij hopen 
slechts wat lichten te doen branden en de 
bestaande beweging de weg te wijzen.

Een partij-
beweging van 

honderdduizenden 
in Nederland en 

België en tientallen 
miljoenen in 

Europa is daarom 
ons doel.

De Marxisten van de SPD en elders 
interageerden met de bestaande be-
weging, de vakbonden, coöperatie-
ven en dergelijke. Deze organisaties 
ontstonden binnen de context van 
het kapitalisme, als natuurlijke reac-
ties op het systeem. Maar het waren 
kleine organisaties, veelal sectoraal 
georganiseerd. De Marxisten zette 
daartegenover een visie van een 
menselijk alternatief  op de heer-
schappij van het kapitaal, iets waar-
voor we de gehele klasse nodig had-
den, of  in ieder geval de overgrote 
meerderheid hiervan, om dit voor 
elkaar te krijgen.

De bestaande beweging transformeerde als gevolg 
van deze impact. Ze werd universeler, sterker, onaf-
hankelijker van het systeem. Ze werd een samenleving 
binnen in de samenleving, met haar eigen massamedia, 
posterijen, nationale vakbonden en grootschalige coö-
peratieven, maar ook sportverenigingen en buurthui-
zen. Het was een lange termijn project om de werkende 
klasse te organiseren als klasse met haar eigen politieke 
agenda.

En dit is dan ook onze definitie van de partij die 
wij nastreven: Het woord stamt van het Latijnse pars wat 
zoveel als “(onder)deel” betekent en wij willen inderdaad 
een onderdeel van de samenleving winnen voor een 
communistische toekomstvisie, namelijk de arbeiders-
klasse, het overgrote deel van de samenleving. Een par-
tij-beweging van honderdduizenden in Nederland en België 
en tientallen miljoenen in Europa is daarom ons doel.

Wat betekent dat voor de beweging 
vandaag? Voor revolutionair-links 
betekent het in ieder geval een nood-
zakelijke breuk met haar Comintern 
verleden en een hervestiging op ba-
sis van democratie, internationalis-
me en de onafhankelijke positie van 
onze klasse, zonder welk proletari-
sche politiek simpelweg niet moge-
lijk is. Voor de SP en de vakbeweging 
betekent het dat we weer moeten 
beginnen met het oude ‘evangeli-
sche werk’ van het verspreiden van 
de boodschap dat er een alternatief  
is op onze samenleving en dat we 
ons daarvoor moeten organiseren in 
allerlei mogelijke vormen. Dit pro-
grammatische werk zal de bestaande 
beweging weer moeten transformeren 
van een SP die louter binnen het 
parlement haar zegeningen wenst te 
halen en een vakbeweging die louter 
via het ‘Poldermodel’ haar eisen laat 
horen, naar een beweging die een 
nieuw doel heeft, waarvoor deze be-
staande samenleving, met haar cor-
ruptie, onmenselijkheid en ellende, 
op de schop moet.
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4De arbeidersklasse kan enkel de macht overnemen 
als deze een politieke eenheid vormt. Communisten 
zullen dan ook altijd de grootst mogelijke eenheid 
nastreven: door binnen aparte arbeidersorganisaties 
consistent het belang van de volledige werkende klasse 
te benadrukken, door tegen de opvattingen van het 
kapitalisme in een gezamenlijke arbeiderscultuur op 
te bouwen, door oppositie te voeren tegen bureaucratie 
met een cultuur van openheid en democratie en door 
waar mogelijk samenwerkingsverbanden en fusies 
tussen groepen tot stand te brengen. De hoogst 
mogelijke politieke eenheid die, in potentie, de 
gehele arbeidersklasse omvat is de communistische 
partij: het politiek kompas dat richting geeft naar de 
universele bevrijding van de mens. Revolutionaire 
voorhoedes die in naam van de arbeidersklasse de 
macht overnemen verdelen de arbeidersklasse enkel 
in een groep heersers en een groep volgers.

Henry Turner & Mark Althof

Communisme en de arbeidersklasse
“De geschiedenis van iedere maatschappij tot nu toe is 
de geschiedenis van de klassenstrijd.”1 Zo openen Marx 
en Engels het eerste hoofdstuk van het Communistisch 
Manifest. Sinds de dageraad van de beschaving, heeft de 
mens in klassensamenlevingen geleefd. Samenlevingen 
waarin mensen in klassen verdeeld zijn, gebaseerd op 
hun verhouding tot de productiemiddelen. Deze klas-
sensamenlevingen zijn door de geschiedenis heen van 
vorm veranderd, aangezien de voortdurende klassen-
strijd (d.w.z. de belangenstrijd van de ene klasse tegen 
een andere klasse) er onvermijdbaar toe heeft geleid dat 
de ene klasse opkomt ten nadele van de andere klasse.2

Niettemin zijn alle klassensamenlevingen in essentie ge-
lijk. Een klassensamenleving kent altijd een heersende 
klasse, een uitgebuite klasse en een revolutionaire klasse. 
In de klassieke Romeinse slavenmaatschappij, bijvoor-
beeld, bestond de heersende klasse uit aristocraten en 
grootgrondbezitters. Deze bezaten de economische 
macht. De revolutionaire klasse was de klasse van de 
‘equites’. Deze Romeinse ridders, veelal leden van de 
hogere middenklasse, belichaamden de nieuwe verhou-
dingen tot de productiemiddelen. De meest uitgebuite 
klasse was de slavenklasse. Het woord dat we vereenzel-
vigd hebben met de term arbeidersklasse, proletariaat, 
verwijst naar de proletarius die aan de Romeinse samen-
leving enkel kon bijdragen door zijn kinderen naar het 
leger te sturen of  klusjes op te knappen. Het Romeinse 
proletariaat had namelijk geen bezit (geen productie-
middelen) om zichzelf  in zijn levensbehoeften te voor-
zien. In de feodale maatschappijen was de bourgeoisie 
de revolutionaire klasse. De bourgeoisie bracht de over-
gang van de feodale maatschappij naar de eerste kapita-
listische maatschappijen. De meest uitgebuite klasse was 
hier de boerenklasse.

Zoals te op te maken valt uit de twee voorafgaan-
de voorbeelden, was in deze maatschappijen de klasse 
die voorbestemd was om de volgende heersende klasse 
te worden, niet de uitgebuite klasse, maar eerder een 
uitbuitende klasse. De heersende klasse is de klasse die 
de productiemiddelen bezit, en de economische en po-
litieke macht in handen heeft. De uitgebuite klasse is de 
klasse van mensen die moet werken om in haar basisbe-
hoeften te voorzien. De revolutionaire klasse is de klasse 
die de heersende klasse zal omverwerpen en een nieuwe 
klassensamenleving zal vestigen door de productiever-
houdingen fundamenteel te veranderen en een nieuwe 

De lange kijk op de geschiedenis
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Referenties en noten
1. K. Marx, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
2.  De klassenstrijd is verantwoordelijk voor de opkomst, voortgang en ondergang van alle socio-economische systemen. 

Door  klassenstrijd overwierp de bourgeoisie het feudalisme, door klassenstrijd buit de bourgeoisie het proletariaat 
uit, en het is de  klassenstrijd die zal resulteren in een dictatuur van het proletariaat, wat op zichzelf  niets meer is dan 
de overgang naar de afschaffing van alle klassen en naar een klasseloze maatschappij.    

3.  Een revolutie die de kleinburgerij aan de macht zou brengen, zou zijn geen fundamentele verandering aanbrengen aan 
het productieproces. Zij schakelt zich namelijk in de kapitalistische verhoudingen in. Daarom  zou het slechts 
een beperkte politieke revolutie kunnen zijn. De klasse der ambachtslieden en kleine boeren is klein en verdeeld. Ze 
mist de economische kracht om voor haar klassenbelang te vechten en de productiewijze naar haar wil te vormen.

4. In tegenstelling  tot de eerdergenoemde equites uit de klassieke tijd en de bourgeoisie, heeft de arbeidersklasse, als 
enige uitgebuite klasse, niet de mogelijkheid om binnen het huidige systeem rijk te worden van de arbeid van andere 
klassen. Daarom kan de arbeidersklasse enkel en alleen haar klassenbelang opleggen aan de maatschappij door  
de productiemiddelen te in handen te nemen en ze te gebruiken voor sociale, en niet voor private doeleinden.

Wanneer de 
arbeidersklasse de 
productiemiddelen 
bemachtigt, zullen 
de andere klassen 

verdwijnen.

productiewijze te introduceren. Zo geeft deze klasse de 
samenleving vorm naar haar eigen zelfbeeld.

Onder kapitalistische verhoudingen zijn er grof-
weg twee klassen: er is enerzijds de burgerij, de uitbui-
tende klasse, en de arbeidersklasse, die zowel een uitge-
buite klasse is (omdat de arbeiders hun arbeidspotentieel 
moeten verkopen voor een loon om te overleven) als 
een revolutionaire klasse (die nieuwe verhoudingen tot 
de productiemiddelen belichaamt).

De andere klassen die onder kapitalistische verhou-
dingen leven, zijn veelal bijna verdwenen overblijfselen 
uit het feodalisme – de kleine boeren, de ambachtslie-
den, enzovoort – of  een klasse van kleine bezitters die 
zich veelal aan kapitalisten spiegelen of  willen vermij-
den afhankelijk te worden van een loon (winkeliers en 
andere zelfstandigen).3

De arbeidersklasse heeft economische kracht aange-
zien arbeiders een essentiële rol spelen in het productiepro-
ces. Aangezien de arbeidersklasse geen andere klasse kan 
uitbuiten4, kan er geen klassensamenleving ‘na’ het commu-
nisme komen. Wanneer de arbeidersklasse de productiemid-
delen bemachtigt, zullen de andere klassen verdwijnen: de 
bourgeoisie verliest haar macht over de productiewijze en 
houdt op te bestaan als bourgeoisie, en de welwillende ele-
menten van de kleinburgerij zullen door de arbeidersklasse 
geabsorbeerd worden. Na deze revolutie bestaan er geen 
klassen meer, en is de kans op een nieuwe revolutionaire 
klasse eveneens uitgesloten. Want het gemeenschappelijk 
bezit over de productiemiddelen zorgt ervoor dat iedereen 
dezelfde relatie heeft ten opzichte van deze middelen en dus 
heft het de klassentegenstellingen op.
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Alles in de 
samenleving is een 

weerspiegeling 
van het bestaande 

productieproces.

Hedendaagse klassenmaatschappij
Het arbeidersloon is slechts een klein gedeelte van de 
waarde die de arbeider produceert. Als het loon gelijk 
aan, of  zelfs groter zou zijn dan de waarde van het 
product die de arbeider produceert of  de dienst die hij 
levert, dan zou zijn werkgever geen meerwaarde/winst 
op hem maken. Klassenstrijd gaat in essentie terug op 
de strijd over de toe-eigening en verdeling van de meer-
waarde. Een loon geeft een arbeider koopkracht – de 
mogelijkheid om x aantal producten of  diensten te ko-
pen. Zodoende geeft een loon de arbeider de mogelijk-
heid om zich in zijn basisbehoeften te voorzien. Dus: de 
arbeider moet zijn arbeid verkopen en uitgebuit worden 
om te overleven.

Alles in de samenleving is een weerspiegeling van 
het bestaande productieproces. De basis creëert de bo-
venbouw, en op haar beurt onderhoudt en legitimeert 
de bovenbouw de basis. ‘Basis’ of  onderbouw refereert 
aan de bestaande productierelaties en het productie-
proces. ‘Bovenbouw’ refereert aan de verhoudingen, 
gebruiken en opvattingen die op de productie steunen 
(familie, religie, school, media, enzovoort). Zodoende 
zijn zaken als religie, officiële media etc. werktuigen van 
de heerschappij van de burgerij. Dat is overal in de klas-
senmaatschappij te zien: religie past zich aan de wil van 
de heersende klasse aan, de officiële media bekijken de 
dingen vanuit het perspectief  van hun nationale of  lo-
kale burgerij, enzovoort.

Hetzelfde geldt voor democratie in de huidige bur-
gerlijke samenleving. In de burgerlijke samenleving is 
democratie gelimiteerd door de belangen van de kapita-
listische klasse, waardoor het in praktijk een democratie 
voor een kleine rijke minderheid en een dictatuur over 
het proletariaat wordt. Enkel de rijken maken ten volle 
aanspraak op de vrijheid die met democratie gepaard 
gaat, terwijl de arbeiders hard moeten werken om te 
overleven en, terneergeslagen als ze zijn door de gevol-
gen van de uitbuiting (vermoeidheid, zorgen, frustratie, 
enzovoort), zich vaak amper bemoeien met politiek.

Toch zijn arbeiders in moderne westerse maat-
schappijen niet geheel rechteloos. Arbeiders hebben 
het recht om te stemmen, om te kiezen welke fractie 
van de burgerij hen zal overheersen. Arbeiders hebben 
minimale mensenrechten, opdat ze niet verhongeren of  
sterven ten gevolge van ziektes, slechte arbeidsomstan-
digheden of  de natuurelementen. Arbeiders hebben het 
recht om hun mening te uiten in de media. Maar zolang 
als dat de burgerij de media beheerst zal de mening van 

de heersende klasse de meest ver-
kondigde mening zijn, en zal deze 
zelfs gedeeld worden door apolitie-
ke arbeiders, die door hun passivi-
teit het status quo steunen. Dat alles 
toont dat burgerlijke democratie in 
feite de dictatuur van de burgerij is.

De klassenstrijd over de toe-
eigening verdeling van de geprodu-
ceerde meerwaarde is de achterlig-
gende oorzaak voor de ontwikkeling 
van alle sociaaleconomische syste-
men. Het was de klassenstrijd tussen 
burgerij en grootgrondbezitters die 
het feodalisme heeft neergehaald. 
Het is door middel van de klassen-
strijd dat diezelfde burgerij tracht 
de arbeidersklasse onder de duim te 
houden. Het is de klassenstrijd die 
kan leiden tot een overwinning van 
de arbeidersklasse in de vorm van 
de zogenaamde dictatuur van het 
proletariaat: een democratische re-
publiek. Deze laatste is op zich niet 
veel meer dan een overgangsmo-
ment naar een klasseloze, staatsloze 
samenleving waarin iedere individu 
zijn volle potentieel kan ontwikke-
len doordat hij niet meer verplicht 
is te werken om maar te overleven. 
Het is de overgang van kapitalisme 
naar communisme.
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Kapitalistische cultuur in een notendop... Of hamburger. 

Door Ian Stevenson

Organisaties van de arbeidersklasse
Politieke partijen vertegenwoordigen altijd de belangen 
van een bepaalde klasse, en hebben altijd deelname aan 
het bestuur als doel. Anders zouden het geen partijen 
zijn. De communistische partij is de partij van de poli-
tiek actieve arbeidsklasse, dat deel van de klasse dat zijn 
eigen belangen vat en ervoor vecht. Als de partij van de 
politiek actieve arbeidersklasse zal de communistische 
partij consistent de perspectieven van haar klassenbe-
wuste achterban verdedigen en de objectieve belangen 
van de hele klasse. In elke arbeidersorganisatie, of  het 
nu stakerscomités, vakbonden of  andere organen zijn, 
zal de partij voor die belangen vechten. Het is haar taak 
om zich te verbinden met de bestaande arbeidersbewe-
ging en haar perspectief  te geven, haar te vormen en te 
helpen organiseren. Ze zal de beweging voortduwen en 
haar bewustzijn versterken zodat de klasse zelfbewust 
is. Zonder de link met de strijd op de werkvloer, kan 
de communistische partij zich niet de partij van de hele 
klasse noemen, want het beweegt zich buiten de klas-
senstrijd om.

De partij moet proberen de impuls voor een al-
ternatieve cultuur te worden – een arbeiderscultuur – 
die bijdraagt aan onafhankelijke organisaties los van de 
burgerlijke invloeden. Dat heeft twee doelen: het onder-
steunt het zelfbewustzijnsproces en het ontwikkelt een 
deel van de partij-beweging, wat een antwoordt biedt op 
de kwestie wie de macht in de samenleving heeft (hoe 
kan de arbeidersklasse de samenleving runnen tijdens 
een revolutionaire crisis).

Kapitalistische- en Arbeiderscultuur
Cultuur is meer dan een bezoek aan de kunstgalerij. Het 
is ook meer dan iets als voetbalcultuur. Cultuur is al-
omtegenwoordig, ze beïnvloedt ons denken en onder 
de huidige omstandigheden is dat voornamelijk kapita-
listisch. Het overgrote deel van de muziek die wij bij-
voorbeeld horen is een reflectie van de muziekindustrie 
die ze heeft voortgebracht. Een ander verhelderend 
voorbeeld is de relatie tussen cultuur en seksisme. We 
kennen het seksisme uit de film-, muziek- en reclame-
industrie, maar ook onze architectuur is op subtiele 
wijze aangepast aan een samenleving waarin mannen 
domineren. De vrouw leeft vooral binnenshuis, de man 
heerst buitenshuis. Voetbalstadia, bijvoorbeeld, zijn 
mannenbastions. Kunt u zich een plaats inbeelden waar 
duizenden tot tienduizenden vrouwen dagelijks, weke-
lijks of  maandelijks samenkomen?

Het begrip cultuur is afgeleid van 
het Latijnse cultura, een voltooid 
deelwoord van het werkwoord cole-
re, wat zoveel betekent als (het land) 
bewerken/onderhouden. “Cultive-
ren”. Cultuur is van oorsprong een 
synoniem voor landbouw. Toen on-
geveer tienduizend jaar geleden de 
mens aan landbouw begon te doen, 
had zij af  te rekenen met heel wat 
objectieve obstakels. Het weer, bij-
voorbeeld, kon dwars zitten. Door 
een gebrek aan wetenschappelijke 
kennis en methoden, grepen men-
sen al gauw naar ideële verklaringen 
voor die obstakels: de aarde was een 
god(in) die je maar beter gunstig kon 
stemmen. Dit was een reflectie van 
het inzicht dat de grond vruchtbaar 
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Referenties en noten
5. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de huidige houding van veel mensen die dagelijks werken. Velen komen thuis om voor 

het televisiescherm te plakken. Velen onder hen willen enkel nog bijdragen aan eigen huis en tuin. Velen nemen liever 
de auto dan het openbaar vervoer of  de fiets. Het gevolg is een maatschappelijk dominant individualisme dat de 
arbeidersklasse verdeelt en al wat openbaar is overlaat aan de staat. De arbeidersklasse is haar oude zelfbewuste en 
onafhankelijke positie zodanig kwijt, dat de burgerij termen als innovatie en onafhankelijkheid claimt door de cam-
pagnes die ze opzet voor het zelf  ondernemen.

...dat iedereen zelf 
haar politieke lot 
in handen neemt 
in plaats van het 

uit te besteden aan 
lobbygroepen en 
beroepspolitici.

werd door haar goed te onderhou-
den. Onderhouden werd een syno-
niem van offeren. De arbeidsdeling 
in de maatschappij (mensen die aan 
landbouw deden, mensen die niet 
aan landbouw deden, enzovoort) 
droeg bij aan een diversifiëring van 
de offers. Van mest, een deel van 
de oogst of  bloed (zowel dieren als 
mensen), ging het over kunstvoor-
werpen en geld naar gebeden. Deze 
niet-materiële en en andere offers 
die niet in natura zijn, waren op den 
duur noodzakelijk om de hogere 
klassen die van landbouw vrijgesteld 
waren te onderhouden. Het begrip 
cultuur (waartoe religie behoort) 
werd zo losgekoppeld van haar oor-
spronkelijke betekenis. Maar nooit 
helemaal: cultuur bestendigt de pro-
ductieverhoudingen net zoals offers 
de aarde vruchtbaarder moesten 
maken. Net zoals de landbouwsa-
menleving tot een landbouwcultuur 
heeft geleid, leidt de industriële sa-
menleving tot een industriële cul-
tuur. De kapitalistische arbeidsdeling 
leidt tot gebruiken die die diversifië-
ring in klassen bestendigd wordt. Zo 
worden we geacht te betalen (als het 
ware offers te maken) voor muziek 
opdat de muziek (en dus het bestaan 
van de muzikant) levensvatbaar zou 
blijven, terwijl dat systeem eigenlijk 
de kapitalistische muziekindustrie 
moet voeden.

De alternatieve cultuur om-
vat onder meer een breed spectrum 
aan ontspanningsactiviteiten die elk 

aspect van het dagelijkse leven dek-
ken: fietsverenigingen, schaakclubs, 
enzovoort. Deze organisaties aan de 
wortel van de samenleving zullen bij-
dragen aan de ontwikkeling van een 
onafhankelijke houding onder ar-
beiders en hen inspireren zelf  actief  
en innovatief  te zijn.5 Dit vervult de 
opdracht van de partij die namelijk 
zou willen dat de arbeidersklasse uit 
zichzelf  leer lopen. Maar de partij 
zelf  en de alternatieve cultuur zijn 
niet alles. De partij werkt aan een 
nog bredere beweging met als doel 
nog onafhankelijker te worden van 
de burgerlijke staat. Het werkt aan 
eigen media, vakbonden, coöpera-
tieven, educatieve instellingen, ge-
meenschapscentra, voedselbanken, 
enzovoort.

Op de lange termijn resulteert 
dit in een expansie van de politieke, 
economische en sociale invloed van 
de arbeidersklasse over elke mogelij-
ke uithoek van de samenleving. Het 
is een rijpingsproces dat uiteindelijk 
ertoe kan leiden dat de hele klasse 
“aan politiek doet”, wat wil zeggen 
dat iedereen zelf  haar politieke lot 
in handen neemt in plaats van het 
uit te besteden aan lobbygroepen en 
beroepspolitici.

De arbeidersklasse heeft een 
objectieve nood aan vrijheid. Zelf-
emancipatie is uiterst belangrijk. 
De politieke beweging rond zelf-
beschikking en het zelf  in handen 
nemen van de politieke besluitvor-
ming groeit haast organisch met de 
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Het ontwikkelen van een eigen arbeidersklassecultuur 

is van essentieel belang voor het aaneensmeden van de 

arbeidersklasse.

klassenstrijd. De politieke emancipatie is bijvoorbeeld 
een handig middel voor de sociaaleconomische verbe-
teringen (hoger loon, kwalitatief  onderwijs, etc.) waar 
we voor strijden. Is dat niet het geval, dan dreigt ver-
deeldheid (racisme, seksisme, etc.), sectionalisme (me-
taalarbeiders gaan in competitie met onderwijzers of  
onderhoudswerkers voor hun deel van de koek, etc.) 
en sektarisme (politieke verdeeldheid, het bestaan van 
“klein links”, etc.). Dan is de verbinding tussen politieke 
vertegenwoordiging en de sociale strijd zoek.

Zelf-emancipatie is een bewustwordingsproces. 
Het vergt een hoge mate van organisatie door de meer-
derheid van de klasse. De hoogste vorm is de partij van 
de hele klasse doordat zij de verdeeldheid en tegenstel-
lingen kan overtreffen in haar streven naar een demo-
cratische samenleving. Want de klassenbelangen van de 
arbeiders kunnen soms eens uiteenlopen. Enkel als de 
klasse zich organisatorisch verenigt, kan het zich loswe-
ken van de onderdrukking die haar nu ten prooi valt. 
Maar het individualisme dat de arbeidersklasse verdeelt, 
verdeelt ook de linkerzijde. Vandaar de vele sekten die 
buiten de arbeidersklasse en haar beweging staan. Zij 
vormen geen basis voor emancipatie (veelal onderdruk-
ken zij hun eigen leden). Deze sekten zijn niets in ver-

gelijking met een reële stap vooruit in de organisatie van 
de arbeidersklasse en de kassenstrijd: een organisatie die 
ervoor kan zorgen dat de arbeidersklasse de samenle-
ving in eigen handen neemt. Hun eenheid, vaak op basis 
van een hutspot aan vage ideeën, vormt ook geen vol-
doende basis voor een heuse partij.

Als de arbeidersklasse niet heeft leren lopen, of  
dat weer vergeten is, kan zij maar moeizaam stappen on-
dernemen tegen ondemocratisch en verdrukkende ten-
densen in de samenleving. De arbeidersbeweging van 
de toekomst is met andere woorden meer dan de vakbe-
weging, zij is de eenheid in verscheidenheid van de hele 
arbeidersklasse, de organisatie van allen die afhankelijk 
zijn van een loon om zich in de samenleving staande te 
houden. Arbeiders moeten zich in de maatschappij, in 
de beweging en in de leiding vrij kunnen uiten en orga-
niseren om de hele beweging en maatschappij te con-
troleren. De communistische arbeiderspartij, als verte-
genwoordiger van de hele klasse, dient als het politieke 
raamwerk voor al de verschillende organisaties, zij geeft 
ze een richting en doel dat verder gaat dan deelbelangen 
zoals hogere lonen, langdurig onderricht, gezonde leef-
gewoonten en de noodzakelijke ontspanning
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Massabewegingen 

en semi-

revolutionaire 

situaties zoals 

in Egypte tijdens 

de zogenaamde 

‘Arabische lente’ 

lijken in de 

eerste instantie 

veelbelovend. 

Maar zonder een 

georganiseerde 

arbeidersklasse 

met een alternatief 

op de bestaande 

machtsstructuren, 

nemen traditionele 

machten als het 

leger de leiding al 

gouw over.

5
Geduld is een revolutionaire zaak

Een revolutionaire situatie, dat wil zeggen een situatie 
waarin de bestaande macht niet meer op oude voet ver-
der kan gaan en er een machtsvacuüm ontstaat, komt 
voort uit vele verschillende factoren. Het geleidelijk 
verscherpen van tegenstellingen en abrupte verande-
ringen kunnen leiden tot een explosie van onvrede die 
het gehele stelsel waarop de maatschappij is gebaseerd 
in twijfel trekt. Economische crises, politieke onrust en 
oorlog kunnen allemaal leiden tot het ontstaan van een 
revolutionaire situatie. Dit zijn allemaal factoren waar-
over wij geen echte invloed hebben en waarvan wij ook 
niet kunnen weten of  zij leiden tot het ontstaan van een 
revolutionaire situatie. Daarom is het kunstmatig pro-
beren te scheppen van een revolutionaire situatie on-

mogelijk. Het klinkt dan ook tegenstrijdig als we zeggen 
dat we toch voor het organiseren van een revolutionaire 
partij zijn. Wij zijn voor een partij die staat voor de 
omverwerping van de huidige maatschappelijke orde 
en het vervangen van de maatschappelijke orde door 
de heerschappij voor de arbeidersklasse, maar het ligt 
buiten haar macht om de situatie waarin dat mogelijk 
is te scheppen. Toch is het organiseren van zo’n partij 
essentieel.

In een revolutionaire situatie ontstaat onvermij-
delijk de noodzaak voor een nieuwe autoriteit. Op een 
gegeven moment moet er een maatschappij worden ge-
organiseerd. Er is voedsel nodig, stroom, ziekenhuizen 
en dergelijken nodig, maar het belangrijkste is dat de 

“ Een communistische partij is een revolutionaire maar geen revolutie-makende partij. Wij weten dat het 
net zo min binnen onze macht ligt om de revolutie te maken als het in de macht ligt van onze tegenstanders 
haar te vermijden. De maatschappelijke verandering waar wij naar streven kan alleen gerealiseerd worden 
als de werkende klasse door een politieke revolutie zich verheven heeft tot heersende klasse. Wij kunnen 
niet de omstandigheden voor revolutie kunstmatig scheppen. Wel kunnen wij onze krachten opbouwen 
om de zelf-emancipatie van de arbeidersklasse mogelijk te maken en de macht in handen te nemen, als 
klasse, als het tot een revolutionaire crisis komt.”

Rogier Specht
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Een alternatieve 
autoriteit is nodig. 
Een revolutionaire 

partijbeweging 
met al haar 
organen en 

organisaties kan 
de basis vormen 

voor deze nieuwe 
autoriteit. 

verworvenheden van de revolutie 
verdedigd moeten worden. In een 
perfecte wereld zou dit, wellicht, 
spontaan kunnen ontstaan. Maar, 
helaas, leven we niet in een perfec-
te wereld. Een revolutie zal altijd 
ontstaan met vele interne tegen-
stellingen en onder druk van bui-
tenaf. Spontaan ontstaande autori-
teiten blijken ineffectief  te zijn. Ze 
komen langzaam op gang, onre-
gelmatig bijeen (zoals bij raden) en 
kunnen daardoor niet de essentiële 
taken van een staat uitvoeren. De 
burgerij kan haar krachten weer 
opbouwen en de revolutie bre-
ken voordat er spontaan een goed 
functionerende autoriteit is opge-
bouwd. Een andere uitkomst is dat 
er word erkend dat spontaniteit in-
effectief  is en er uit wanhoop een 
nieuwe bureaucratische staat word 
opgebouwd of  dat er word terug-
gegrepen naar de oude staat en 
geprobeerd word die te gebruiken 
voor de doeleinden van de revolu-
tie. In geen van deze gevallen leidt 
de revolutie tot datgene waar de 
revolutie in eerste instantie voor 
stond, de zelf-emancipatie van de 
arbeidersklasse. Toch heerst bij 
een groot deel van de revolutio-
nair linkse beweging (in Nederland 
is dit het duidelijkst bij Socialis-
tisch Alternatief  en de Internatio-
nale Socialisten) dat de algemene 
staking de strategie is om het ka-
pitalisme ten val te brengen. De 
methode van een electorale strijd 
en coalities of  zelfs het opbouwen 
van permanente organisaties zou 
leiden tot corruptie, het vormen 
van een bureaucratie die helpt met 
het besturen van kapitaal. In plaats 
daarvan moet er opgeroepen wor-
den tot een algemene staking, daar-
uit komen arbeidersorganisaties 
voort die het bestuur van de nieu-

we maatschappij zullen verzorgen. 
Het probleem met dit idee is dat 
een algemene staking nog steeds 
het vraagstuk van autoriteit met 
zich meebrengt. Doordat de voor-
standers van de algemene staking 
weigeren permanente organisaties 
van de arbeidersklasse op te zetten 
worden ze in een periode van revo-
lutionaire crisis gemarginaliseerd 
door beter georganiseerde groe-
pen in de maatschappij. De afkeer 
van organisatie leidt tot zelfvernie-
tiging. Een alternatieve autoriteit 
is nodig. Een revolutionaire partij-
beweging met al haar organen en 
organisaties kan de basis vormen 
voor deze nieuwe autoriteit. 

Het organiseren van de arbeidersklasse in een par-
tijbeweging en het opzetten van arbeidersorganisaties is 
een voorwaarde voor revolutie en dus het socialisme. 
Maar hoe kan zo’n organisatie worden opgebouwd? 
Doordat de arbeidersklasse ogenschijnlijk passief  is ge-
worden wordt er wel eens geroepen dat de (westerse) 
arbeidersklasse haar revolutionaire potentie heeft ver-
loren. Door hervormingen zouden ze decadent zijn 
geworden en niet meer georganiseerd kunnen worden. 
Alleen een extreme verslechtering in de levensomstan-
digheden van de arbeiders, een complete ineenstorting 
van kapitalisme als gevolg van crisis, zou ervoor kunnen 
zorgen dat de arbeiders weer revolutionair worden en 
dus kunnen we tot die tijd niks doen. Het organiseren 
van deze “decadente” arbeidersklasse zou alleen maar 
leiden tot het vormen van een bureaucratie die belang 
hebben bij het blijven bestaan van het kapitalisme. Het 
probleem met dit idee is dat het impliceert dat alleen 
een sociale revolutie goed genoeg is. Al het andere zou 
leiden tot de pacificatie van de arbeidersklasse. Er zit 
een kern van waarheid in de bewering dat de westerse 
arbeidersklasse passief  is geworden. Maar dit is samen-
gegaan met het uiteenvallen van het Sovjet-blok en een 
jarenlange strijd vanaf  de jaren ‘70 voor het breken van 
de arbeidersbeweging en het terugnemen van de gewon-
nen hervormingen. De bestaande arbeiderspartijen zijn 
veelal meegegaan met het idee dat de vrije markt de 
enige weg was. Nog steeds is er een constante aanval 
op elke hervorming die in de afgelopen eeuw is bereikt 
door vrijwel alle partijen, wat we de afgelopen dertig jaar 
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Zolang de klassenstrijd 
binnen de grenzen van de 

kapitalistische maatschappij 
blijft zal hij zich veelal in 

cirkels bewegen.

hebben kunnen zien door het kapot 
bezuinigingen van de verzorgings-
staat door met name de PvdA, CDA 
en VVD, maar waar datzelfde neoli-
berale spectrum ook wordt gedeeld 
door bijvoorbeeld GroenLinks, als 
ze de kans kreeg.

Hierin zit het probleem met 
een andere strategie. Dit is de coa-
litie-strategie. Deze strategie wordt 
in Nederland met name door de SP 
bedreven. Het idee is dat de prakti-
sche taak van de arbeidersbeweging 
het vechten voor hervormingen in 
het belang van de arbeidersklasse is. 
Om deze hervormingen te winnen 
moeten coalities worden aangegaan 
met andere partijen, overheidsposi-
ties moeten worden ingenomen en 
er moeten compromissen gesloten 
worden. Het idee van een revolutie 
is onrealistisch, een waardeloze il-
lusie. Dit plan betekent het vormen 
van een verzorgingsstaat. In de we-
reldwijde sociaaleconomische for-
matie van het kapitalisme betekent 
het vormen van een overheid dat de 
deelnemers de positie van de natie-
staat ten opzichte van andere landen, 
binnen de wereldwijde concurrentie, 
moeten verdedigen. Het succes op de 
markt vormt namelijk de basis voor 
hervormingen die de positie van de 
nationale arbeidersklasse kunnen 
verbeteren. Dit betekent ook dat de 
natie militair verdedigd moet worden. 
De staatsmacht moet versterkt wor-
den en belastingen moeten omhoog. 
Doordat dit niet het aan de macht 
brengen van de arbeidersklasse bete-
kent versterk het alleen maar een te-
genstelling tussen bureaucraten en de 
arbeidersklasse. Er komt een wrok te-
gen de betutteling. De overheid moet 
een imperialistische militaire macht 
in stand houden en besturen. Als de 
concurrentiepositie van andere lan-
den sterker is moeten hervormingen 

worden teruggenomen om militaire avonturen te kunnen 
betalen. Als strategie is het vormen van coalities binnen 
de context van het kapitalisme dus een illusie die er toe 
leid dat kapitalisme bestuurd wordt, dit leidt enkel tot een 
tegenstelling tussen bureaucratie en arbeidersklasse en is 
onhoudbaar op lange termijn. 

Zolang de klassenstrijd binnen de grenzen van de ka-
pitalistische maatschappij blijft zal hij zich veelal in cirkels 
bewegen. Er wordt strijd geleverd waarbij de meeste cam-
pagnes tot niks leiden en degene die wel tot een concrete 
hervorming leiden worden op den duur weer afgepakt als 
het door crisis of  het afzwakken van arbeidersbeweging 
niet meer te betalen is of  zonder verzet afgenomen kan 
worden. Op een gegeven moment hebben mensen de 
energie om zo’n ineffectieve strijd te voeren niet meer en 
stappen ze uit de beweging. Apathisch en vaak met een 
zekere afkeer van de gebrekkige linkse politiek. Hetzelfde 
kan worden waargenomen bij revolutionair linkse groep-
jes waar een vorm van hyper-activisme en een sektegeest 
dit proces alleen maar versterkt. Aan de ene kant leidt het 
binnen de grenzen van kapitalisme blijven tot niks, aan de 
andere kant leidt een bureaucratische, sektarische politiek 
tot geen enkele vooruitgang en haken activisten gedesillu-
sioneerd af. Maar wat als de arbeidersklasse revolutionaire 
ideeën zou opnemen? Zonder het vast blijven steken in 
bureaucratische sektes zou communisme een daadwer-
kelijk alternatief  kunnen zijn op de huidige maatschappij 
een heersende opvattingen binnen de arbeidersbeweging. 
Als de arbeidersklasse communisme als doel heeft zou-
den zelfs acties die niet direct tot successen leiden zinvol 
kunnen zijn omdat ze helpen het grotere doel van com-
munisme te propageren. In de strijd voor communisme 
moet worden gestreden voor de verbetering van de poli-
tieke en economische positie van de arbeider. Het behalen 
van successen zou het moraal en dus de kracht van de 
organisatie versterken. Georganiseerd in een effectieve 
organisatie kan de arbeidersklasse strijden voor hervor-
mingen en deze verdedigen. Ze kunnen een organisatie 
opbouwen die capabel is  om daadwerkelijk kans te maken 

tegen kapitaal. 
Er moet een sa-
mensmelting van 
communisme en 
de arbeidersbe-
weging plaats-
vinden, maar 
hoe ontstaat zo’n 
samensmelting?
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Kapitalisme wordt gekenmerkt door regelmatige crises, zowel op economisch als op poli-
tiek gebied. Deze zorgen voor armoede, oorlogen, werkeloosheid etc. Kapitalisme is een op-
merkelijk instabiel systeem. De meeste van deze crises leiden wel tot het in twijfel trekken van 
de legitimiteit van het systeem, of  aspecten daarvan, maar niet tot een directe revolutionaire 
situatie. Hier ligt voor ons een opening. Er wordt door veel revolutionair-linkse groepen, waar-
onder Socialistisch Alternatief  en de Internationale Socialisten, vaak aangenomen dat commu-
nistisch bewustzijn alleen kan voortkomen uit een revolutionaire situatie. Door het regelmatige 
terugkomen van crisissituaties kan een partij opgebouwd worden over een langere periode. Het 
door crises gekenmerkte kapitalisme is de basis voor het organiseren van een partijbeweging. 

Door het gebruikmaken van crises kan er georganiseerd worden en door het organiseren 
kan een organisatie effectief  gebruikmaken van crises voor het organiseren.

Het opbouwen van een revolutionaire organisatie zal jarenlang duren. Alle mogelijke mid-
delen moeten worden uitgeput voordat er een situatie is waar de enige uitweg een revolutie is. 
Dit zal veel tijd en werk kosten. Het opbouwen van een beweging bestaat uit drie aspecten: 
educatie, agitatie en organisatie.

Educatie is het uitleggen van de maatschappij, het 
aanleren van kritisch denkvermogen om zelf  de maat-
schappij te analyseren en zelf  tot conclusies te komen. 
Een organisatie die focust op educatie zorgt voor een 
organisatie van leiders in plaats van een organisatie waar 
iedereen naar de partijleiding kijkt. Willen we dat de ar-
beidersklasse zelf  de maatschappij gaat besturen in de 
toekomst dan moet er effectieve educatie zijn.

Agitatie bestaat uit het verspreiden van een kleiner aantal ideeën aan een 
grotere groep mensen. Dit kan betekenen dat je meedoet aan een demon-
stratie tegen een oorlog, of  andere ‘one-issue’ acties. Het kan ook het laten 
zien dat een organisatie ergens voor of  tegen is zijn, dit betekend het ver-
spreiden van de standpunten van de organisatie.

De eerste twee moeten leiden tot het derde punt; organisatie. Het enkel 
roepen van slogans bij een demonstratie, of  onderwijs geven, leidt tot niks als 
dit niet uitmondt in organisatie. In de eerste plaats betekend organisatie vooral 
het zorgen voor een arbeidsverdeling, het verzamelen van geld voor acties, het 
opzetten van een publicatie etc. Maar uiteindelijk zullen bij een partijbeweging 
ook andere vormen van organisatie ontstaan, zoals bijvoorbeeld voedselban-
ken, zelfverdediging, coöperatieven etc. Dit is allemaal nodig om een organisa-
tie te worden die zich als alternatieve autoriteit kan voordoen.

Dit is de strategie van revolutionair geduld. Het betekend niet het passief wachten 
op een revolutie, maar het dagelijks bouwen aan een organisatie. Dit is een lange 
weg en vereist veel werk. Maar het is de enige manier waarop de arbeidersklasse 
voorbereidt kan zijn en de macht kan nemen als de revolutionaire situatie komt
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Gelukkig genieten dit soort beelden uit het 

coloniale verleden nog maar weinig sympathie...

6De bevrijding van de arbeidersklasse is de bevrijding van 
de mensheid als geheel zonder onderscheid van huidskleur 
of  geslacht. De bevrijding van de arbeidersklasse ligt in 
de socialisatie van de productiemiddelen. Alleen met 
het gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen 
kan de communistische maatschappij op basis van 
“van ieder naar zijn mogelijkheden, aan ieder naar zijn 
behoeften” bestaan.

Bobby Siecker

De 20e eeuw heeft veel grote bewegingen gezien op het 
gebied van de emancipatie van de vrouw, bewegingen tegen 
raciaal separatisme als ook de verbetering van de toestand 
van de arbeidersklasse in het algemeen. Ten opzichten van 
voorgaande eeuwen is de positie van de vrouw hiermee 
enorm verbeterd en heeft het racisme uit het koloniale 
verleden veel terrein verloren. Ook de sociale positie van 
niet-heteroseksuelen is met name in West-Europa erg ver-
beterd. Toch zien we vandaag de dag nog steeds de tendens 
van gemiddeld lagere lonen voor vrouwen ten opzichte van 
mannen voor hetzelfde werk, blijven xenofobe en racisti-
sche sentimenten sluimeren en worden anders-seksuelen 
vaak nog buitengesloten of  agressief  bejegend.

In punt vier, “de lange kijk op de ge-
schiedenis”, hadden we het al kort 
over de rol van de vrouw en hoe 
‘cultuur’ daarin tot relatie staat. Ook 
over de holebi strijd zijn boeken vol 
te schrijven. Ik richt me in dit artikel 
echter op racisme, xenofobie en ge-
relateerde zaken. Deze houding kan, 
denk ik, breder worden gebruikt op 
tal van terreinen.

Xenofobie en racisme
Het woord “racisme” wordt vandaag 
de dag te pas en te onpas gebruikt. 
Echt ‘wetenschappelijk’ racisme - in 
de zin van de ‘rassenleer’ van het einde 
van de 19e en begin 20e eeuw - bestaat 
nauwelijks nog. Waar we vooral mee te 
maken hebben is culturele xenofobie 
zoals islamofobie of  de angst dat er 
hordes oost-Europeanen aan de grens 
staan om ons allemaal te overspoelen. 
Rechtse populisten zoals Wilders en 
Dewinter halen vooral populariteit op 
hun xenofobe posities ten opzichten 
van Marokkanen. Het sentiment on-
der hun electoraat bestaat vooral uit ir-
ritaties voortkomende uit asociaal ge-
drag van sommige lagen Marokkaanse 
jongeren, alsook de achterdocht die 
bestaat jegens de Islam. Meestal wor-
den problemen rondom Marokkaanse 
jongeren dan ook afgeschoven op het 
idee dat de Marokkaanse cultuur en 
de Islam een ‘achterlijke cultuur’ is die 
niet past in het Nederland van de 21e 
eeuw. Het idee dat Marokkanen een 
apart ras zijn, en dat hun gedrag dan 
ook veroorzaakt wordt door genetica, 
wordt dan ook - terecht -  over het al-
gemeen als absurd ervaren.

Xenofobie en de arbeidersbeweging
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Het is zaak om 
de onderliggende 

oorzaken van deze 
sentimenten aan te 

pakken in plaats van 
symptoombestrijding 

in de vorm van 
de zoveelste 

‘antiracisme’-actie.

Referenties en noten
1. http://socialisme.nu/blog/nieuws/40669/breken-met-wilders-breken-met-racisme/

Desalniettemin wordt er bin-
nen links de retoriek gevoerd dat 
xenofobe sentimenten en racisme 
één en hetzelfde zijn1. Hiermee ver-
vreemd links zich echter vaak van de 
lagen van de bevolking die zich deze 
sentimenten zijn aangedaan. Vaak 
voelen mensen zich niet aangespro-
ken als er antiracisme campagnes 
worden gevoerd. Of  voelen ze zich 
verkeerd begrepen als ze als racis-
tisch bestempeld worden. Het is van 
belang dat we ons niet verliezen in 
deze retoriek “racisme” versus “an-
tiracisme”.

De xenofobe sentimenten zijn 
heel reëel bij veel mensen, en moe-
ten dus niet zomaar aan de kant 
worden gezet als “racistisch”. Het is 
zaak om de onderliggende oorzaken 
van deze sentimenten aan te pakken 
in plaats van symptoombestrijding 
in de vorm van de zoveelste ‘antira-
cisme’-actie.

Wat is de oorsprong 
van xenofobie onder de 
arbeidersklasse?
De belangrijkste oorzaak van xe-
nofobie is en blijft economisch. 
Gezien het feit dat de arbeid zich-
zelf  op de markt verkoopt, komt 
arbeid onderling in concurrentie te 
staan. Het is in het belang van het 
kapitaal om middels deze concur-
rentiestrijd de arbeidskosten zoveel 
mogelijk te drukken. Daarom wordt 
migrantenarbeid vaak in de eerste 
instantie verwelkomd. Onder het 
voorwendsel dat migrantenarbeid 
nodig is om het werk te kunnen 
doen wat de oorspronkelijke bevol-
king niet ‘wil’ doen wordt ook nog 
eens de “schuld” van de verscherpte 

concurrentie op de banenmarkt in 
de schoenen van de ‘inheemse’ ar-
beidersklasse zelf  geschoven. Het 
tegenovergestelde is echter waar. 
Het kapitaal heeft geen zin om de 
looneisen van de ‘inheemse’ arbei-
dersklasse in te willigen, en zoekt 
daarom elders naar goedkopere 
arbeid. De migrantenarbeid wordt 
vervolgens geschuwd door de ‘in-
heemse’ arbeiders en word gedwon-
gen lage lonen te accepteren.

Het gevolg is dat migranten-
arbeiders vaak geïsoleerd raken van 
de rest van de maatschappij, en door 
hun relatief  lage inkomen eerder in 
het criminele circuit terecht komen. 
Dit verklaart waarom migrantenar-
beid vaak als “onaangepast”, “asoci-
aal” en “crimineel” wordt ervaren.

Verdeel en heers en de multiculturele 
samenleving
Naast het verscherpen van de concurrentie op de ar-
beidsmarkt wordt migrantenarbeid ook gebruikt om 
verdeeldheid binnen de arbeidersklasse zelf  te bevorde-
ren. Het aloude principe van “verdeel en heers” wordt 
toegepast om te voorkomen dat de verschillende lagen 
van de arbeidersklasse verbroederen en zich aaneenslui-
ten in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en zich 
politiek als klasse gaat gedragen. Écht racisme is sinds 
de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog geen 
optie meer, dus wordt met name het fenomeen van de 
“multiculturele samenleving” ingezet om verschillende 
culturele groepen te segregeren onder het mom van het 
“respecteren van elkaars cultuur”.

Begrijp het niet verkeerd, het samenkomen van 
verschillende culturele stromingen is historisch gezien 
één van de grootste drijfveren van de menselijke ont-
wikkeling. Denk bijvoorbeeld hoe Europa zich in rap 
tempo ontwikkelde onder invloed van handelscontacten 
met de Arabische wereld aan het einde van de middel-
eeuwen. Cultureel purisme daarentegen is een kenmerk 
van culturele stagnatie en zelfs achteruitgang.
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Speerpunt is dus 
een ééngemaakte 

strijd te voeren 
tegen de macht van 
het kapitaal, waar 

verbroedering binnen 
de arbeidersklasse 

het resultaat zal zijn.

Aardig gebaar van Groen Links... Maar nee. 

Solidariteit vinden we op basis dat we allemaal 

arbeiders zijn. En niet door ons, voor even, een 

andere nationaliteit/etniciteit aan te meten.

Referenties en noten
1. http://www.cpgb.org.uk/home/weekly-worker/1004/border-controls-reactionary-by-nature

Het fenomeen van de multiculturele samenleving heeft 
echter niet het doel interculturele symbiose te bewerk-
stelligen. In tegendeel, ze probeert hiermee de verschil-
lende culturen bewust apart te houden en hun verschillen 
te benadrukken. Interculturele discussies worden vaak 
geschuwd, en zeker kritiek op elkaars culturele waarden 
is taboe, zelfs als “racistisch” gekenschetst. Hierdoor 
ontstaat vervreemding, segregatie en stagnatie.

Het communistische antwoord
Het is belangrijk dat xenofobie en racisme onder de ar-
beidersklasse wordt gezien als een symptoom, en niet zo 
zeer de bron van de problematiek waarmee we gecon-
fronteerd worden. Speerpunt is dus een ééngemaakte 
strijd te voeren tegen de macht van het kapitaal, waar 
verbroedering binnen de arbeidersklasse het resultaat 
zal zijn. Eeuwig blijven hameren op hoe ‘slecht’ racisme 
wel niet is, is in die zin alleen maar belerend naar de 
‘inheemse’ bevolking toe en contraproductief.

Dit standpunt is niet nieuw, in 1907 nam het congres in Stuttgart van 
de Tweede Internationale een motie aan dat expliciet opriep om migran-
tenarbeiders in de diverse landen te organiseren in de vakbeweging en de 
socialistische partijen teneinde de verdeel en heers strategie van de kapitalis-
ten te ondermijnen en de xenofobie onder de ‘inheemse’ arbeiders te doen 
verdwijnen2. Vandaag de dag is er maar weinig aan die taak verandert.

Willen we de arbeidersklasse organiseren als klasse is solidariteit es-
sentieel. Een onafhankelijke positie tegen de staat en tegen de bazen. Maar 
ook een oppositie tegen schijnoplossingen, zoals ‘multiculturalisme’. Alleen 
als we ons verenigen met een identiteit op klassebasis, kunnen we verder 
komen in de strijd voor de universele bevrijding van de mensheid. Een strijd 
die culturele verschillen niet negeert 
of  aan de kant zet, maar juist open-
lijk bespreekt en bekritiseerd om zo 
een cultuur van de arbeidersklasse 
zélf  te creëren
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Referenties en noten
1. Op het moment van schrijven is dit nog een concept verkiezingsprogramma en alleen beschikbaar via SPnet.nl, de 

interne website voor SP leden.

Kapitalisme is een internationaal 

fenomeen, dus vereist het een 

internationale aanpak

7Communisme is onmogelijk op nationale basis. 
De internationale hiërarchie van staten sluit dit uit. 
Daarom streven wij in Europa naar het oprichten 
van een communistische partij van de EU en het 
bundelen van de verschillende nationale partijen 
in een communistische internationale wereldwijd. 
Verdeeld door landsgrenzen is de werkende klasse 
machteloos tegen de heerschappij van kapitaal 
wereldwijd. Verenigd op een continentale en 
globale schaal is kapitaal machteloos tegen ons. 
Ook organiseren communisten solidariteit met 
de onderdrukten wereldwijd en zijn we tegen 
imperialistische oorlogen en zullen we overal de 
belangen van onze klasse benadrukken.

Jos Alembic

Hiërarchie
De werking van het kapitalisme is 
onvermijdelijk van een globaal ni-
veau. De crisis van 2008 en de ‘grote 
recessie’ die daarna volgde maakte 
nogmaals duidelijk hoe nauw ver-
bonden staten zijn met elkaar en 
hoezeer kapitaal hele landen in hun 
grip heeft. Het is daarom ook wat 
onzinnig om te spreken over een 
‘Belgische’ of  ‘Nederlandse’ econo-
mie. Het is ongetwijfeld waar dat er 
bedrijven zijn die op nationale schaal 
opereren of  een land als ‘thuisbasis’ 
hebben en er, daardoor, ‘nationale’ 
belangen in het spel zijn. Maar dan 
hebben we het wel over belangen 
van een bepaalde groep van kapi-
talisten binnen een groter netwerk 
dat globaal opereert. Dat netwerk 

De noodzaak van een europese visie

Internationalisme is van oudsher 
een fundamenteel punt voor com-
munisten. Maar waarom eigenlijk? 
En waarom is dat geen vast gegeven 
binnen de arbeidersbeweging? De 
Nederlandse SP bijvoorbeeld heeft 
het in haar verkiezingsprogramma 
voor het Europees Parlement dit 
jaar1 wederom over een ‘Europese 
Superstaat’ en vind dat wij in Neder-
land weer ‘eigen baas’ moeten kun-
nen zijn op tal van terreinen. Waar 
het aan ontbreekt is een Europese 
visie, of  een globale for that matter. 
Maar is een “sociaal Nederland” wel 
mogelijk zoals de SP wil, laat staan 
breken met de macht van kapitaal, 
zonder rekening te houden met de 
internationale context? Daarover 
gaat dit artikel.
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Wee oh wee 
als onze eigen 

arbeidersbeweging 
‘absurde’ eisen 

gaat stellen over 
loonsverhogingen, 

kijk maar naar 
Griekenland wat er 

gebeurt!

Referenties en noten
2. Belangrijk is hierbij wel te vermelden dat dit niet bepaald de enige Marxistische visie is op het vraagstuk. Lenin’s 

Imperialisme is voor velen nog de gouden standaard, maar moet ook weer geplaatst worden in een bredere discus-
sie uit die tijd. Meer leesvoer hierover is te vinden in de wetenschappelijke publicatie Historical Materialism getiteld 
Discovering Imperialism. 

3. De historie hiervan gaat te ver om uitgebreid hier te behandelen. Yassamine Mather, van de “Hands of  the people of  
Iran” campagne legt dat onder meer in het volgende artikel prima uit: http://hopoi.org/?p=1793

4. Er was ook een vierde mogelijkheid voor Duitsland en dat was de Angelsaksische route van financialisering. Dit heeft 
de Duitse bourgeoisie geprobeerd, maar is hierin mislukt. Industrie bleef  leidend voor Duitsland en, daarmee, Europa.

In werkelijkheid is de Griekse eco-
nomie een van de economieën aan 
de ‘periferie’ van de Europese Unie. 
Haar positie werd relatief  bepaald 
ten opzichte van andere EU lidsta-
ten door haar economische kracht. 
Daarom moeten we in Europese 
context moeten kijken met wat er 
in Griekenland aan de hand is. De 
EU wordt economisch aangejaagd 
door, vooral, Duitsland. Hoe heeft 
de Duitse economie een dergelijke 
centrale positie weten te bemachti-
gen?

Tot aan de jaren ‘80 kende 
(West-)Duitsland een zeer mach-
tige arbeidersbeweging die door een 
groot aantal protesten, een relatief  
betrouwbare politieke partner in de 
SPD en de internationale context 
van de koude oorlog een aardige po-
sitie had verworven met betrekking 
tot sociale welvaart, hoge lonen, en 
dergelijke. Wat was de reactie van 
kapitaal hierop om toch méér win-
sten te behalen? Kapitaal heeft al-
tijd drie mogelijkheden daartoe4: Ze 
kan de werktijden verlengen, maar 
dit was uitgesloten als mogelijkheid 
in Duitsland vanwege de sterke ar-
beidersbeweging. Ten tweede kan 
ze het arbeidsproces intensiveren, 
maar ook dit werd veelal geblok-
keerd door de vakbeweging. Na de 
val van de muur kwamen er echter 
veel goedkope en geschoolde Oost-

is een concrete realiteit: nationale 
bedrijven hebben internationale in-
vesteringen over de hele wereld die 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
internationale belangen.

Dit netwerk resulteert in een be-
paalde hiërarchie van staten. Of, beter 
gezegd, er zijn een aantal hiërarchieën 
die met elkaar wedijveren, zoals we 
onlangs nog zagen in de clash tussen 
de VS, die een globaal dominante hië-
rarchie leidt en Rusland, die juist haar 
stempel opnieuw probeert te drukken 
op de territoria in de voormalige Sov-
jet-Unie. In z’n algemeenheid is dit hoe 
‘imperialisme’ kan worden opgevat2.

Deze hiërarchieën werken dus nauwgezet in de be-
langen van kapitaal. Alles wat buiten de hiërarchie valt, is 
automatisch vijandig. Rusland, met haar eigen invloed, werd 
daarin al als voorbeeld benoemd, maar denk ook aan Iran 
die in een vrijwel volledig isolement bestaat. Dit land is poli-
tiek expliciet buitengesloten van de globale orde vanwege, 
fundamenteel, haar positie tegen Washington3. De sancties, 
die vooral de gewone Iraanse bevolking raken, zijn ontwor-
pen om het regime op de lange termijn te onderwerpen aan 
de meer dominante spelers in de wereld.

Maar ook economisch is er duidelijk sprake van een 
hiërarchie. Griekenland werd de afgelopen jaren keihard ge-
troffen door wat in de media werd gepresenteerd als ‘de 
crisis’. Het waren, volgens deze media, vooral ‘de luie Grie-
ken’ die te vroeg met pensioen gingen wat hun economie 
tot een meltdown had gebracht. Maar ja, we ‘steunen’ ze 
toch maar, ook al is het hun ‘eigen schuld’… Wee oh wee 
als onze eigen arbeidersbeweging ‘absurde’ eisen gaat stel-
len over loonsverhogingen, kijk maar naar Griekenland wat 
er gebeurt!
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Deze is immers anti-Washington en 
dús goed. Pas met de massale pro-
testen in Iran na de tweede termijn 
verkiezingen van Ahmadinejad in 
2009 stelde men deze positie, in 
oorverdovende stilte, bij.

De val met ‘anti-imperialis-
tische’ politiek is dat je je daarmee 
schaart achter de regimes die, in 
hun eigen belang, zich verzetten te-
gen de Amerikaanse dominantie en 
dit lijkt daardoor een lastige mate-
rie: Welke kant kies je immers? Het 
minste kwaad? Communisten scha-
ren zich altijd achter de werkende 
klasse. Het kan zijn dat deze klasse 
lokaal is gebonden aan deze of  gene 
regime en dan zal onze taak zijn om 
een scheuring te bewerkstelligen 
met dat regime om onze onafhan-
kelijke klasse positie neer te zetten. 
Maar het is altijd tegen imperialisti-
sche inmenging en tegen het lokale 
regime dat vaak net zo erg is, zo niet 
erger en voor de gewone bevolking, 
met de arbeidersklasse aan kop.

‘Nationaal’ socialisme
Maar inderdaad zijn arbeidersbewe-
ging vaak gebonden aan een lokaal 
regime, is ze nationalistisch, bu-
reaucratisch en ‘overlegt’ ze met de 
bazen om ‘compromissen’ te slui-
ten. In Nederland kennen we het 
Poldermodel waar de vakbeweging 
continu de belangen van de wer-
kenden uitverkoopt en niet anders 
kan dan uitverkopen. In het parle-
ment kennen we de PvdA die, zelf  
een volledig onderdeel van de orde, 
volledig is meegegaan met de ‘neoli-
berale’ wind. Ook de SP, hoewel ze 
nog steeds nationaal in de oppositie 
zit en zich uitspreekt tegen ‘neolibe-
raal’ beleid, stelt ook expliciet dat de 
weg vooruit binnen het parlement is 
te vinden en, daarmee, dat coalities 
dus een optie is, als de andere par-
tijen maar willen.

Duitse arbeiders de West-Duitse markt op kwamen en 
deze ondermijnde positie van de vakbeweging. Ten der-
de kan men investeren in hogere productie, nieuwe ma-
chines en dergelijke, waardoor er minder arbeiders no-
dig zijn en de economie dus ‘productiever’ wordt. En dit 
is in de hoofdmoot wat er gebeurde. Hierdoor werd de 
relatieve kracht van de arbeidersbeweging ondermijnd, 
want de werkloosheid groeide. Politiek zette men hard 
in op ‘neoliberale’ hervormingen, zoals een afbraak van 
de welvaartsstaat. 

Internationaal gezien werd Duitsland een heel stuk 
productiever dan de rest van de EU landen, waardoor 
Duitsland politiek ook meer gewicht in de schaal kon 
zetten om haar belangen in de Unie te verdedigen, met 
name door de invoering van de Euro die een onafhan-
kelijk economisch beleid voor Zuid-Europa onmogelijk 
maakte en waardoor het recht van de sterkste economie 
de lijn van de gehele Unie ging bepalen. Griekenland 
bleef  achter, haar bourgeoisie kon slechter volgen op 
deze ontwikkeling. De Griekse economie werd daarom 
vooral afhankelijk van import. Waarom immers lokaal 
produceren als het goedkoper wordt gemaakt in Duits-
land? Dit trok de machtsverhouding verder in het voor-
deel van Berlijn. Maar zoiets gaat maar zover totdat er 
iets ‘knapt’ en inderdaad stortte de Griekse economie 
in 2008 in elkaar, een laatste lege huls.

Wat was de reactie van de financiële markten hier-
op? Zoals welbekend was deze zwaar negatief. Binnen 
de kortste keren kreeg Griekenland een ‘junk’ status, wat 
lenen bijzonder duur maakte vanwege de rente. Door 
de crisis werd de houtgreep die de financiële markten 
hebben op Griekenland volledig transparant. Maar dit 
is op alle staten van toepassing: Als men het ‘vertrou-
wen’ in je verliest, dan betekent dat automatisch slechte 
tijden. Hoe herstel je dit vertrouwen? Door politiek te 
voeren in het belang van kapitaal. In Griekenland be-
tekende dit de uitverkoop van de staat en gerelateerde 
industrieën in een recordtempo en nog is die honger 
niet gestild.

Failliet van ‘anti-imperialisme’
Een veel voorkomende ontwikkeling van links op deze 
wereldorde is die van ‘anti-imperialisme’. Hiermee 
wordt dan eigenlijk ‘anti-Washington’ bedoeld. Alles 
wat de VS doet is in dit wereldbeeld vrijwel automatisch 
slecht en alles wat tegen Amerika is, is dan automatisch 
goed. Dit leidt tot erg verwarde politieke standpunten. 
Zo flirtte de SWP, moederpartij van de Nederlandse IS 
in Groot-Brittannië, jarenlang met het Iraanse regime. 
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Referenties en noten
5. Bijvoorbeeld: http://www.socialisten.net/index.php/onderwerpen-mainmenu-57/internationaal-mainmenu-26/2346-

referendum-over-schotse-onafhankelijkheid-een-socialistisch-standpunt
6. http://www.socialisten.net/index.php/onderwerpen-mainmenu-57/internationaal-mainmenu-26/2114-spanjecata-

lonie-groeiende-steun-voor-onafhankelijkheid-in-de-aanloop-naar-de-vervroegde-verkiezingen

Op vrij korte termijn, denk in weken, zou er een voedsel 
en olie gebrek gaan ontstaan. Autoverkeer houdt ermee 
op. Hoe lang gaan elektriciteitscentrales mee zonder ko-
len en gas? Niet lang. Het resultaat is dus effectief  dat 
de socialistische regering een staat van beleg moet uit-
roepen en levensstandaarden drastisch moet verlagen, 
er is geen andere optie.

En als arbeiders zich hiertegen verzetten? Dan zet 
je het politie-apparaat (al dan niet heropgericht na de re-
volutie) ertegen in om deze stakingen, demonstraties en 
protesten kapot te slaan en arbeiders te disciplineren naar 
de rauwe omstandigheden.

In de tussentijd zouden grote groepen arbeiders het 
niet langer pikken en het land ontvluchten, vooral de meer 
geschoolde lagen van de arbeidersklasse. Waarom zouden 
deze mensen immers op hongerloon moeten leven ter-
wijl ze in het buitenland, onder het kapitalisme, een goed 
leven kunnen leiden? De logische reactie hiertegen is dat 
de socialistische regering een versterkte grens gaat bou-
wen. Een nieuw ijzeren gordijn. De socialistische Benelux 
wordt effectief  zo een groot gevangenkamp. Niet bepaald 
een lonkend alternatief  op het kapitalisme voor de arbei-
dersklasse in Europa en wereldwijd, of  wel?

Volledig geen weg vooruit dus. Wat een onafhan-
kelijk Schotland (om dat voorbeeld nog eens aan te ha-
len) of  Catalonië6 zou bewerkstelligen is simpelweg een 
kapitalistisch land dat, waarschijnlijk, wat lager in de 
rangorde komt te staan van de hiërarchie van staten. Een 
gerelateerd argument dat door ‘anti-imperialisten’ soms 
wel wordt gebruikt is dat een onafhankelijk Schotland de 
Britse hegemon zou ondermijnen, maar wat het slechts 
bewerkstelligt is dat het onze klasse verdeelt over meerde-
re landsgrenzen. Niet voor niets was het een centraal punt 
van Karl Marx en Friedrich Engels om de Duitse Bond 
te verenigen in één republiek (inclusief  Oostenrijk-Hon-
garije). Dit zou de arbeidersklasse enorm versterken als 
collectief. En na de (gedeeltelijke) eenwording van Duits-
land in 1870 legde dit inderdaad de objectieve basis voor 
de groei van de machtige Marxistische arbeidersbeweging, 
waar de SPD in 1909 meer dan een miljoen leden telde.

De SP is, zoals gezegd, zelf  van een nationalistische vari-
ant: “Wij Nederlanders” tegen “Brussel”. Maar het is dui-
delijk dat mocht de SP het voor het zeggen krijgen (stel 
dat), dan zou ze binnen de kortste keren door de ‘markt’ 
tot de orde worden geroepen. “Niet teveel van het pad 
afwijken, of  we waarderen Nederland met een lagere kre-
dietwaardering!”.

Nu wil de SP niet breken met kapitalisme, en dat 
is een zwakte natuurlijk. Maar stel dat revolutionair links 
aan de macht kwam, zoals Socialistisch Alternatief  stelt 
over een ‘onafhankelijk socialistisch Schotland’5, wat zou 
er gebeuren in een arbeidersrepubliek van de Benelux? We 
hebben natuurlijk geen kristallen bol, maar een aantal za-
ken zouden redelijk voorspelbaar zijn: 

Hoe zouden de omringende landen reageren? 
Duitsland, Frankrijk of  het Verenigd-Koninkrijk bijvoor-
beeld? Hoe denk je de Verenigde Staten erop zal reageren? 
Waarschijnlijk iets in de trant van “een stel dwaze linksen 
zijn daar aan de macht gekomen”. Als we kijken naar bij-
voorbeeld de rol van de Amerikanen in Chili ten tijde van 
Allende, dan is een reactie in ons hypothetisch scenario 
niet moeilijk voor te stellen.

Allereerst zal er een druk zijn om geen Amerikaanse, 
Duitse, etc. bedrijven te nationaliseren. Mochten we hun 
eisen niet inwilligen of  zelfs zo brutaal zijn en onze staats-
schulden niet meer afbetalen (door de machtsovername is 
de rente daarop opeens explosief  gestegen), verwacht dan 
economische isolatie, militaire interventie en dergelijke. 
Oh ja, er zal verder ook geen vliegtuig meer vertrekken 
vanuit Brussel of  andere luchthavens door middel van 
“no fly zones” zoals we zagen in Irak of  Libië.

Stel dat deze situatie zo voort zou duren. Hoe zou 
het leven er in ons socialistisch Benelux eruit zien? Zou 
het een lichtend voorbeeld zijn voor de arbeidersklasse 
in andere Europese landen en leiden tot een ‘vrijwillige 
confederatie van socialistische staten’ in Europa, zoals So-
cialistisch Alternatief  het graag stelt?
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Wereldwijde solidariteit is bittere noodzaak, 
geen ‘linkse hobby’. Willen we ons effectief 
verzetten tegen kapitaal, moeten we 
ons verzetten tegen alle vormen van 
nationalisme binnen onze beweging

beweging. Een positie die ik ook deel omdat het de 
tweeledigheid van de nood aan een globale beweging en 
de realiteit van de politieke context onderstreept.

Maar de Europese Unie is de afgelopen halve 
eeuw ook uitgegroeid tot semi-staat, een ontwikkeling 
die steeds verder gaat. De huidige crisis onderstreepte 
het punt dat de EU niet kan voortbestaan op basis van 
haar huidige (con)federale structuur. Verdere politieke 
eenheid is nodig wil het project voortbestaan. Een 
Communistische Partij van de Europese Unie, een ver-
eniging van de linkerzijde door heel Europa, is hierin 
aan de orde van de dag.

Des te meer omdat Europa ook het kerngebied 
is van het kapitalisme wereldwijd. Op Europese schaal 
kunnen wij inderdaad beginnen met het overstijgen van 
het kapitaal en bouwen aan een menselijke maatschappij. 
Daarom hebben we juist een Democratische Republiek 
van Europa nodig: Een Europa van de Europeanen.

Dit roept, tot slot, een laatste vraag op: Wat is dan 
de verhouding tussen de globale visie op samenwerking 
en democratie? Gaat het dan niet worden zoals in de 
Sovjet-Unie, waarin alles werd geregeld vanuit Moskou?

Communisten staan traditioneel op het standpunt 
dat samenwerking noodzakelijk is en waar nodig moet 
worden geformaliseerd, maar dat we staan voor lokaal 
beheer waar mogelijk. Dit is overigens een positief  punt 
dat de SP heeft overgehouden uit haar Maoïstische ver-
leden; zij staat nog steeds voor zoveel mogelijk lokaal be-
stuur, eigen macht. Het is alleen dat een gebrek aan een 
internationale visie leidt tot nationalistische conclusies.

Een Communistische Partij 
van de Europese Unie
Zoals ons punt 7 van het platform 
al kernachtig opmerkt: “Verdeeld 
door landsgrenzen is de werkende 
klasse machteloos tegen de heer-
schappij van kapitaal wereldwijd. 
Verenigd op een continentale en 
globale schaal is kapitaal machteloos 
tegen ons”. De sleutel tot succes zit 
hem in onze vereniging als klasse op 
globale basis. Dit behoeft een com-
munistische partij-beweging die op 
die schaal is georganiseerd. In mijn 
artikel over wat ‘partijen’ zijn ga ik 
nader in op wat ik bedoel met een 
dergelijke ‘partij-beweging’. 

Communisten organiseren 
zich weliswaar globaal, maar ook per 
staat. De staat biedt namelijk een 
concrete politieke context waarin we 
werken, leven en denken. Mensen 
hebben het over ‘Den Haag’, niet 
over de ‘globale wereldorde’. Daar-
om was men bij de communistische 
internationale, die na de Russische 
revolutie werd opgericht, ook van 
mening dat er weliswaar per land 
een communistische partij moest 
zijn, maar dat deze in feite slechts 
afdelingen zijn van een wereldwijde 
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8 tie van het kapitalistisch productieproces, eenmaal vol-
waardig ontwikkeld, ondermijnt eventuele weerstand. 
Neem nu de jonge schoolverlater als voorbeeld. Zijn 
positie als slechts een individu, zijn nood aan financiële 
middelen, zijn onervarenheid, nopen hem snel en zon-
der al te veel eisen werk aan te nemen. Draaien de zaken 
zoals verwacht, dan kan de arbeider overgelaten worden 
aan de wetmatigheid van de productie die hem vaak als 
“natuurlijk” overkomt. Doorheen de 18de en 19de eeuw 
had de kapitalistische productiewijze – eenmaal op volle 
sterkte – haast geen wettelijke regulering van lonen, 
huisvesting, enzovoort nodig. De arbeidersklasse was 
nog niet in staat haar stempel op de wetgeving te druk-
ken en bedrijfsleiders beschouwden zulke wetten soms 
zelfs als onpraktisch. Die tendens bij werkgevers doet 
zich vandaag nog steeds voor. Maar de heersende klas-
sen waren destijds niet bereid zich te ontdoen van alle 
wapens. Mocht er zich een noodgeval voordoen, dan 
hadden zij nog altijd dat staatsapparaat achter de hand1.
Zo bleven tot ver in de 19de eeuw en zelfs tot vlak na de 
Eerste Wereldoorlog een aantal wetten van kracht die 
de vereniging van arbeiders bemoeilijkten of  zelfs ver-
boden maakten. Het was de bedreiging van revolutie die 
na de Eerste Wereldoorlog in veel Europese landen er 
toe leidde dat de heersende klasse deze wetten onwillig 
van de hand deed.

In de plaats ontwikkelde zich in de schoot van de 
kapitalistische productie de nood aan een nieuw sys-
teem van dominantie over de arbeidersklasse. De voor-
heen ongeziene ontwikkeling van de grootindustrie en 
de bankensector aan het einde van de 19de eeuw legde de 
basis voor de dominantie van grootkapitaal, maar ook 

Communisten organiseren zich wel per staat, 
aangezien dit een concrete politieke context schept. 
Dit noodzaakt het streven van de communisten tot 
eenheid van de arbeidersklasse en revolutionair 
links binnen één land. Om dit te bereiken 
moeten we een einde maken aan de verdeel-en-
heerstactieken van de bureaucratische leiding 
van de werknemersorganisaties en hebben we een 
revolutie nodig binnen revolutionair links die een 
einde maakt aan de politieke sekten en de weg vrij 
maakt voor eenheid. Eenheid kan slechts worden 
verkregen op democratische, internationalistische 
en klasse-onafhankelijke basis en een verenigd 
links in een communistische partij is verenigd op 
basis van een communistisch programma.

Thomas Chefsky

De dominantiestrategieën van kapitaal en de 
ontwikkeling van een vakbondsbureaucratie
Omwille van de verdediging van zijn eigen particuliere 
belangen, organiseert een arbeider zich onder andere in 
vakbonden en andere organisaties. Opdat ook de hele 
klasse zich per land zou kunnen verenigen, zo schrijven 
we, “moeten we een einde maken aan de verdeel-en-
heerstactieken van de bureaucratische leiding” van de 
vakbeweging. Een woordje uitleg.

De ontwikkeling van de productie op kapitalis-
tische basis brengt een arbeidersklasse voort die door 
middel van opleiding, traditie en gewoonte de vereisten 
van de productie als een vanzelfsprekendheid – haast als 
een natuurlijk wetmatigheid – beschouwd. De organisa-

Verenig-en-heersstrategie
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Referenties en noten
1. https://www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1867/kapitaal/24.htm
2. http://boffyblog.blogspot.be/2011/08/stand-up-say-it-loud-im-working-class.html

De ontwikkeling 
van de strategie 
van het kapitaal 

heeft haar stempel 
gedrukt op de 

vorming van de 
reformistische 

stromingen in de 
arbeidersbeweging.

voortbrenging van het type arbeider dat het kapitalis-
tische productieproces vereiste: geschoold (onderwijs), 
koopkrachtig (consumptie), mobiel (vervoer) en en masse 
(migratie en vrouwenparticipatie)2.

De ontwikkeling van de strategie van het kapitaal 
heeft haar stempel gedrukt op de vorming van de refor-
mistische stromingen in de arbeidersbeweging, niet in 
het minst bij de leiding van de vakbonden. Als vanzelf-
sprekend kregen de fordistische en andere strategieën 
van het grootkapitaal greep op die lagen die geneigd wa-
ren de weg van de minste weerstand te kiezen. Algauw 
begonnen arbeidersorganisaties meer inspraak in het 
bedrijf  te eisen en deze eis te koppelen aan de nood 
aan productiviteitsstijging. Zo gebeurde het dat ook 
vakbonden zich lieten inkapselen in de kapitalistische 
productiewijze. In Nederland noemen we dit het “Pol-
dermodel”. Meer in het algemeen spreken we in Neder-
land en België over de samenwerking tussen overheid, 
werkgevers- en werknemersorganisaties volgens het 
Rijnlandmodel.

Dat had naast ideologische gevolgen 
ook consequenties voor de struc-
tuur van de arbeidersorganisaties. 
Elke organisatie die zich van een 
permanent bestaan wil verzekeren 
heeft een zekere vorm van bestuur 
en administratie nodig. 19de-eeuwse 
vakbonden waren in heel wat geval-
len een kort leven beschoren. Het 
waren uit hun voegen gebarsten 
stakingskassen en bijstandsfondsen 
die verdwenen zodra de strijd waar-
uit ze waren geboren, wegebde. Die 
vakbonden die koppig tussen de 
conflicten door verder gingen, over-
leefden in veel gevallen niet de on-
dermijningstactieken van werkgevers 
en/of  de politie. Pas aan het einde 
van de 19de-eeuw en in grote mate 
na de Eerste Wereldoorlog kwamen 
permanente vakbonden tot stand 

voor grote klassentegenstellingen. 
De revolutionaire dreiging van na de 
Eerste Wereldoorlog moest verme-
den worden. Het grootkapitaal zocht 
daarom onwillig maar gradueel toe-
nadering tot de sociaaldemocratie, 
en dan voornamelijk haar leiding, en 
legde vóór en na de Tweede Wereld-
oorlog de basis voor een sociaalde-
mocratische consensuspolitiek dat 
zich op het fordistisch productiesys-
teem baseerde. Het systeem ontwik-
kelde zich tot het dominante regime 
van de toenmalige kapitaalsaccumu-
latie. Achter dat systeem schuilt de 
volgende opvatting: zij het individu-
eel, per bedrijf  of  per sector – de 
gestaag groeiende lonen als gevolg 
een toenemende productiviteitstij-
ging door fordistische productie-
technieken dienden de arbeider te 
belonen voor zijn inzet. De weerslag 
daarvan was de algemene aanvaar-
ding van het collectief  overleg en de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
met de vakbonden, voornamelijk 
in klassieke fordistische industrieën 
als de auto-industrie. In combina-
tie met deze tendens tot industrieel 
overleg, ontwikkelde er zich een zo-
geheten welvaartstaat. De basis voor 
de welvaartstaat was niet het soci-
aaldemocratisch programma – zoals 
eertijds door de vooroorlogse soci-
aaldemocraten was gehoopt – maar 
het topoverleg op landelijk niveau 
tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties. De welvaart was een 
beloning voor de bijdrage van de ar-
beider aan de productie, maar waar 
ze vooral voor moest zorgen was de 
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Eenheid rond principes, het DNA van de 
arbeidersbeweging

Tegen deze stroom in pleiten wij voor de grootste 
mogelijke eenheid in diversiteit. “Eenheid kan slechts wor-
den verkregen op democratische, internationalistische en klasse-
onafhankelijke basis en een verenigd links in een communistische 
partij is verenigd op basis van een communistisch programma.”

Democratie, internationalisme en klassenonafhan-
kelijkheid - principes die het DNA uitmaken van elke 
strijdvaardige, solidaire en ervaren arbeidersbeweging. 
Democratie is de zuurstof  die ze ademt, klassenonaf-
hankelijkheid is wat haar emancipeert van potentaten, 
internationalisme is wat haar verbindt. Apart genomen 
valt elk principe te ondermijnen. Samen genomen vor-
men ze een touw dat haast onbreekbaar is. Waar de ar-
beidersbeweging continu op botst, haar grootste twist-
appel, is het privé-eigendom van de productiemiddelen. 
Historisch is een communist een bepleiter van de af-
schaffing van het privé-eigendom. De communistische 
partij is daarom niet meer of  minder dan de politieke 
formatie van de arbeidersbeweging die de afschaffing 
van het privé-eigendom centraal stelt. Zij baseert zich 
op de bovengenoemde principes en geeft er concrete 
uiting aan in de vorm van haar programma. Geen canon 
aan teksten, geen sjibbolet noch een van generatie op 
generatie doorgegeven methode, maar de opgesomde 
principes vormen in combinatie met concrete ervaring 
de basis voor dat gemeenschappelijk programma.

met een vakbondsapparaat. “Als de 
zaken draaien zoals verwacht”, zoals 
eerder aangehaald “dan kan de arbei-
der overgelaten worden aan de wet-
matigheid van de productie”, maar 
de zaken gaan lang niet altijd zoals 
verwacht. Met regelmaat breekt een 
crisis in de productie uit en komen 
de contradictorische eigenschappen 
van het kapitalisme bloot te liggen. 
Niettemin verbinden afspraken, 
gewoontes en tradities delen van 
de arbeidersbeweging ertoe de met 
tegenstelling behepte kapitalistische 
productiewijze te blijven ondersteu-
nen. Om botsingen met de arbei-
dersklasse en haar klassenbelangen 
te overleven, ziet het vakbondsap-
paraat zich daarom verplicht om 
haar leidinggevende positie en haar 
particuliere belangen te verzekeren 
door haar programma desnoods op 
te leggen. Dat vormt de basis voor 
de ontwikkeling van de vakbonds-
leiding en haar administratie tot 
bureaucratie – de ondemocratische 
dominantie van het apparaat.

Een bureaucratie acht het in 
haar eigen belang om te overleven, 
vandaar dat zij ook bereid is tegen het 
klassenbelang in te gaan van de klasse 
die zij geacht wordt te vertegenwoor-
digen. De verdeel-en-heerstactiek is 
daar een beducht middel toe. Niet 
enkel takken, afdeling of  sectoren 
binnen de vakbeweging maar ook de 
aan de vakbond gebonden groepen 
buiten de vakbeweging zijn daaraan 
onderhevig. Wie uit eigen belang een 
positie inneemt, wenst geen kapers 
op de kust, en het is een gemeen-
plaats dat wie zijn tegenstander wil 
overwinnen hem moet 
verdelen.
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Het type centralisme waaraan heel 
wat groeperingen hun leden en 

kandidaat-leden onderwerpen is een 
hinderpaal voor de ontwikkeling 

van de arbeidersklasse.

kaar en de arbeidersorganisaties en dat ertoe dient de 
arbeidersbeweging te sturen volgens een op voorhand 
bepaald pad –, kleinschaligheid en geografische be-
perktheid – waarbij de focus ligt op de doorgedreven 
ontwikkeling van kaders die het gebrek aan aantallen 
en inplanting moeten opvangen –, en ondemocratische 
praktijken en double speak – waarbij de leden intern zus 
en zo praten maar extern moeite hebben hun discours 
stand te houden3.Maar een sekte zoals we in onze stel-
ling vermelden, valt niet te bepalen door algemene, 
uiterlijke kenmerken, noch door haar als zodanig te 
benoemen. Een geografische en numerieke beperking 
bijvoorbeeld is een relatief  begrip, want een sekte kan 
haast iedere grootteorde aannemen. Sektarisme is veel-
eer een maatschappelijke toestand dan een politiek-or-
ganisatorische houding, hoewel een sektarische houding 
de toestand van relatief  isolement uiteraard bestendigt. 
Dit isolement, zo beweren groeperingen over elkaar, is 
het resultaat van een fout programma. Anders gezegd: 
mislukkingen vallen in laatste instantie te reduceren 
tot een fout programma. Echter, dat programma is op 
zichzelf  het resultaat van concrete condities net zoals de 
verdeeldheid binnen revolutionair links dat is.

Het type centralisme waaraan 
heel wat groeperingen hun leden 
en kandidaat-leden onderwerpen – 
zo ook de arbeidersklasse – is een 
hinderpaal voor de ontwikkeling 
van de arbeidersklasse. Waar zij van 
kinds af  aan bureaucratisch wordt 
geleid, waar zij al vroeg afhankelijk 
is van een opgelegde autoriteit, is 
het belangrijk dat de arbeidersklasse 
eerst leert uit zichzelf  te lopen4. De 
hoofdverantwoordelijkheid voor 
deze toestand ligt echter niet bij de 
marxistische groeperingen, noch 
bij de individuen die zich ondanks 
hun socialistische overtuigen niet 
willen binden aan deze of  gene 
groep. Moet er een hoofdverant-
woordelijke worden aangeduid, dan 
is de bureaucratische leiding van de 

Voorbij de groepering, door 
middel van revolutie naar de 
partij-beweging
Vandaag ligt het linkse spectrum 
bezaait met programma’s. We heb-
ben “een revolutie nodig binnen revoluti-
onair links die een einde maakt aan de 
politieke sekten en de weg vrij maakt voor 
eenheid”.

Het politiek landschap ter 
linkerzijde kenmerkt zich door een 
breed spectrum aan linkse groe-
peringen en opvattingen. Vanuit 
het standpunt van de diversiteit is 
dat geen probleem, maar vanuit 
het standpunt van de eenheid wel. 
Zij kenmerken zich in veel geval-
len namelijk door haarkloverij, de 
koestering van een sjibbolet – zij het 
een historisch figuur, een specifieke 
methode, een document of  een eis 
dat hen moet onderscheiden van el-
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Proletarier aller Länder, 

vereinigt euch!

ook weinig ruimte aan revolutionair links om zich te 
ontplooien. De moderne sociaaldemocratie fungeert 
niet als eenheidsfront voor de arbeidersklasse, noch 
stellen de vakbonden zich open als een heus discussie-
platform voor georganiseerde arbeiders. De tendens bij 
de leiding van de arbeidersorganisaties om revolutionair 
links in de marge te duwen, de pogingen de tegenstand 
in eigen rangen geen ademruimte te geven, noopt re-
volutionair links tot een behoudsgezinde en soms zelfs 
agressieve houding – politiek verwordt tot dagelijkse een 
strijd om te overleven. Het resultaat vormen de hierbo-
ven opgesomde eigenschappen: ondemocratische me-
thoden, kleinschaligheid, bekrompenheid, enzovoort. 
In een dergelijke toestand is het haast onmogelijk een 
“correct programma” of  de gezonde, uitvoerig geteste 
methoden te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor 
een revolutionaire partij. Niettemin vormt de houding 
van revolutionair-linkse groeperingen een obstakel voor 
de ontwikkeling van de arbeidersklasse, al was het maar 
door de schepping van desillusie onder de meest actieve 
en doorwinterde lagen van de arbeidersbeweging. Het 
tegengif  vormen veelal niet de methoden en ideeën die 
vandaag gangbaar zijn binnen deze kringen.

arbeidersbeweging de grootste kan-
didaat. Hun verdeel-en-heersmetho-
den zetten groeperingen en indivi-
duen tegen elkaar op. Bovendien 
valt het ondanks elke tegenbewe-
ring te beargumenteren dat de pro-
gramma’s van de revolutionair links 
een reflectie zijn van de toestand en 
ideeën die binnen de georganiseerde 
arbeidersbeweging dominant zijn. 
 
De organische link tussen de soci-
aaldemocratie en de arbeidersbe-
weging bestaat nog steeds – hoe 
gespannen de relaties tussen main-
streampartijen zoals de PvdA in 
Nederland of  de sp.a/PS in België 
en de vakbeweging ook mogen zijn. 
Deze link heeft een politieke reflec-
tie in de vakbeweging en daarom in 
de linkse groeperingen die erin of  
errond actief  zijn. Het gros van de 
leiding van de vakbeweging biedt 

Geen plotse, ongeorganiseerde opstand noch een 
ondemocratische greep naar de macht, maar een geduldige, 
democratische en breed gedragen omwenteling is 
noodzakelijk. In essentie is dat het programma voor de hele 
arbeidersbeweging
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Proletarier aller Länder, 

vereinigt euch! Referenties en noten
1. Ook het federalisme is een poging van de burgerij om politieke controle over de samenleving te 

krijgen. Ditmaal door de nationale staat op te delen.
2. Een vorm van indirecte greep is het belasting- en internationale leningensysteem.

9 De kapitalistische productie 
is een competitieve productie. Ver-
schillende kapitalisten, bedrijven en 
fracties van het kapitaal gaan met el-
kaar in concurrentie. De burgerij is 
daardoor verdeeld en de kapitalisti-
sche klasse heeft daardoor ondanks 
haar klassenbelangen ook interne 
tegenstellingen. Opdat de verdeelde 
burgerij haar greep over de nationa-
le staat niet zou verliezen, is er het 
parlement: de staatsinstelling waar 
de burgerij verdeeld langsheen de 
verschillende kapitalistische breuk-
lijnen (religieus, economisch, soci-
aal, enzovoort) is vertegenwoordigd 
of  zich laat vertegenwoordigen1.

De parlementaire republiek of  
monarchie is voor de nationale bur-
gerij een geprefereerde staatsvorm 
boven de autoritaire staatsvormen 
zoals de politiestaat (het moderne 
Rusland komt daar in grote mate 
mee overeen), het fascisme, de abso-
lute monarchie, enzovoort. Het gaat 
hem de burgerij met andere woor-
den niet om de productiviteit of  het 
imago van het parlement, maar om 
de wetenschap dat de kapitalistische 
klasse ondanks haar interne ver-
deeldheid toch directe politieke greep 
kan krijgen op de beslissingsmacht2.

De kapitalistische klasse zal nooit haar macht 
weg laten stemmen en zal alles binnen haar macht 
gebruiken om de onafhankelijke organisatie 
van de werkende klasse tegen te werken. Een 
parlementaire overwinning of  sociale wetgeving is 
daarom niet genoeg. Wij wijzen het gebruik van het 
parlement en de invoering van sociale wetten niet 
af  maar weten dat de arbeidersklasse zich moet 
voorbereiden op revolutie. Dit zal vreedzaam gaan 
zolang dat mogelijk is en met geweld als dat moet.

Thomas Chefsky

Dit punt heeft een wat negatieve ondertoon. Vandaar 
een zakelijk woordje over het bestaan van parlementen 
en een positief  woordje over de aanwezigheid van arbei-
derspartijen in het parlement.

Het parlement is een “praatbarrak”. Het is een 
veelvoorkomende uitdrukking met een grond van waar-
heid. Parlement is Oud-Frans voor “het spreken” of  
“het praten” en was de plaats waar de koning zijn wel-
gestelde en vertegenwoordigende onderdanen samen-
bracht om onder meer belastingen te bespreken met 
het oog op de mogelijkheid ze te innen. Het parlement 
kreeg zijn revolutionaire betekenis dankzij de rol van het 
Franse parlement aan het begin van de Franse Revolutie 
en het kreeg zijn autoriteit door zijn bestaan in de mo-
derne vorm: de plaats waar partijen wetgeving en rege-
ringsactiviteiten bespreken, keuren en stemmen.

Ondanks alle kritiek op zijn vermeende impotentie 
(denk maar aan het imago van het Europees parlement, 
het recente palmares van het Amerikaans congres, enzo-
voort) bestaat het parlement nog steeds. Dat heeft niet 
zozeer met de opvatting over de scheiding der machten 
te maken (waarin de wetgevende macht - onder meer 
het parlement - in het leven geroepen wordt om de juri-
dische en uitvoerende macht te controleren), maar met 
de kapitalistische productieverhoudingen.

Het parlement als vertekende graadmeter
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Wetgeving ten nadele van 
kapitalisten zal op vormen 

van verzet stuiten, zoals 
kapitaalsvlucht, lock-outs, 

ontslagen, enzovoort.

De kapitalist hoeft niet te regeren 
om te domineren
De kapitalistische klasse zal nooit haar macht weg laten stemmen 
en zal alles binnen haar macht gebruiken om de onafhankelijke 
organisatie van de werkende klasse tegen te werken. Een parle-
mentaire overwinning of  sociale wetgeving is daarom niet genoeg.

Zoals hierboven beschreven verkiest de kapitalist 
een parlementair-democratische staatsvorm boven au-
toritaire systemen. Onder moeilijke omstandigheden 
zoals in het geval van revolutionaire crisis zijn delen 
van de kapitalistische klasse echter bereid een autoritair 
staatssysteem te dulden, zoals fascisme. De kapitalist 
hoeft namelijk niet zelf  te regeren om de samenleving 
te domineren. Belastingen en internationale leningen 
zijn stevige wapens in de handen van de kapitalisten om 
een staat onder controle te krijgen, mochten zij dat niet 
via de staatsinstellingen zelf  kunnen doen. Dat verklaart 
ten dele waarom een socialistische omvorming van de 
maatschappij langs parlementaire weg geen mogelijk-
heid is.

Een andere verklaring is de beperking van de par-
lementaire aanwezigheid van de arbeidersklasse. Ener-
zijds zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig voor een 
arbeiderspartij om een (absolute) parlementaire meer-
derheid te halen die de grondwet en dergelijke meer vol-
ledig in haar eigen belang kan wijzigen. Anderzijds is 
de parlementaire fractie van de arbeiderspartij niet sterk 
genoeg om de buitenparlementaire verzetspogingen van 
de tegenstander te breken. Wetgeving ten nadele van ka-
pitalisten zal op vormen van verzet stuiten, zoals kapi-
taalsvlucht, lock-outs, ontslagen, enzovoort, die niet in 
of  door het parlement alleen kunnen worden opgelost.

De tegenstelling tussen de kapitalistische klasse en 
de arbeidersklasse, maken dat het objectief  in het belang 
van de kapitalistische klasse is om een onafhankelijk van 
staat en kapitalisten georganiseerde arbeidersbeweging 
te vermijden. Daar zijn in het verleden al herhaalde 
pogingen toe gedaan: door vakverenigingen en andere 
arbeidersverenigingen te verbieden (de 19de-eeuwse be-
perkingen op de vrije associatie), door gemengde vak-
verenigingen van werkgevers en werknemers op te zet-
ten (een voornamelijk 19de-eeuws katholiek experiment 
in grote delen van Europa) of  door vakbonden in te 
kapselen in de staatsstructuren (van het corporatisme 
uit de jaren dertig en veertig tot het poldermodel).

Sociale hervormingen zoals salarisverhogingen, 
kortere werkdagen of  hogere pensioenen maken geen 
einde aan deze klassentegenstelling. Integendeel: her-

vormingen zoals die van het pensi-
oenstelsel zijn reeds van bij hun oor-
sprong in de 19de eeuw beïnvloed 
door pogingen de arbeidersbeweging 
aan de kapitalistische verhoudingen 
en de daarmee corresponderende 
staat te binden. De gedeeltelijke par-
lementaire overwinningen en hervor-
mingen die een arbeiderspartij kan 
verwezenlijken, volstaan dus niet om 
de kapitalistische samenleving funda-
menteel te veranderen.

Verkiezingsoverwinningen en 
parlementaire activiteiten kunnen 
daardoor niet meer dan een middel 
zijn om de klassenstrijd ten voor-
dele van de arbeidersklasse te voeren. 
Voor de arbeidersklasse om greep te 
krijgen op de samenleving volstaat 
de ‘parlementaire democratie’ niet. 
Zij heeft nood aan verregaande de-
mocratische en economische hervor-
mingen die de macht van het kapitaal 
breken en tot ons onmiddellijke doel, 
de democratische republiek, leiden.

Niettemin is het parlement 
vandaag een belangrijk en niet te 
onderschatten middel als gevolg van 
de rol van het parlement in de bur-
gerlijke samenleving. Het parlement 
is de politieke arena bij uitstek en tij-
dens verkiezingen zijn alle ogen erop 
gericht. Deelname van communisten 
en arbeiders aan de parlementaire 
verkiezingen biedt ruimte om de hele 
samenleving aan te spreken en te mo-
biliseren.
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Ondanks het feit dat parlementairisme niet de weg is naar 

het socialisme, is de invloed van de arbeidersklasse op het 

parlementaire apparaat een belangrijke verworvenheid die we 

zorgvuldig moeten zien te exploiteren.

De parlementaire activiteit als middel tot 
een hoger doel
Wij wijzen het gebruik van het parlement en de invoering van 
sociale wetten niet af  maar weten dat de arbeidersklasse zich moet 
voorbereiden op revolutie.

Ondanks de beperkingen die hervormingen kun-
nen inhouden, is volgens ons toch een belangrijke rol 
weggelegd voor hervormingen binnen het raamwerk van 
het kapitalisme. De kapitalistische productieverhoudingen 
creëren bij de arbeidersklasse een objectieve nood aan ei-
gen organisaties op basis van eenheid en solidariteit. Maar 
diezelfde productieverhoudingen, contradictorische als ze 
zijn, werpen ook een hele hoop barrières op. Bovendien 
is er de subjectieve factor die zich, bijvoorbeeld, laat uit-
drukken door werknemers die zich niet verenigen uit een 
gebrek aan vrije tijd na de werkuren.

Een ander voorbeeld van een subjectieve rem is de 
invloed van politici die het in het belang van de competiti-
viteit achten dat de vakvereniging onder meer geen hoge 
looneisen stelt. Eenmaal, bijvoorbeeld, een loonstop 
succesvol is, doet het werknemers het nut van een vak-
bond in vraag stellen. Hervormingen zijn van cruciaal 
belang om deze subjectieve tendens tegen te gaan en 
de objectieve ontwikkelingen te versnellen. Zonder de 
invoering van het stemrecht bijvoorbeeld zou de ar-
beidersklasse haast geen enkele invloed hebben over 
de politieke partijen en de staatsinstellingen die heel 
wat hervormingen uitwerken en doorvoeren. Zon-
der beperkingen op de arbeidstijd zou de arbeiders-
klasse niet de tijd vinden om aan politiek te doen.

Binnen de marxistische en anarchistische 
linkerzijde heerst echter wel de opvatting dat 
positieve, fundamentele sociale hervormingen 
onder de huidige kapitalistische verhoudingen 
nauwelijks mogelijk zijn of  schadelijk zijn. Van 
de voorstelling als zou de materiële voordelen van 
de imperialistische politiek de leiders van de arbeidersbe-
weging corrumpeert tot de theorie dat kapitalisten altijd 
met de ene hand geven wat ze met de andere nemen: de 
vele organisaties die de radicaallinkerzijde rijk is, hebben 
die opvatting op allerlei wijzen gerationaliseerd en gethe-
oretiseerd. Daar gaan we in dit platform niet dieper op in, 
maar wel willen we benadrukken dat los van elke theore-
tische of  ideologische overweging, hier wel een waarheid 
in schuilt.

Ten eerste: de kapitalistische productieverhoudingen 
geven aanleiding tot hervormingen die deze verhoudin-
gen bestendigen. Ten tweede zijn de meeste hervormin-
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gen maar gedeeltelijke hervormingen. 
Dat wil zeggen: ze vertegenwoordi-
gen maar een deel van de noden en 
eisen van de hervormingen die de 
arbeidersklasse nodig heeft. Dat wil 
ook zeggen: heel wat hervormingen 
reiken soms niet verder dan voorde-
len voor beperkte groepen arbeiders 
(bijvoorbeeld de werknemers met 
vast contract, enzovoort). Bovendien 
is elke hervorming op zich maar een 
fractie van de beoogde maatschappij-
verandering.

Maar in de opvatting ter lin-
kerzijde dat fundamentele hervor-
mingen ten voordele van de arbei-
dersklasse (zo goed als) onmogelijk 
zijn, schuilt ook een onwaarheid. 
Het duidt op een onderschatting 
van zowel het praktisch nut als het 
uiteindelijke doel van hervormingen 
in het kapitalistisch raamwerk. Een 
onderschatting die, zoals we later 
zullen zien, duidt op een gebrek aan 
vertrouwen in de arbeidersklasse als 
gevolg van de soms abominabele 
toestand van de arbeidersbeweging. 
Zolang de arbeidersleiding zich ge-
draagt als niet veel meer dan een 
lobbygroep, zolang de leiding van de 
vakbeweging tracht negatieve her-
vormingen verkocht te krijgen, ver-
toont het vertrouwen van en in de 
arbeidersklasse ter linkerzijde heel 
wat deuken. Twee gevolgen hiervan 
zijn alvast het sektarisme en “iden-
tity politics”: de ontwikkeling van een 
programma op basis van ras, gender 
of  religie in plaats van klasse.

Zoals we al hebben beschre-
ven, ijveren we voor hervormingen 
die de barrières kunnen wegnemen 
die de deelname aan politiek door 
de arbeidersklasse, haar organisatie 
in onafhankelijke organen en haar 
perspectief  op het in eigen belang 
beheren van de samenleving belem-

meren. Daarnaast ijveren we ook 
voor de gedeeltelijke hervormingen 
die de leef- en arbeidsomstandighe-
den van groepen arbeiders verlich-
ten zolang dat niet ten koste gaat 
van de hele arbeidersklasse. Dat kan 
onder meer in het parlement, maar 
het parlement heeft ook andere 
troeven.

Het parlement kan onder meer 
dienen als platform voor socialisti-
sche ideeën over de samenleving. Ze 
kan ook dienen als platform om de 
gewelddaden van de kapitalisten en 
de staat aan te kaarten en te veroor-
delen. Het parlement is tevens een 
oefenterrein voor de arbeiderspartij 
in haar streven om de samenleving 
te beheren, wat niet wil zeggen dat 
de partij samen met de burgerlijke 
partijen een kapitalistische beleid 
uitstippelt.

Maar al te vaak hebben coali-
ties geleid tot een ineenstorting van 
de arbeiderspartij, daar deze verant-
woordelijk werd voor dat kapitalis-
tisch beleid. Communisten staan 
daarom voor een minimum-pro-
gramma, een minimum-basis voor 
het opnemen van regeringsverant-
woordelijkheid. Dat wil zeggen: We 
nemen alleen verantwoordelijkheid 
als we de staat zó kunnen hervor-
men dat het de werkende klasse een 
platform geeft om haar politieke 
agenda verder door te voeren. Als 
geen coalitie op deze basis mogelijk 
is, staan wij voor een principiële op-
positie van de partij.

Al deze zaken dragen ertoe bij 
dat de arbeidersklasse voorbereid 
wordt op de revolutionaire om-
wentelingen van de toekomst. Zij 
het door de ontwikkeling van haar 
partij, de steun van de parlementaire 
werking aan de strijd van de vakver-
enigingen, enzovoort.
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Een schokkend voorbeeld van het gebruik van geweld door de kapitalistenklasse 

als de parlementaire politiek ze niet zint: de Chileense president Salvador 

Allende slechts enkele momenten voor zijn dood tijdens de militaire coup onder 

leiding van Augusto Pinochet op 11 september 1973

De betekenis van geweld voor de samenleving
Dit zal vreedzaam gaan zolang dat mogelijk is 
en met geweld als dat moet.

In het verleden zijn talrijke stemmen binnen de 
arbeidersbeweging opgegaan als zou de werking van de 
arbeiderspartij in het parlement de beweging afleiding 
van haar meer gewelddadige eigenschappen ten voor-
dele van een houding van compromissen en onderhan-
delingen. Andere stemmen hebben benadrukt dat het 
geweld afgezworen kan worden door voldoende sociale 
en politieke wetgeving te voorzien, opdat de arbeiders-
klasse geen dwang meer moet gebruiken. Deze visies 
hebben de tand des tijds niet doorstaan.

Talrijke parlementaire regimes zijn in het verleden 
omvergeworpen door zowel krachten die meenden op de 
arbeidersklasse te steunen als krachten die zich beriepen 
op de overleving van het kapitalisme. Bovendien is klas-
senstrijd geen absoluut, star begrip maar een relatief  en 
flexibel begrip. Klassenstrijd kan zowel onderhuids werken 
(geleidelijke hervormingen, de geduldige ontwikkeling van 
krachtsverhoudingen, enzovoort) als explosieve uitwerkin-
gen hebben (opstanden, algemene stakingen, enzovoort). 
De aanwezigheid van de arbeidersbeweging in het parle-
ment heeft deze dynamiek nooit kun-
nen voorkomen.

Met andere woorden: hoewel de 
arbeidersbeweging het in haar belang 
acht in het parlement een zo groot mo-
gelijke vertegenwoordiging te hebben, 
sluit zij niet uit dat dwang en geweld 
een rol spelen in de ontwikkeling van 
de klassenstrijd en de ontwikkeling van 
de maatschappij. Daar waar, bijvoor-
beeld, kapitalisten illegale en buiten-
parlementaire maatregelen neemt om 
hun strijd tegen de arbeidersklasse te 
voeren, zal de arbeidersklasse in staat 
zijn eveneens geweld en dwang toe te 
passen in haar antwoord hierop.

“Between equal rights, force deci-
des”. Geweld is een belangrijke kracht 
in de ontwikkeling van de maatschappij. 
Daar waar tegenstellingen aanleiding 
geven tot impasse, wordt in veel geval-
len geweld gebruikt om een doorbraak 
te forceren. Bovendien kan het beleid 
of  de houding van een meerderheid 
door een minderheid beschouwd wor-
den als een vorm van geweld. In die zin 

kan ook het parlement geweld gebrui-
ken of  stimuleren door bijvoorbeeld 
van een meerderheidspositie gebruik te 
maken om de tegenstand mogelijkhe-
den en privileges te ontnemen.

Het parlement is daarmee geen 
ultiem middel tot de vreedzame ont-
wikkeling van de samenleving. Net 
zoals zij gegroeid is uit de klassen-
strijd tussen feodale heersers en de 
opkomende handelsburgerij, en net 
zoals zij zich verder heeft ontwikkeld 
als middel voor de in eigen concur-
rentiestrijd verwikkelde industriële 
burgerij, is het parlement vandaag een 
middel tot en toneel van de klassen-
strijd. De parlementaire aan- of  afwe-
zigheid van de arbeiderspartij kan op 
die manier worden beschouwd als een 
graadmeter - weliswaar een verteken-
de graadmeter - van de ontwikkeling, 
machtspositie en het bewustzijn van 
de arbeidersklasse
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De ontmanteling van de staat

Referenties en noten
1. Fascisme, een vorm van kleinburgerlijke reactie tegen kapitalistische crisis en het bestaan van een arbeidersbeweging 

met revolutionair potentieel, leidt tot een militair-bureaucratische staatsvorm waarin kapitalisme niettemin blijft voort-
bestaan. Bonapartisme, een staatsbestel waarbij de staat zich boven de klassen probeert te stellen door ze tegen elkaar 
uit te spelen, kent eveneens een militair-bureaucratische staatsvorm. Maar ditmaal wordt de arbeidersbeweging niet 
vernietigd maar juist onder de knie gehouden en ingezet als pion. De monarchieën die na de burgerlijke revoluties van 
de 18de en 19de eeuw her en der in Europa aan de macht waren, bestonden uit overblijfselen van de feodale samen-
leving maar werden net als de voorbeelden hierboven ingezet om het kapitalisme te vrijwaren. Deze monarchieën 
waren een uiting van de zwakte van de nog jonge burgerij om zelf  te regeren.

2. K. Marx: “De belastingen zijn de economische basis van de regeringsmachine en verder niets.” https://www.marxists.
org/nederlands/marx-engels/1875/1875gotha.htm

het is de kapitalistische 
productiewijze die de 

staat vorm geeft en haar 
kapitalistisch maakt

10De werkende klasse kan niet het bestaande 
staatsapparaat overnemen en het voor haar 
doeleinden gebruiken. Het staatsapparaat in een 
kapitalistische maatschappij is gevormd op een 
manier waarop het de kapitalistische klasse de 
macht geeft. Het overnemen van het staatsapparaat 
zou alleen het besturen van kapitaal betekenen. 
Daarom staan communisten voor hervormingen 
die de bestaande staat en de heersende klasse 
ondermijnen en die de positie van de werkende 
klasse verstevigen. Het huidige staatsapparaat 
moet vervangen worden door een democratische 
republiek om de weg verder vrij te maken voor 
sociale revolutie en communisme.

Thomas Chefsky

De kapitalistische staat: 
repressie-instrument van de burgerij
“De werkende klasse kan niet het bestaande staatsapparaat over-
nemen en het voor haar doeleinden gebruiken. Het staatsappa-
raat in een kapitalistische maatschappij is gevormd op een manier 
waarop het de kapitalistische klasse de macht geeft.”

Het is niet de aanwezigheid van de burgerij in de 
regering die de staat kapitalistisch maakt, de burgerij is 
onder specifieke omstandigheden bereid haar politieke, 
uitvoerende macht af  te staan aan niet-burgerlijke ele-
menten.1 Nee, het is de kapitalistische productiewijze 
die de staat vorm geeft en haar kapitalistisch maakt. De 
onderdelen waaruit het staatsapparaat bestaat (leger, po-
litie, regering, diensten, enzovoort) zijn afhankelijk van 

de kapitalistische sector in de eco-
nomie. Opdat een staat kan func-
tioneren, moet het niet enkel over 
arbeidskracht maar ook over finan-
ciële middelen beschikken. Aan-
gezien de meeste staatsonderdelen 
geen productie-eenheden zijn, heeft 
een staat slechts twee opties om aan 
haar financiële middelen te komen: 
belastingen en leningen. Met ande-
re woorden: in ruil voor financiële 
ondersteuning biedt de staat haar 
diensten aan haar belastingplichti-
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Referenties en noten
3. D. Zachariah: “the structural dependence between the state apparatuses and the capitalist sector. This is the central 

problem of  the reformists’ instrumental conception of  the state” http://reality.gn.apc.org/polemic/zachariah_social-
democracy.pdf

Aangezien banken 
en bedrijven 
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betekent het dat 
staatsinstellingen 
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deze kapitalistische 

instellingen.

gen aan. Zonder belastingen kan de 
regeringsmachine niet draaien – zij 
vormen haar economische basis.2
Aangezien banken en bedrijven 
de grootste geldschieters vormen, 
betekent het dat staatsinstellingen 
afhankelijk zijn van deze kapitalis-
tische instellingen. Of  de staatsin-
stellingen nu bevolkt worden door 
bureaucraten of  verkozenen, deze 
afhankelijkheidsrelatie zorgt ervoor 
dat zij belang hebben bij de voort-
zetting en ontwikkeling van de ka-
pitalistische productie. De staatin-
stellingen staan echter niet in dienst 
van particuliere belangen – van de 
grootste geldschieter, bijvoorbeeld, 
of  van de burgerlijke elementen 
die de instellingen bevolken. Inte-
gendeel, de staat werpt zich op als 
verdediger van het algemeen belang. 
Niet enkel de diversiteit aan belas-
tinginkomsten en de relatieve ano-
nimiteit van internationale leningen 
dragen daartoe bij. De staat heeft 
er behoefte aan de destructieve en 
conflicterende tendensen van de 
kapitalistische productiewijze onder 
controle te houden, ten einde con-
flicten tussen klassen te vermijden 
en crisissen door een gebrekkige 
afstemming van de kapitalistische 
productie te begeleiden en te ver-
zachten.

Zou de arbeidersklasse de 
staatsinstellingen laten bevolken 
met haar leden en proberen de staat 
naar haar programma te schikken, 
dan zou de staat vroeg of  laat op 
weerstand uit de kapitalistische sec-
tor stoten.3 Een weigering van de 
burgerij om nog langer geld te le-

nen, te investeren of  te betalen aan 
de staat is slechts één probleem. Het 
is evengoed mogelijk dat er zich een 
kapitaalsvlucht voordoet, waarbij ka-
pitalisten hun geld voortaan investe-
ren in andere landen waar de staat 
wel kapitalistisch beleid voert. Een 
gelijksoortige situatie deed zich in 
Frankrijk tussen 1981 en 1983 voor 
toen de sociaaldemocratische rege-
ring Mitterand besloten had delen 
van de economie te nationaliseren. 
Met andere woorden: stelt de staat 
haar beleid niet af  op de noden van 
de kapitalistische productiewijze, 
dan onttrekt het kapitaal zijn steun.

Tenminste, dat is het resultaat 
zolang de arbeidersklasse niet in 
staat is de productiemiddelen over 
te nemen en op socialistische wijze 
de productie verder te zetten. We-
gens het internationale karakter van 
de kapitalistische productie – met 
onder meer internationale leningen 
als gevolg – dient deze overname 
van de productie op internationale 
schaal te gebeuren. Zo waren het 
niet enkel de interne tegenstellingen 
die de Sovjet-Unie en de Volksrepu-
bliek China naar een markteconomie 
stuwden; beide landen voelden ook 
de druk van de internationale kapita-
listische markt, de nood aan handel 
met het buitenland, enzovoort. Wil 
de arbeidersklasse in bijvoorbeeld 
Nederland of  België de staatsmacht 
in handen krijgen, dan zal zij zich 
internationaal economisch en poli-
tiek moeten organiseren. Een reden 
temeer voor de creatie van een Eu-
ropese arbeiderspartij en een econo-
misch en sociaal verenigd Europa.
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Terreurclubs zoals de Rote Armee Fraction 

zijn gedoemd te falen tegen de macht van 

de burgerlijke staat. Het komt er op aan de 

arbeidersklasse als geheel te mobiliseren 

om de staat te ontmantelen.

Democratische hervormingen: hefboom voor 
vooruitgang van de arbeidersbeweging
“Het overnemen van het staatsapparaat zou alleen het besturen 
van kapitaal betekenen. Daarom staan communisten voor hervor-
mingen die de bestaande staat en de heersende klasse ondermijnen 
en die de positie van de werkende klasse verstevigen.”

Hoewel de burgerlijke staat zich baseert op de kapi-
talistische productiewijze, heeft de arbeidersklasse staats-
instellingen nodig om op socialistische basis te kunnen 
produceren. Zij verovert dus de staatsmacht, maar doet 
dat door de burgerlijke staat te ontmantelen. Socialisti-
sche of  diepgaande sociale hervormingen ten voordele 
van de arbeidersklasse vormen een mogelijkheid onder 
kapitalistische productieverhoudingen, maar daar waar 
de arbeidersklasse haar numeriek gewicht en haar orga-
nisaties gebruikt om deze hervormingen van de kapita-
listen af  te dwingen, grijpt de burgerlijke staat in om de 
kapitalistische productie en, indien mogelijk, de politieke 
macht van de burgerij in naam van het algemeen belang 
te beschermen. De arbeidersklasse heeft er baat bij de 
burgerlijke staat als het ware te ondermijnen om haar ei-
gen, socialistisch programma uit te kunnen voeren.

Deze ondermijning bestaat 
niet uit individualistische, terro-
ristische aanslagen op staatsinstel-
lingen of  op basis van burgerlijke 
gehoorzaamheid alleen. Deze acties 
dragen juist bij aan de versterking 
van de staatsmacht, zoals we heb-
ben kunnen ondervinden sinds de 
ontwikkeling van terreur in de jaren 
1970 en verder. De arbeidersklasse 
ondermijnt de burgerlijke staat door 
haar collectief, klassenbelang te ver-
dedigingen tegen pogingen van de 
staat en van individuele kapitalisten 
om de arbeidersklasse te verdelen. 
De ondermijnende tendensen bin-
nen het socialistisch programma zijn 
in feit versterkende tendensen voor 
de arbeidersbeweging. Een eenge-
maakte, politieke vakbeweging, een 
massa-arbeiderspartij, de strijd tegen 
seksisme, racisme en homofobie, in-
ternationale solidariteit, … allemaal 
dragen deze factoren bij tot de ver-
sterking van de arbeidersbeweging 
en een verzwakking van de positie 
van de burgerij en haar staat.

De strijd voor democratische hervor-
mingen is de spil van het programma. 
Democratie is een scharnier, een hef-
boom voor de ontwikkeling van de 
arbeidersbeweging binnen de contra-
dictorische, vijandige omgeving die de 
kapitalistische productiewijze is. De-
mocratische hervormingen leiden dra-
gen bij aan de aanwezigheid en invloed 
van de arbeidersklasse op alle niveaus 
van de kapitalistische maatschappij en 
tot controle van de arbeidersklasse 
over haar vertegenwoordigers en leden 
die zich in de burgerlijke staatsinstel-
lingen zoals het parlement bevinden. 
Vertegenwoordigers in de burgerlijke 
parlementen zijn geen weerspiegeling 
van de bevolking die zij er vertegen-
woordigen, en het is cruciaal voor de 
arbeidersklasse te vermijden dat haar 
vertegenwoordigers zich zullen ver-
vreemden van hun basis of  beweging.
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Referenties en noten
4. D. Zachariah: “More plausible examples, however, are the Ministries of  Finance or Central Banks, which can limit a 

government’s scope for economic policy and therefore influence its direction.” http://reality.gn.apc.org/polemic/
zachariah_socialdemocracy.pdf

5. De opvatting dat repressie en rechtstaat elkaars tegengestelden zijn, is een product van de poging van de burgerij om 
staatsinstellingen te verdelen – gesymboliseerd door het principe van de scheiding der machten. Deze scheiding is 
echter weinig meer dan een institutionele weerspiegeling van de kapitalistische competitie op het economische terrein. 
Opdat geen enkele fractie van de burgerij haar economisch potentieel zou kunnen misbruiken om de staat permanent 
tegen andere fracties te keren, hebben kapitalisten in hun klassenbelang dit verdeel- en heersmechanisme op poten 
gezet. De burgerij is echter niet bevreesd om het principe van de scheiding der machten te overtreden als het gaat om 
repressie tegen de arbeidersklasse. Deze rechtstaat, met andere woorden, dient ter verdediging van het recht van de 
sterkste (de dominante klasse).

...Op dat moment is 
het van cruciaal belang 
dat de arbeidersklasse 

voorbereid is om de 
doorslaggevende strijd 

met de burgerij en haar 
staat aan te gaan

Democratische controle verstevigt ook de greep van de 
arbeidersklasse op de staatsinstellingen zelf. Deze instel-
lingen – hoewel de staat in veel gevallen als één appa-
raat functioneert – kunnen met elkaar botsen, wat ertoe 
leidt dat de burgerij haar controle over de staat niet ver-
liest wanneer elementen met een antikapitalistisch pro-
gramma posities verwerven in het 
staatsbestel. In het meest extreme 
geval verliest de kapitalistische klas-
se toch haar controle over de staat 
door middel van een conflict tussen 
staatsinstellingen, maar slaagt zij er 
toch in een regering op de been te 
brengen die de kapitalistische belan-
gen op economisch vlak behartigd. 
Een voorbeeld van zo’n botsing 
was de staatsgreep van de Chileense 
generaal Pinochet in 1973 tegen de 
regering van Allende. Het Pinochet-
regime vormde de hefboom voor 
agressieve neoliberale ingrepen in 
de samenleving.4

De staat oefent het monopolie uit over geweld 
en heeft daartoe allerhande instellingen zoals politie en 
justitie ontwikkeld. Deze instellingen vormen obstakels 
op de weg naar een socialistische hervorming van de 
maatschappij. In landen waar de staat zodanig repres-
sief  optreedt dat zij hervormingen blokkeert, zijn ge-
welddadige opstanden vaak de enige middelen voor de 
arbeidersklasse om hervormingen te verwezenlijken. 
In die landen waar relatieve ruimte bestaat voor soci-
ale hervormingen, tracht de arbeidersklasse het legaal 
potentieel maximaal te benutten. Echter, ooit komt de 
politieke, economische en sociale organisatie van de ar-

beidersklasse in conflict met de belangen van de burge-
rij. Op dat moment is het van cruciaal belang dat de ar-
beidersklasse voorbereid is om de doorslaggevende strijd 
met de burgerij en haar staat aan te gaan. Dan zet zij al 
haar verwezenlijkingen en middelen in om de bovenhand 
te halen in klassenstrijd – kortom: de politieke revolutie.

De klassenstrijd van de burgerij 
door middel van de inschakeling van 
de staat houdt repressie en dictaten 
in. In Nederland is de uitdrukking 
“dictaat van Europa” erg populair, 
maar zij is niet meer dan een uit-
drukking van het ongenoegen over 
de dictatuur die kapitaal uitoefent 
over de samenleving. De concrete 
vorm van de burgerlijke repressie is 
die van de burgerlijke rechtstaat, een 
rits constitutionele obstakels die het 
moeilijk tot haast onmogelijk maken 
voor de arbeidersklasse om zelfbe-
schikking te verwezenlijken.5 Deze 

constitutionele obstakels bestaan uit onder meer het be-
staan van monarchieën, beperkingen op de verenigings-
vrijheid, de ontwapening van de bevolking ten voordele 
van de bewapening van een bureaucratie gestuurde min-
derheid – politie en leger – de instandhouding van vaak 
ondemocratisch samengestelde parlementaire kamers 
die het werk van volksvertegenwoordigers bemoeilijken 
– de senaten – enzovoort. Pogingen deze obstakels uit 
de weg te ruimen door middel van democratische her-
vormingen, arbeidersorganisaties en massamobilisaties 
kunnen uitmonden in de stichting van een democrati-
sche republiek – een staatsvorm waarin alle macht bij de 
vertegenwoordigers van het volk ligt.
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Referenties en noten
6. F. Engels “If  one thing is certain it is that our party and the working class can only come to power under the form of  

a democratic republic.” https://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/06/29.htm
7. R. Luxemburg: “It wants the eight-hour working day, the popular militia, the republic – clear demands that are 

intended for bourgeois, not for socialist society. But these demands at the same time push so hard on the outer limits 
of  capital’s rule that they appear likewise as forms of  transition to a proletarian dictatorship.” Witness to Permanent 
Revolution: The documentary record, Brill, p. 526

De arbeidersklasse heeft 
nood aan een hefboom om de 

omwenteling van kapitalistische 
naar communistische productie  

te verwezenlijken

De democratische republiek: 
specifieke vorm van de 
arbeidersmacht
“Het huidige staatsapparaat moet vervan-
gen worden door een democratische repu-
bliek om de weg verder vrij te maken voor 
sociale revolutie en communisme.”

Opstand en klassenstrijd zijn 
slechts middelen tot, de politieke re-
volutie slechts een fase in, de sociale 
revolutie. Die sociale omwenteling 
kan op haart beurt de communis-
tische samenleving verwezenlijken. 
In de kapitalistische productiewijze 
en haar verhoudingen kiemen al 
de eerste zaden van de communis-
tische samenleving, maar de kapi-
talistische productie gaat niet van-
zelf  ten onder. De arbeidersklasse 
heeft nood aan een hefboom om 
de omwenteling van kapitalistische 
naar communistische productie te 
verwezenlijken. Die hefboom is de 
arbeidersstaat. Eenmaal de arbei-
dersklasse door middel van haar 
vakbonden, coöperatie en politieke 
partijen de staatsmacht in handen 
heeft, moet zij haar verwezenlijking 
veiligstellen. De dag na de politieke 
revolutie is de samenleving namelijk 
nog behept met kapitalistische en 
burgerlijke overblijfselen, elementen 
die een terugkeer naar kapitalistische 
productieverhoudingen zouden wil-
len forceren.

De politiek van de arbeiders-
klasse in haar eigenbelang, kan voor 
de burgerlijke overblijfselen als een 
dictatuur aanvoelen. Net zoals het 

burgerlijk beleid onder kapitalistische verhoudingen voor 
arbeiders als een reeks dictaten kan aanvoelen. Deze dic-
tatuur – in de brede zin van het woord – geeft inhoud aan 
de arbeidersmacht. De vorm waaronder de arbeiders aan 
de macht komen is de democratische republiek.6 Zij is 
het antwoord van de arbeidersklasse op de constitutione-
le obstakels van de burgerlijke staat. Zij maakt namelijk 
komaf  met het repressieve, bureaucratische staatsappa-
raat dat zich in de schoot van de kapitalistische samenle-
ving heeft kunnen ontwikkelen en geeft de arbeidersklas-
se eveneens de middelen om haar vertegenwoordigers 
in het bestuur effectief  te kunnen controleren. Zo zijn 
bijvoorbeeld alle vertegenwoordigers onderhevig aan het 
principe van permanente afzetbaarheid.

De democratische republiek is mogelijk onder ka-
pitalistische productieverhoudingen – uitzonderlijk zelfs 
onder de burgerlijke heerschappij. Maar haar bestaan, 
gekenmerkt door radicale democratische maatregelen 
ten voordele van de klassenstrijd van de arbeidersklasse, 
duwt onverbiddelijk tegen de buitengrenzen van het ka-
pitalisme aan. De democratische hervormingen van de 
arbeidersklasse zijn een vorm van overgangsbepalingen 
naar de communistische samenleving.7 Inderdaad, de de-
mocratische republiek vormt het middel voor de arbei-
dersklasse om de sociale revolutie in de productiewijze 
–en verhoudingen tot stand te kunnen brengen
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Macht en invloed via democratie en zelforganisatie

Referenties en noten
1. De leden van de arbeidersklasse moeten werken ten dienste van andere klassen om in hun levensbehoeften te voor-

zien. (Fabrieksarbeid bij de kapitalist, administratie bij de kapitalistische staatsinstellingen, landarbeid bij de boer, 
dienstbode bij de welgestelde burger, enzovoort.)

5. Vandaar de Nederlandstalige bewoording “vakvereniging” of  “vakbond”, of  het Engels “trade union”.

Uitingen van 

arbeiderscultuur zoals 

de 1 mei vieringen 

zijn middelen om de 

arbeidersklasse te 

verenigen in hun strijd 

tegen het kapitaal.

11Communisten zijn voor de uitbreiding van macht 
van de arbeidersklasse in alle gebieden van de 
maatschappij: werkvloer, arbeidersorganisaties 
en lokaal en nationaal bestuur, et cetera. Wij 
strijden voor elke hervorming die deze macht kan 
versterken. Democratie heeft ook een culturele 
dimensie: Het moet meer worden dan één keer per 
vier of  vijf  jaar een vakje invullen, veel meer. Het 
moet normaal worden – zeker binnen de context 
van de moderne instant communicatie – dat 
iedereen meedenkt en meebeslist over de werkplek, 
je woonomgeving, et cetera. Deze waarden van 
democratie en zelf-emancipatie moeten leiden tot 
een veelheid aan organisatie: van “rode” vakbonden 
tot coöperatieven en van ondersteuningsnetwerken 
tot recreatiecollectieven. Binnen deze beweging 
met een veelheid aan organisatievormen dient de 
communistische partij als politiek raamwerk die 
al deze organisaties verbindt in één strijd.

Thomas Chefsky

Even herhalen. Zoals we uit voor-
gaande hoofdstukken kunnen op-
maken, is de arbeidersklasse een 
klasse die geen productiemiddelen 
bezit – vandaar de historische naam 
proletariaat: mensen zonder bezit. 
Met andere woorden: de arbeiders-
klasse is door haar scheiding van de 
productiemiddelen afhankelijk van 
een loon. Zij vertoont daardoor de 
objectieve tendens tot zelforganisa-
tie om zich tegen de kapitalistische 
klasse te kunnen verdedigen door 
beter loon- en arbeidsvoorwaarden 
te bedingen.1

De vakvereniging functioneert anders dan in de eerste 
helft van de 19de eeuw niet per beroep of  specialiteit 
(de vakbond van sigarenmakers, de vakbond van auto-
mobielarbeiders, de vakbond van wevers, enzovoort)2, 
toen de werkgever onder druk kon worden gezet door 
middel van het monopolie dat werknemers uitoefenden 
over hun vak, maar over heel de arbeidersklasse heen. 
Dat noopt de vakvereniging tot eenheid en solidariteit 
die verder gaat dan het vak of  de lokaliteit. 

Sinds de 20ste eeuw bestaat er ook een tendens tot 
nationale en internationale eenheid en solidariteit on-
der werknemers, hoewel zij door bureaucratische, na-
tionalistische en regionalistische (België bijvoorbeeld) 

tendensen kan worden doorkruist en be-
lemmerd. Het lot van een actie zoals een 

staking of  betoging hangt niet lan-
ger alleen in de lokale of  nationale 

weegschaal, maar hangt ook af  
van internationale dynamieken.
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Voorts duidt 
democratie op 

zelfbeschikking. 
Dus zonder 

inmenging van 
werkgevers of staat 
en door middel van 

controle over het 
vakbondsapparaat.

De arbeidersklasse dient zich te ver-
enigen als klasse, dus ook op interna-
tionale schaal, en op democratische 
wijze. Die wijze gebeurt zonder 
onderscheid van religie, geslacht, af-
komst of  huidskleur, maar ook zon-
der onderscheid van arbeidsvoor-
waarden. Het is schadelijk voor de 
arbeidersbeweging mochten werklo-
ze schoolverlaters uitgespeeld wor-
den tegen vijftigplussers die al wat 
sociale verwezenlijkingen hebben 
opgebouwd of  dat werknemers uit 
kleine bedrijven met een lager loon 
worden opgezet tegen werknemers 
uit de grootindustrie waar gemid-
deld hogere lonen de norm zijn.

Voorts duidt democratie op 
zelfbeschikking. Dus zonder in-
menging van werkgevers of  staat en 
door middel van controle over het 
vakbondsapparaat. Het is deze een-
heid op democratische klassenbasis 
die het potentieel in zich draagt voor 
een alternatieve autoriteit. Mocht 
een massale stakingsgolf  uitbreken 
of  zelfs een revolutionaire crisis, 
dan kan de arbeidersbeweging dat 
potentieel benutten om haar eigen 
model op te werpen als antwoord 
op de vraag wie nu de macht in de 
samenleving heeft, wie nu de samen-
leving draaiende houdt. Een bureau-
cratisch geleide arbeidersorganisatie 
bijvoorbeeld zou al snel bureaucrati-
sche modellen naar voren schuiven.

Eenheid en solidariteit kun-
nen zich ook uitdrukken in andere 
arbeidersorganisaties zoals clubs 
(sportverenigingen, literaire organi-
saties, orkesten, enzovoort), dien-
sten (kinderopvang, buurtkeukens, 
volkstuinen, ...), coöperaties (zowel 
productiecoöperaties zoals bedrij-
ven als verbruikerscoöperaties zoals 
distributeurs en winkels) en media. 
Al deze instellingen dragen bij tot 
de samenwerking en ondersteuning 

van werknemers en dus aan de posi-
tie van de hele arbeidersklasse in de 
samenleving.

Maar bovenal organiseert de 
arbeidersklasse zich in een partij. 
Een heuse arbeiderspartij die zo 
deelneemt aan de machtsstrijd op 
alle gelederen van de samenleving 
(lokaal, nationaal en internationaal; 
sociaal, economisch en politiek) is 
in staat om arbeiderskandidaten te 
presenteren voor allerhande ver-
kiezingen. Zij kan de samenleving 
overtuigen en mobiliseren om op 
deze kandidaten te stemmen. Een 
sterk resultaat voor een arbeiders-
partij vergroot het zelfvertrouwen 
en de zin voor solidariteit van de 
arbeidersklasse.

Naarmate de arbeidersorga-
nisaties – en dan voornamelijk de 
arbeiderspartij en haar instellingen 
– sterker en algemeen verspreid 
worden, en naarmate zij een de-
mocratisch karakter hebben, neemt 
niet enkel het zelfvertrouwen van de 
klasse toe, maar ook het potentieel 
van de arbeidersklasse om op geor-
ganiseerde en systematische wijze 
politieke beslissingen te nemen.

Een stempel drukken op de samenleving
Communisten zijn voor de uitbreiding van macht van de arbei-
dersklasse in alle gebieden van de maatschappij: werkvloer, ar-
beidersorganisaties en lokaal en nationaal bestuur, et cetera. Wij 
strijden voor elke hervorming die deze macht kan versterken.

De uitbreiding van de macht en invloed van de 
arbeidersklasse over de samenleving is één van onze 
voornaamste onmiddellijke doelstellingen. Dat wil zeg-
gen dat wij deze ontwikkeling zien als voorwaarde voor 
de revolutie, dat we deze stap binnen het raamwerk van 
de kapitalistische productieverhoudingen moeten zet-
ten, willen we ooit tot een communistische samenleving 
komen. Dan rijst uiteraard wel de vraag: hoe komen we 
tot een dergelijke uitbreiding? Uit het voorgaande wordt 
duidelijk dat dit niet anders kan dan door middel van 
zelforganisatie. Algemene stakingen, massaprotesten en 
opstanden – hoewel ze in crisisperioden relatief  vaak 
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De trein van de revolutionaire arbeidersbeweging ligt al 

een tijd lang stil in niemandsland en heeft te kampen met 

verouderde tactieken. Het komt er op aan haar opnieuw te 

ontwikkelen en op gang te krijgen.

voorkomen – volstaan niet. Deze sociale ontploffingen 
van activiteit, zo je wil, verdwijnen even snel als zij ge-
komen zijn.

In een voorgaand artikel hebben we gezien hoe 
kapitalistische productieverhoudingen tot sociale her-
vormingen kunnen leiden met als doel de verankering 
van de productieverhoudingen en de afhankelijkheid 
van de arbeidersbeweging aan de kapitalistische staat te 
bestendigen. We hebben ook gezien hoe de parlemen-
taire actie van de arbeiderspartij ertoe kan bijdragen dat 
socialistische hervormingen via het parlement worden 
goedgekeurd, dat kapitalistische maatregelen worden 
ondermijnd, en/of  buitenparlementaire organisaties 
politieke invloed krijgen.

Het einde van de Sovjet-Unie, de markthervormin-
gen in China, de offensieve neoliberale politiek en de 
crisismaatregelen van de laatste jaren. Al deze factoren 
hebben ertoe bijgedragen dat de Europese arbeiders-
beweging haar machtige maar defensieve positie uit de 
jaren zeventig en tachtig (bijvoorbeeld de mijnwerkers-
staking in Groot-Brittannië) heeft opgegeven met als 
gevolg een algemene en wanordelijke terugtrekking of  
zelfs ineenstorting en ontbinding. Ook de radicaallinkse 
groeperingen hebben in de klappen gedeeld. Sommige 
organisaties zijn gegroeid, Maar algemeen genomen 
staan ze ver verwijderd van de invloedrijke posities die 
ze vóór 1990 hadden.

Wil de arbeidersklasse fundamentele hervormin-
gen – hervormingen ten voordele van de hele klasse, 
de klassenstrijd en de alternatieve samenleving – dan 

moet de arbeidersklasse opnieuw voldoende gewicht 
in de schaal werpen. Pas als de arbeidersbeweging een 
onoverkomelijke machtsfactor is, kan zij de kapitalisten 
danig onder druk zetten dat zij hoe dan ook duurzame 
hervormingen moeten toestaan. Pas als de arbeiders-
klasse de klassenstrijd naar haar hand kan zetten (de-
fensief  of  offensief), kan zij zich emanciperen van de 
burgerlijke staat.

We hebben gezien dat hervormingen nood heb-
ben aan een sterke arbeidersbeweging om effectief  te 
kunnen zijn. We hebben ook gezien hoe een arbeiders-
beweging nood heeft aan fundamentele hervormingen 
om zich te ontwikkelen. Het lijkt een keuze tussen de 
kip of  het ei. Waar beginnen we? Vele kleintjes maken 
één groot: het komt er vooral op aan kwalitatieve spron-
gen te maken in de kwantitatieve opbouw van hervor-
mingen en organisaties. Met andere woorden: momen-
tum creëren.

Momentum is pas mogelijk als de baan vrij is. Van-
daar dat de arbeidersbeweging de nadruk dient te leggen 
op de afschaffing van alle belemmerende en repressieve 
maatregelen of  bepalingen. Het is de vrijheid van arbei-
ders om zich te uiten en te organiseren, om zichzelf  te 
emanciperen; het is de materiële mogelijkheid van arbei-
ders om aan politiek te kunnen doen, zonder al te veel 
zorgen na te kunnen denken, enzovoort, die de basis 
vormen  voor democratie. Democratie en politieke acti-
viteit duiden op het leven in eigen handen nemen door 
arbeiders.
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De arbeidersklasse 
dient zich te 
verenigen als 

klasse, dus ook op 
internationale 

schaal, en op 
democratische 

wijze.

Cultuur als vangnet
Democratie heeft ook een culturele dimensie: Het moet meer wor-
den dan één keer per vier of  vijf  jaar een vakje invullen, veel 
meer. Het moet normaal worden – zeker binnen de context van de 
moderne instant communicatie – dat iedereen meedenkt en meebe-
slist over de werkplek, je woonomgeving, et cetera. Deze waarden 
van democratie en zelf-emancipatie moeten leiden tot een veelheid 
aan organisatie: van “rode” vakbonden tot coöperatieven en van 
ondersteuningsnetwerken tot recreatiecollectieven.

De afhankelijkheidsrelatie van 
arbeiders aan kapitalisten en de staat 
laat zich uitdrukken in allerhande 
gebruiken, gewoonten en tradities 
die in de samenleving dominant zijn. 
Met andere woorden: een cultuur.

Delen van de marxistische lin-
kerzijde vestigen hun hoop op zoge-
heten openingen in de objectieve si-
tuatie, dat zijn opportuniteiten voor 
radicalen om ingang te vinden in de 
voor hen anders zo ontoegankelijke 
samenleving. Door middel van zich 
escalerende massa-actie hopen ze 
die openingen nog eens te stimule-
ren. Het zijn als ware nauwe spelon-
ken waartussen kleine groeperingen 
zich alsnog kunnen bewegen om invloed uit te oefenen 
(ondanks alle druk en repressie vanwege vakbondsbu-
reaucratieën, de wetgeving, enzovoort); spelonken die 
ontstaan door barsten in de kapitalistische productiever-
houdingen (crises bijvoorbeeld).

Aan de objectieve situatie kunnen zij zelf  weinig 
veranderen, menen ze, maar als het systeem door crisis 
barsten vertoont, zullen zij zich eindelijk kunnen opwer-
pen als aantrekkelijk alternatief. Het probleem van deze 
opvatting is dat zij evengoed geldt voor extreemrechts 
en religieus extremisme. Tot nu toe zijn deze strekkin-
gen de meest succesvolle in de strijd om de harten van 
geradicaliseerden. Onzekerheid, werkloosheid, oorlog, 
honger, … Zij kunnen evengoed een linkse als een 
rechtse draai voeden. Bovendien vormen deze factoren 
geen stabiele voorwaarde voor de ontwikkeling van een 
duurzame arbeidersbeweging.

Integendeel: de arbeidersbeweging boet vaak aan 
kracht en invloed in als gevolg van veel van deze fac-
toren en de kapitalistische tegenstander is zich daarvan 
bewust. Bovendien zijn in de kapitalistische samenleving 
haast alle terreinen door de kapitalist en zijn bondgeno-
ten bezet. “Openingen in de objectieve situatie” zullen 

niet de route zijn waarlangs de arbei-
dersbeweging zich in de toekomst 
een weg baant naar een andere sa-
menleving. Deze opvatting blijft een 
uiting van de marginale positie van 
veel radicaallinkse groeperingen en 
individuen. We zullen de tegenstan-
der ertoe moeten bewegen om zich 
op ons terrein te begeven.

Wat wil dat zeggen? Terrei-
nen? Aangezien de kapitalistische 
maatschappij vorm krijgt op basis 
van de kapitalistische productiever-
houdingen, zal dat initiatieven van 
de arbeidersbeweging vergen om 
stelselmatig posities te bezetten en 
te behouden. Kortom: we stellen 
ons als doel om op termijn delen 
van de samenleving op te eisen, ze 
naar ons zelfbeeld te schikken, en er 
een middel van te maken in de com-
petitie met de kapitalistische idealen, 
waarden en methoden.

In dat streven krijgt cultuur 
een centrale rol weggelegd.

De kapitalistische cultuur 
dient als een vangnet: het is een re-
sem complexe gewoonten die alle 
sferen van het leven doordringen. 
Zelfs al vervalt de maatschappij in 
crisis, oude ideeën en gebruiken blij-
ven nazinderen en hebben een sta-
biliserend effect. Zelfs al leiden de 
verhoudingen in de samenleving tot 
verontwaardiging, gebruiken zorgen 
ervoor dat de beeldvorming is ver-
stoord of  dat we ons afkeren van de 
problemen. We hebben al geschre-
vne hoe het een taak van de arbei-
dersbeweging is eigen variant, een 
tegencultuur te cultiveren.

 De alternatieve cultuur zal 
uiteraard behept zijn van kapita-
listische invloeden, aangezien de 
kapitalistische verhoudingen niet 
van vandaag op morgen zullen ver-
dwijnen. En een mens leeft niet van 
ideeën alleen. Het meest revolutio-
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De coöperatieve productie met 
andere woorden draagt bij aan 
de alternatieve cultuur van de 

arbeidersbeweging.

Een kijkje in de bandenfabriek van het TRADOC coöperatief. De arbeiders namen de 

fabriek over tijdens een staking tegen de sluiting ervan.

naire idee kan niet op tegen het feit 
dat mensen dag in dag uit moeten 
werken om een loon te verdienen. 
“Revolutie nu!” zal nooit genoeg 
mensen overtuigen de relatieve 
stabiliteit en veiligheid van het ka-
pitalisme op te geven die nodig is 
om op tijd op het werk te komen 
en het dagelijks brood te verdie-
nen. Alternatieve cultuur heeft dus 
met tegenstand te maken en met de 
menselijke behoeften waaraan ze 
moet voldoen. Welke alternatieve 
materiële realiteit kan de arbeiders-
beweging scheppen om alternatie-
ve ideeën over de maatschappij in 
te planten?

We hebben reeds gewezen op 
de verscheidenheid aan arbeidersor-
ganisaties die mogelijk is. Sportclubs 
en filmzalen zijn één iets. Coöpera-
tieve winkels, bars en cafeetjes zijn 
een ander iets. De distributiecoöpe-
ratie heeft dat voordeel over de club 
dat het de producenten en de con-
sumenten deel laat uitmaken van het 
bestuur van het bedrijf  en levens-
middelen aanbiedt. De leden van de 
samenleving dragen als het ware bij 
aan de distributie van de goederen 
die ze verbruiken. Maar de socialisti-
sche beweging kan nog een stap ver-
der gaan: de productiecoöperatie.

In coöperatieve bedrijven waar 
werknemers produceren, beslissen 
alle producenten over de produc-
tie. Deze productie vormt de basis 
voor het distributiesysteem, dat de 
middelen levert voor de clubs, de 
vakverenigingen en de arbeiders-
partij. De coöperatieve productie 
met andere woorden draagt bij 
aan de alternatieve cultuur van de 
arbeidersbeweging, aan haar zelf-
voorziening en onafhankelijkheid.
Ze vormt eveneens een basis voor 
de omwenteling van de maatschap-
pij. De coöperatieve productie is een 

voorloper van de socialistische (gesocialiseerde) produc-
tie waarbij niet individuen of  een groep individuen maar 
de samenleving collectief  beslist over de productie. Ze 
leert de leden van de beweging hoe de samenleving eco-
nomische te beheren. Dit is cultuur in de eigenlijke zin 
van het woord: door productie de samenleving bewer-
ken en beïnvloeden.
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Een gebrek aan democratie, de bureaucratische controle over de 
arbeidersklasse van bovenaf, is de grootste boosdoener bij de 
ontwikkeling van marxistische en anarchistische sekten, apolitieke 
en niet-principiële breuken in deze organisaties, de mogelijkheid 
tot misbruik, misbehandeling en uitbuiting van leden door 
zelfverklaarde leiders en - door apathie van de arbeidersklasse - de 
soms tragische mislukkingen bij leden van deze organisaties om 
democratische verandering te verwezenlijken

De partij als kompas om doorheen een zee 
van obstakels te navigeren
Binnen deze beweging met een veelheid aan organisatievormen 
dient de communistische partij als politiek raamwerk dat al deze 
organisaties verbindt in één strijd.

Opdat de alternatieve cultuur een duurzaam ka-
rakter zouden hebben en zichzelf  zou versterken, 
zijn zowel zelforganisaties als democratische systeem-
hervormingen essentieel. Heel concreet: hoe controle-
ren we bijvoorbeeld de politieke besluitvorming? Door 
een eigen partij op te zetten, aan verkiezingen deel te 
nemen, enzovoort. Maar hoe controleren we de leiding 
en vertegenwoordigers van de arbeiderspartij? Interne 
maatregelen volstaan niet, doordat zij, onder invloed 
van het potentieel informatiemonopolie van de leiding 
ernaar neigen in hun tegendeel uit te monden: de con-
trole van de partijleiding over de leden van de partij.

Intene maatregelen volstaan eveneens niet door-
dat zij de arbeidersklasse als geheel niet in staat stellen 
de leiding van de partij te controleren. Partij betekent 
letterlijk “deel”, de communistische partij verenigt dus 
maar een deel van de maatschappij, haar communistisch 
bewuste deel. Dus hoewel zij de hele klasse verenigt, is 
niet iedereen lid van de partij. De controle van de arbei-
dersklasse over haar partijleiding en vertegenwoordigers 
is pas mogelijk door participatie van de hele samenle-
ving aan politieke, sociale en economische besluitvor-
ming en door de mogelijkheid in- en extern van mening 
te verschillen. Hoe groter deze democratische tendens 
in de hele samenleving, hoe vruchtbaarder pogingen 
een democratische arbeidersbeweging te ontwikkelen.
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Basis voor lidmaatschap

12Internationalisme; onafhankelijke organisatie; 
sociale revolutie; en radicale democratie. Acceptatie 
van deze punten is de basis voor gemeenschappelijke 
actie, echter zijn meningsverschillen en discussie 
over de uitvoering van deze punten mogelijk. 
Iedereen die deze principes met ons deelt wordt 
gevraagd zich aan te sluiten en zich hiervoor in te 
zetten bij het Communistisch Platform.

Jos Alembic

We zijn een kleine groep van kameraden die net begin-
nen vragen te stellen over wat voor soort strategie de 
Marxistische linkerzijde nodig heeft. Dit eerste nummer 
is een direct resultaat van die vragen. Maar hoe verder? 
Stel, je voelt je aangesproken door de punten in dit eer-
ste nummer van Kompas, wat betekent het dan concreet 
om lid te zijn?

De linkerzijde zit vol groepen die zich op enige ma-
nier verwant voelen met Marxistische ideeën. De meeste 
van deze groepen kenmerken zich echter ook door een 
ongezonde cultuur, een verticale structuur waarin de lei-
ding de politieke lijn bepaalt en anders-denken niet ge-
waardeerd wordt. Dit gebrek aan een democratische cul-
tuur, een cultuur om het met elkaar oneens te kunnen zijn, 
voedt een wantrouwen bij een grote groep die zich wel 
verwant voelen met socialistische ideeën maar niet met 
de organisatorische vormen die daar blijkbaar bij horen.

De onderliggende reden voor deze structuur heeft 
te maken met de politieke strategie: Het zijn veelal groe-
pen die zich richten op agitatie, dat heet, de kunst van het 
overbrengen van een selecte groep ideeën bij een grote 
groep mensen. Daarom dat je, elke maand weer, in De 
Socialist leest over het racisme van Wilders en bij Socia-
listisch Alternatief dat we het kabinet moeten wegstaken, 
om maar twee voorbeelden te noemen. Deze organisa-
ties hebben daarom het karakter van een permanente 
campagne.

Het Communistisch Platform beoogt een andere 
strategie. Internationaal is er de laatste paar jaar een her-
opleving voor de interesse in de strategie van de oude 
Tweede Internationale. Formeel bestaat deze organisatie 
nog steeds, maar als Marxistische organisatie hield deze 
op te bestaan in 1914, met het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. Deze organisatie, waartoe ook de Bolsje-
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We zoeken bewust naar 
het debat, aangezien 

juist bij de botsing der 
inzichten veel te halen 

valt in kennis.

Als je op deze basis mee wilt werken aan dit project, 
ben je van harte welkom, en neem je verschillen van 
inzicht alsjeblieft mee. We hebben denkende leiders 
nodig, geen slaafse volgers

wieken behoorden, was verantwoor-
delijk voor een strategie die massale 
partijbewegingen opbouwde, waarin 
de werkende klasse kon groeien tot 
een klasse-collectief  met een eigen 
politieke agenda, de agenda van 
universele menselijke bevrijding, de 
agenda van communisme.

Deze strategie van ‘revolutio-
nair geduld’ werd vaak samengevat 
met drie woorden: Educatie, agitatie 
en organisatie. In die volgorde. Wij 
beginnen met educatie, de kunst van 

het vergaren en propageren van 
veel kennis en informatie voor 
een kleine groep, allereerst van 
onszelf  en daarbuiten het ge-
duldig uitleggen van Marxis-
tische politiek. Wij hebben 
een leesgroep die wekelijks 
bijeen komt waarin we zo-
wel Marxistische klassiekers 
(zoals Kapitaal) bestuderen 
als meer actuele werken van 

Marxistische inslag.
In de tweede plaats wil-

len we met Kompas een publi-
catie beginnen waarin we diepere 

vragen over strategie en theorie kun-
nen stellen. Niet louter als eenrich-
tingsverkeer, alsof  wij het allemaal 
wel even weten en jij, als publiek, het 
louter hoeft te consumeren. We zoe-
ken bewust naar het debat, aange-
zien juist bij de botsing der inzichten 
veel te halen valt in kennis, het een 
cultuur creëert op de linkerzijde van 
eenheid in onenigheid en, wie weet, we 
elkaar zelfs kunnen overtuigen.

Hoe onze groep zich verder ontwikkelt, is nog een 
open einde. We hebben geen blauwdruk over hoe we de 
partijbeweging van de 21e eeuw gaan opbouwen en dus 
zal veel gebeuren met vallen en opstaan. Wel baseren we 
ons op drie basispunten zonder welk proletarische poli-
tiek onmogelijk is en welke ook de basis vormt voor de 
houding naar de gehele arbeidersbeweging: Democra-
tie, internationalisme en een onafhankelijke positie van 
onze klasse. Daar voegen we als Marxisten aan toe dat we 
streven naar sociale revolutie op basis van een werkende 
klasse die zich als collectief  heeft verenigd, een partijbe-
weging. Dat is ons project, onze campagne.

We roepen de linkerzijde op om hierin mee te 
doen. We vragen niet om je huidige lidmaatschap van 
de IS, SP, etc. te beëindigen, integendeel. We streven wel 
naar een eenheid van Marxisten op Marxistische basis, 
er moet een einde komen aan de sektarische cultuur 
van impotentie waarin we zitten, maar er verandert niks 
als we weglopen. Waar je ook actief  bent, verspreid de 
ideeën van het Marxisme.



59Kompas    Nummer 1    Eerste helft 2014

De punten van het platform
Nog een keer alle punten van het Communistisch 
Platform, zoals verdedigd in de artikelen, op een rij.

1. De tegenstellingen die eigen zijn aan het kapitalisme 
storten de samenleving telkens weer in crises: zij tonen 
de kloof  tussen arm en rijk aan, dat mensen gebrek lijden 
ondanks overproductie, oorlogen over grondstoffen en 
macht. Deze crises kunnen zowel economisch, sociaal 
als politiek zijn en ondermijnen de opvatting dat er maar 
één maatschappijmodel, het kapitalisme, mogelijk is. 

2. Mensen zoeken weer naar radicale antwoorden op de 
problemen die kapitalisme met zich meebrengt. Er 
wordt weer openlijk gedebatteerd over andere maat-
schappijmodellen. Communistisch Platform streeft 
naar een communistische samenleving. Een samen-
leving verlost van uitbuiting en de daaruit voortvloei-
ende tegenstellingen en crisies van het kapitalisme. 

3.  Communistisch Platform is geen partij. Wij stre-
ven naar de vereniging van de werkende klasse in 
een politieke partij waar uiteindelijk ook alle revolu-
tionaire en linkse stromingen zich thuis moeten kun-
nen voelen. Met ‘werkende klasse’ wordt hier die 
sociaal-economische klasse begrepen die in de eco-
nomische positie zit dat deze zijn of  haar arbeid in 
principe moet verkopen voor een loon om te kunnen 
overleven en zich te reproduceren. Hierbij wordt mee-
genomen zij die het huishouden doen, de werklozen, 
de arbeidsongeschikten, gepensioneerden en studenten. 

4.  De arbeidersklasse kan enkel de macht overnemen als 
deze een politieke eenheid vormt. Communisten zullen 
dan ook altijd de grootst mogelijke eenheid nastreven: 
door binnen aparte arbeidersorganisaties consistent het 
belang van de volledige werkende klasse te benadruk-
ken, door tegen de opvattingen van het kapitalisme in 
een gezamenlijke arbeiderscultuur op te bouwen, door 
oppositie te voeren tegen bureaucratie met een cultuur 
van openheid en democratie en door waar mogelijk sa-
menwerkingsverbanden en fusies tussen groepen tot 
stand te brengen. De hoogst mogelijke politieke eenheid 
die, in potentie, de gehele arbeidersklasse omvat is de 
communistische partij: het politiek kompas dat richting 

geeft naar de universele bevrijding 
van de mens. Revolutionaire voor-
hoedes die in naam van de arbei-
dersklasse de macht overnemen ver-
delen de arbeidersklasse enkel in een 
groep heersers en een groep volgers. 

5. Een communistische partij is een 
revolutionaire maar geen revolu-
tie-makende partij. Wij weten dat 
het net zo min binnen onze macht 
ligt om de revolutie te maken als 
het in de macht ligt van onze te-
genstanders haar te vermijden. De 
maatschappelijke verandering waar 
wij naar streven kan alleen gere-
aliseerd worden als de werkende 
klasse door een politieke revolutie 
zich verheven heeft tot heersende 
klasse. Wij kunnen niet de omstan-
digheden voor revolutie kunstma-
tig scheppen. Wel kunnen wij onze 
krachten opbouwen om de zelf-
emancipatie van de arbeidersklasse 
mogelijk te maken en de macht in 
handen te nemen, als klasse, als het 
tot een revolutionaire crisis komt. 

6.  De bevrijding van de arbeidersklas-
se is de bevrijding van de mensheid 
als geheel zonder onderscheid van 
huidskleur of  geslacht. De bevrij-
ding van de arbeidersklasse ligt in de 
socialisatie van de productiemidde-
len. Alleen met het gemeenschappe-
lijk bezit van de productiemiddelen 
kan de communistische maatschap-
pij op basis van “van ieder naar zijn 
mogelijkheden, aan ieder naar zijn 
behoeften” bestaan.
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7. Communisme is onmogelijk op na-
tionale basis. De internationale hië-
rarchie van staten sluit dit uit. Daar-
om streven wij in Europa naar het 
oprichten van een communistische 
partij van de EU en het bundelen 
van de verschillende nationale par-
tijen in een communistische inter-
nationale wereldwijd. Verdeeld door 
landsgrenzen is de werkende klasse 
machteloos tegen de heerschappij 
van kapitaal wereldwijd. Verenigd op 
een continentale en globale schaal is 
kapitaal machteloos tegen ons. Ook 
organiseren communisten solidari-
teit met de onderdrukten wereldwijd 
en zijn we tegen imperialistische oor-
logen en zullen we overal de belan-
gen van onze klasse benadrukken. 

8. Communisten organiseren zich wel 
per staat, aangezien dit een con-
crete politieke context schept. Dit 
noodzaakt het streven van de com-
munisten tot eenheid van de arbei-
dersklasse en revolutionair links 
binnen één land. Om dit te bereiken 
moeten we een einde maken aan 
de verdeel-en-heerstactieken van 
de bureaucratische leiding van de 
werknemersorganisaties en hebben 
we een revolutie nodig binnen revo-
lutionair links die een einde maakt 
aan de politieke sekten en de weg 
vrij maakt voor eenheid. Eenheid 
kan slechts worden verkregen op 
democratische, internationalistische 
en klasse-onafhankelijke basis en 
een verenigd links in een commu-
nistische partij is verenigd op basis 
van een communistisch programma. 

9. De kapitalistische klasse zal nooit 
haar macht weg laten stemmen 
en zal alles binnen haar macht ge-
bruiken om de onafhankelijke 

organisatie van de werkende klasse tegen te werken. 
Een parlementaire overwinning of  sociale wetge-
ving is daarom niet genoeg. Wij wijzen het gebruik 
van het parlement en de invoering van sociale wetten 
niet af  maar weten dat de arbeidersklasse zich moet 
voorbereiden op revolutie. Dit zal vreedzaam gaan 
zolang dat mogelijk is en met geweld als dat moet. 

10.De werkende klasse kan niet het bestaande staatsappa-
raat overnemen en het voor haar doeleinden gebruiken. 
Het staatsapparaat in een kapitalistische maatschappij is 
gevormd op een manier waarop het de kapitalistische 
klasse de macht geeft. Het overnemen van het staatsap-
paraat zou alleen het besturen van kapitaal betekenen. 
Daarom staan communisten voor hervormingen die 
de bestaande staat en de heersende klasse ondermijnen 
en die de positie van de werkende klasse verstevigen. 
Het huidige staatsapparaat moet vervangen worden 
door een democratische republiek om de weg verder 
vrij te maken voor sociale revolutie en communisme. 

11.Communisten zijn voor de uitbreiding van macht van 
de arbeidersklasse in alle gebieden van de maatschappij: 
werkvloer, arbeidersorganisaties en lokaal en nationaal 
bestuur, et cetera. Wij strijden voor elke hervorming 
die deze macht kan versterken. Democratie heeft ook 
een culturele dimensie: Het moet meer worden dan één 
keer per vier of  vijf  jaar een vakje invullen, veel meer. 
Het moet normaal worden – zeker binnen de context 
van de moderne instant communicatie – dat iedereen 
meedenkt en meebeslist over de werkplek, je woon-
omgeving, et cetera. Deze waarden van democratie en 
zelf-emancipatie moeten leiden tot een veelheid aan or-
ganisatie: van “rode” vakbonden tot coöperatieven en 
van ondersteuningsnetwerken tot recreatiecollectieven. 
Binnen deze beweging met een veelheid aan organisa-
tievormen dient de communistische partij als politiek 
raamwerk die al deze organisaties verbindt in één strijd. 

12.Internationalisme; onafhankelijke organisatie; sociale 
revolutie; en radicale democratie. Acceptatie van deze 
punten is de basis voor gemeenschappelijke actie, echter 
zijn meningsverschillen en discussie over de uitvoering 
van deze punten mogelijk. Iedereen die deze principes 
met ons deelt wordt gevraagd zich aan te sluiten en zich 
hiervoor in te zetten bij het Communistisch Platform.

Voor meer informatie, contact, of wanneer je wilt schrijven voor het 
magazine, stuur een bericht naar contact@communisme.nu


