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Wij zijn niet gevlucht, en wij zijn niet geslagen. En wanneer zij ons 
ketenen: wij zijn hier en wij blijven hier, en de toekomst zal de onze 

zijn!

Karl Liebknecht
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OVER ONS

Het Communistisch Platform is een marxistische organisatie. We 
zetten ons in voor de zelf-emancipatie van de arbeidersklasse en de 
opbouw van een communistische maatschappij.
	 Een	 communistische	 maatschappij	 definiëren	 we	 op	 de	
 klassiek marxistische manier: een samenleving zonder staat, zonder 
klassen, zonder geld, zonder armoede en zonder oorlog. Een 
samenleving van vrije producenten waarin we collectief de baas zijn 
over de economie. Een democratische samenleving die draait om 
mensen en onze leef omgeving, niet de wil van kapitaal.
 In tegenstelling tot veel andere communistische groepen 
zien wij het niet als onze taak om de volgende communistische partij 
te zijn. Wij noemen ons daarom ook niet voor niets een platform. Wij 
pleiten namelijk  binnen de bestaande  arbeidersbeweging voor een 
com munistisch programma.
 Ons doel is het samensmelten van de socialistische visie met 
de arbeidersbeweging om deze te transformeren tot een beweging 
van revolutionaire zelf-emancipatie van en voor de arbeidersklasse.
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Programma’s zijn de basis van de communistische partij, ze bepalen 
in de kiem hoe de rest van de beweging eruit gaat zien. Een goed 
programma stelt alle leden in de gelegenheid de leiding ter verant-
woording te kunnen roepen.
 Dit programma bestaat uit vijf onafhankelijke, maar met 
elkaar verbonden delen. In het eerste deel bespreken we het alge-
mene karakter van het kapitalisme in deze historische periode en de 
rol van Nederland hierin.
  Het tweede deel bevat onze onmiddellijke eisen, die zowel 
de minimale basis vormen op basis waarvan we zouden kunnen 
deelnemen aan een regering, als het programma op basis waar-
van we de politieke machtsovername door de werkende klasse, de 
overgrote meerderheid van de bevolking, bewerkstelligen. Elke eis 
is stuk voor stuk concreet, en is zo geformuleerd dat we er meteen 
mee aan de slag kunnen.
  Het derde deel gaat over de communistische partij. Wat is 
een communistische partij? Hoe zien wij deze partij voor ons? Op 
welke basis moet een communistische partij georganiseerd zijn?
  Het vierde deel gaat over de overgang van de oude naar de 
nieuwe maatschappij. Welke klassen en sociale lagen spelen een rol 
in deze sociale revolutie? Naar welke grondwet streven wij? Welke 
economische maatregelen zijn noodzakelijk om een terugval in de 
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oude misère te voorkomen?
  In het vijfde en laatste deel beschrijven we ons maximum-
programma: onze grootse visie voor de toekomstige maatschappij, 
waarin	de	mensheid	op	alle	vlakken	geëmancipeerd	zal	zijn	en	het	
kapitalisme en de staat verleden tijd worden. Een klassenloze en 
egalitaire samenleving, waarin ieder zich kan ontplooien. 
  Ons programma is een voorstelprogramma. Hoewel er op 
dit moment geen communistische partij is vormt een communis-
tisch programma de toekomst voor het soort partij waar wij voor 
strijden: een massapartij die staat voor de machtsovername van 
de arbeidersklasse door de arbeidersklasse. Binnen de bestaande 
arbeidersbeweging strijden we op basis van dit programma voor het 
smeden van eenheid van de arbeidersklasse en de vorming van een
communistische partij.
  Iedereen die dit programma accepteert als handleiding tot 
actie, roepen wij op zich aan te sluiten bij de strijd voor de verwe-
zenlijking van een communistische partij op deze basis, wat wij 
beschouwen als de politiek hoogste uitdrukking van onze klasse. 
Acceptatie betekent voor ons niet dat je het programma woord voor 
woord moet onderschrijven. Openlijke discussie over onze doelen 
en middelen is een voorwaarde voor een programma dat daadwer-
kelijk de arbeidersklasse kan verbinden. Het programma dient als 
uitgangspunt voor eenheid in ons gezamenlijk handelen. Iedereen 
die het programma accepteert wordt gevraagd zich aan te sluiten en 
zich hiervoor in te zetten bij het Communistisch Platform.
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De huidige historische periode in de menselijke geschiedenis wordt 
gekenmerkt door een overgang van kapitalisme naar het commu-
nisme. De voornaamste tegenstelling zit in een disfunctioneel kapi-
talisme en een communisme dat maar op zich laat wachten.
	 Het	 kapitalisme	 heeft	 de	 materiële	 basis	 gecreëerd	 voor	
universele menselijke vrijheid. Het heeft ook haar grafdelver in het 
leven geroepen, de werkende klasse. Na twee wereldoorlogen in 
de twintigste eeuw, structurele uitbuiting van een halve planeet en 
terugkerende crises, laat het kapitalisme zien dat het geen positieve 
toekomst meer kan bieden voor het overgrote deel van de mens-
heid. De “korte” twintigste eeuw werd gekenmerkt door de strijd 
van kapitaal tegen haar ondergang en het uitstellen van het com-
munisme, op elke mogelijke manier.
 De revolutionaire golf van kort na de Eerste Wereldoorlog 
vormde een ommekeer: het leidde tot de eerste en tot nu toe enige 
poging tot een wereldrevolutie. Voor het eerst werd socialistische 
theorie op grote schaal in de praktijk gebracht. Maar de arbeiders-
staat in het onderontwikkelde Rusland kreeg te maken met ver-
stikkende isolatie. De rechtse leiding van de sociaaldemocratie in 
Europa was bereid compromissen te sluiten met het kapitalisme en 
verbond haar lot aan de eigen natiestaten. Er vond een hele lading 
aan hervormingen plaats, omdat de heersende klasse koste wat kost 

ONS TIJDPERK EN DE PLAATS 
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wilde voorkomen dat er meer pogingen tot wereldrevolutie zouden 
volgen.
 Tegelijkertijd sponsorden de burgerlijke staten burgeroorlo-
gen, interventielegers en economische boycots om het socialisme 
een wiegendood te laten sterven. In een belegerd Rusland kon 
de maatschappij zich niet onttrekken aan een maatschappijbrede 
armoede. De Sovjet-maatschappij militariseerde om te overleven. 
Arbeiders konden geen democratische controle uitoefenen over 
de maatschappij, als klasse-collectief bestond ze vrijwel niet meer. 
Onder deze omstandigheden greep de bureaucratie om zich heen. 
Halverwege de jaren ’20 werd dit isolement getheoretiseerd als “soci-
alisme	in	een	land”.	Dit	werd	het	officiële	beleid	van	de	Sovjet-Unie,	
en drukte daarmee een enorme stempel op de gehele arbeidersbe-
weging tot vandaag aan toe. In de Sovjet-Unie vond een contrarevo-
lutie binnen de revolutie plaats: rechten die de arbeidersklasse had 
verworven werden teruggedraaid, de mogelijkheid van de arbeiders 
om zichzelf te organiseren werd ingeperkt, dictatuur, terreur en goe-
lag volgden.
 De socialistische beweging in de rest van de 20e eeuw onder-
vond de gevolgen van het falen van de wereldrevolutie in haar iso-
lement in de Sovjet-Unie. De op het Sovjetmodel gebaseerde staten 
voerde anticommunistische politiek - waarin democratie en zelfbe-
schikking van de arbeidersklasse plaatsmaakte voor bureaucrati-
sche dictatuur - en is daarmee een uitdrukking van het falen van 
de wereldrevolutie. Wereldwijd werden Communistische Partijen 
omgevormd	naar	het	model	van	de	Komintern.	Deze	officiële	Com-
munistische Partijen werden sterk gecentraliseerde organisaties die 
de orders vanuit Moskou opvolgden. Dit leidde tot een langzame 
terugtrekking van klassenpolitiek, en mondde uit in het ontbinden 
van veel van de Communistische Partijen, zoals de CPN in Nederland.
Revolutionair	 links,	 buiten	 de	 officieel	 Communistische	 Partijen,	
verzette zich tegen de stalinisering van de Sovjet-Unie, maar model-
leerde hun eigen organisaties vaak op vergelijkbare bureaucratische 
principes als die van de Communistische Partijen. Hierdoor kenden 
zij dezelfde problemen, met bureaucratie, versplintering en ontbin-
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ding tot gevolg.
 Kansen om de gemaakte fouten te herstellen werden niet 
aangegrepen. De onvermijdelijke neergang van de Sovjet-Unie in 
1991 en het lot van vergelijkbare regimes en het uiteenvallen van 
communistische en revolutionaire socialistische organisaties maakt 
duidelijk dat er geen nationale of bureaucratische weg is naar het 
communisme.

1.1 Kapitalisme als wereldeconomie
Het kapitalisme ontwikkelt zich volgens een patroon van groei en 
crises. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Over-
heidsingrijpen kan de gevolgen van crises verzachten, maar tegelij-
kertijd zijn er fundamentele wetten van neergang van de economie. 
Waarde, productie voor winst, privaateigendom en geld worden 
allemaal ondersteund door overheidsingrijpen en bureaucratise-
ring. De structurele beperkingen van kapitaal leiden echter tot een 
haperend systeem. De werkende klasse wordt geconfronteerd 
met een historische keuze: of we nemen de macht en vervangen 
de marktgerichte productiewijze door een planmatige aanpak die 
voorziet in menselijke behoefte, of we worden geconfronteerd met 
de rampzalige gevolgen van een kapitalisme in neergang en sociale 
desintegratie.
 Kapitalistische ontwikkeling produceert een internationale 
pikorde, gebaseerd op uitbuiting en geweld. Afhankelijk van hun 
plek in die pikorde, spelen landen verschillende rollen in dit impe-
rialistische systeem. Het kapitalisme is dus een wereldwijd systeem 
wat zich niet laat beperken door nationale grenzen. 
 Hoewel ze bruut worden uitgebuit, spelen de zogenaamde 
ontwikkelingslanden nu een belangrijke rol in deze wereldwijde 
verdeling van arbeid en dan niet enkel in de toelevering van ruwe 
grondstoffen	 en	 landbouwproducten.	 Deze	 landen	 produceren	
tegenwoordig een breed scala aan hoogwaardige producten. Hier-
door beslaat de werkende klasse nu voor het eerst in de geschie-
denis de meerderheid van de wereldbevolking. Daarmee groeit het 
eigenbelang om te groeien tot een zelfbewuste wereldklasse.
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 Een wereldwijde revolutie kan alleen slagen met steun van 
de arbeiders in de industrieel en infrastructureel hoogontwikkelde 
landen. De werkende klasse kan de macht overnemen in de landen 
aan de periferie van het statensysteem, maar zulke rode enclaves 
zullen slechts tijdelijk kunnen overleven als de revolutie niet over-
slaat naar de ontwikkelde landen.

1.2 Gevolgen van kapitalisme
Het kapitalisme is geen rationeel systeem. Productie van waren 
heeft productie van meerwaarde als doel en gebeurt niet omwille 
van beoogd nut. Kapitalisme kan niet rusten; het moet altijd groeien 
en op zoek naar meer ‘winst’. Het is een systeem van chronische 
overproductie dat geen grenzen kan stellen aan uitbuiting. Het is 
een systeem waarin kapitaal zich keert tegen de werkende klasse 
en waar geld en winst regeren boven de menselijke behoefte. Het is 
een systeem van extreme vervreemding, waarin elke menselijkheid 
wordt ondermijnt. 
 Ondanks de overvloed aan waren en vergaande technologi-
sche ontwikkelingen, kan het kapitalisme niet toestaan dat mensen 
zichzelf ontplooien. Werk is voor velen een dagelijkse sleur die geen 
voldoening brengt. Kapitalistische uitbuiting leidt tot vervreemding, 
wat weer zorgt voor veel sociale kwalen. De huidige, gecommodi-
ficeerde	 vorm	 van	 ‘vrije	 tijd’	 is	 hierop	 niet	 het	 antwoord,	maar	 is	
juist een integraal onderdeel van de kapitalistische levenswijze en 
daarom net zo onmenselijk. De consumptiemaatschappij waarin we 
leven verzacht de gevolgen van vervreemding niet, sterker nog: het 
draagt er in grote mate aan bij.
 De werkende bevolking gaat er relatief op achteruit. Waar 
kapitaal immens is gegroeid, staan lonen continu onder druk. Inko-
mens	dalen	vaak	zelfs	in	reële	koopkracht.	Kleine	producenten,	zoals	
sommige boeren en zelfstandigen, staan eveneens continu onder 
druk. Waar het rijk van de waren almaar verder groeit, raken men-
sen steeds meer geïsoleerd en wordt hun leven steeds onzekerder.
 In periodes van economische stagnatie en crisis pleegt 
het kapitalisme een aanslag op het culturele en sociale leven van 
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de werkende klasse door middel van werkloosheid, loonmatiging, 
intensivering van arbeid, langere werktijden, tijdelijke contracten 
en meer. Hard bevochten looneisen, vakbondsrechten en wettelijke 
grenzen op uitbuiting worden weggezet als “linkse hobby’s” door de 
vertegenwoordigers van de heersende klasse. Zelfs als de arbeiders-
klasse volledig onderdanig zou zijn aan de dictaten van het kapitaal, 
vormt kapitaal een directe bedreiging voor de bestaanszekerheid 
van de arbeidersklasse.
	 Naast	 het	 feit	 dat	 nationale	 economieën	 steeds	meer	 ach-
terhaald raken, worden de internationale verhoudingen door de 
relaties van uitbuiting en het winstbejag ook steeds schever. In de 
imperialistische metropolen verrichten grote aantallen mensen 
sociaal compleet onnuttige of onwenselijke arbeid, zoals bankiers, 
beurshandelaars, verzekeraars, adverteerders en marketeers. In de 
zogenaamde ontwikkelingslanden veroorzaakt de vernietiging van 
kleinschalige landbouw de ontwrichting van honderden miljoenen 
levens. Zij moeten opeens zien te overleven in één van de opbloei-
ende krottenwijken in de grote steden.
 Het kapitalisme ontwikkelt zich op een verkwistende en 
inhumane manier. De volledige ontwikkeling van het potentieel van 
de mensheid maakt de sociale controle over productie en planning 
noodzakelijk. Niet enkel op nationale, maar vooral op internationale 
schaal.

1.3 Gevaar van oorlog
Oorlog is de voortzetting van politiek met andere, gewelddadige 
middelen. Oorlog is het product van een klassenmaatschappij. 
Kapitalisme gaat hand in hand met ongelijke ontwikkeling. Daarom 
bestaat er een constante druk voor een herverdeling van grondstof-
fen en middelen. Opkomende machten zullen de bestaande ran-
gorde bestrijden om hun eigen positie te verbeteren ten koste van 
andere landen. Wanneer diplomatie en handelsoorlogen hun doel 
niet bereiken, is het brute macht die beslist. Handelsblokken wor-
den militaire blokken. De imperialistische relaties zijn daarom een 
voorbereiding op oorlog. Vrede is slechts een staakt-het-vuren, het 
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is enkel een bevriezing van de status quo die door oorlog is beslecht. 
Daarmee zal oorlog als middel pas tot het verleden behoren als er 
een einde komt aan de klassenmaatschappij.
 Na 1945 heeft het imperialisme een hoge productie van oor-
logstuig genormaliseerd. In het Westen bestond breed draagvlak 
voor dit militair keynesianisme in de strijd tegen het Oostblok. De 
Koude Oorlog werd aan beide kanten van het IJzeren Gordijn een 
methode van sociale controle.
 Na de val van de Muur bleef de VS als enige supermacht over. 
Het stond haar vrij om de wereld naar eigen inzichten en belangen 
opnieuw in te delen. Met name het Midden-Oosten, strategisch in 
de wereld-energievoorziening, betaalde hiervoor een hoge prijs. 
Sinds 2001 leven we in de nieuwe wereldorde waarin staten onder 
het mom van “terrorismebestrijding”hun imperialistische belangen 
met militair geweld doordrukken, minderheden onderdrukken en 
hele samenlevingen langdurig ingrijpend ontwrichten.
 De Nederlandse wapenindustrie is een van de grootste 
exporteurs	ter	wereld.	Het	heeft	belang	bij	conflict	in	de	wereld.	De	
strijd tegen het militarisme kan echter niet los worden gezien van de 
strijd tegen het winstsysteem als geheel.
 Communisten zijn tegen elke imperialistische oorlog, mili-
taire bondgenootschappen en bezettingen. We verzetten ons ook 
tegen nucleaire, biologische en andere massavernietigingswapens, 
gezien hun inherent onmenselijke karakter.
 Vrede kan niet komen van instituten als de Verenigde Naties 

– een samenraapsel van uitbuiters en moordenaars. Het is de taak 
van communisten om de breed gedragen behoefte aan vrede te 
koppelen aan de noodzaak van revolutie. Enkel door het ontwape-
nen van de kapitalistische klasse en door de overwinning van het 
communisme op wereldwijde schaal kan het gevaar van oorlog voor 
eens en altijd worden bezworen.
 Wij staan voor vreedzame verandering, maar we zijn geen 
pacifisten.	Overal	staan	we	aan	de	kant	van	de	arbeidersklasse	in	de	
oorlogen, bovenal in revolutionaire burgeroorlogen voor commu-
nisme. Wij gaan niet mee in ‘sociale’ argumenten voor oorlog, waar 
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democratie en mensenrechten van bovenaf worden opgelegd (het 
zogenaamde sociaal-imperialisme). Bij imperialistische oorlogen 
hebben wij niks te winnen en alles te verliezen. Wij zullen daarom 
streven naar het ontmaskeren van de voorbereidingen op oorlog 
door de gevestigde elite, de leugens van de sociaal-imperialisten en 
de illusies die worden gevoed door sociaal-imperialisme.
 Het kapitalisme heeft tegenwoordig de mogelijkheden om 
het leven in alle uithoeken van de planeet weg te vagen. De strijd 
om een einde te maken aan het gevaar van oorlog is daarom een 
strijd voor de overleving van onze soort.
 
1.4 Natuur
Kapitaal heeft alleen belang bij haar eigen groei. Kapitaal maakt zich 
niet druk om het welzijn van natuur of arbeider. Mens en natuur zijn 
slechts van waarde voor zover zij kunnen worden uitgebuit. In de 
afgelopen eeuw heeft kapitalistische ontwikkeling geleid tot uitbui-
ting en vernietiging van de natuur op enorme schaal. Talloze dier- en 
plantensoorten zijn nu uitgestorven en vele meer worden bedreigd. 
Ontbossing, erosie, woestijnvorming, overbevissing, lucht- en water-
vervuiling zijn exponentieel toegenomen. In de grote steden in de 
ontwikkelingslanden betekent dit dodelijke smog, verontreinigd 
drinkwater en mensen die tussen het afval moeten leven. Daarnaast 
vormt klimaatverandering een bedreiging voor het voortbestaan 
van mens, dier en de gehele planeet. In plaats van het koesteren 
van de waardevolle zaken die de natuur ons heeft te bieden, wordt 
deze leeggeroofd, vervuild en uitgeput.
 Communisten verwerpen de stelling dat arbeiders alle rijk-
dom	creëren	onder	het	kapitalisme.	Er	 is	namelijk	ook	de	rijkdom	
die komt van andere klassen, zoals de boeren, de kleinburgerij en 
lagen van de middenklasse. Maar bovenal komt er een onmetelijke 
rijkdom van de natuur.
 Arbeidersbestuur is het enige realistische alternatief op de 
vernietigende reproductie van het kapitalisme. Om te beginnen als 
een tegenwicht binnen het kapitalisme, dat de logica van kapitaal op 
punten kan doorbreken als de organisatie van de arbeidersbewe-
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ging sterk genoeg is. De politieke economie van de werkende klasse 
brengt niet enkel hogere lonen en kortere arbeidsuren, maar ook 
gezondheidszorg, sociale zekerheid, pensioenen, algehele basis- en 
middelbaar onderwijs en maatregelen om het milieu te beschermen 
en waar mogelijk te herstellen.
 De arbeidersklasse is een product van het kapitalisme, maar 
het is tegelijkertijd ook in de unieke positie om zich daartegen te 
verzetten. De politieke economie van de arbeidersklasse verzet zich 
hevig tegen die van kapitaal. Ze wijst de weg naar de toekomst: de 
volledige reorganisatie van de maatschappij en een einde aan onze 
gespannen relatie met de natuur.

1.5 Strijd tegen opportunisme
Het kapitalisme genereert constant tegenstellingen en crises. Deze 
tegenstellingen maken de weg vrij voor een communistisch alterna-
tief. Dit alternatief kan slechts op een manier worden gerealiseerd: 
via de bewuste zelf-emancipatie van de arbeidersklasse. Binnen 
deze strijd bestaat echter een constant gevaar van opportunisme 
in de vorm van coalitionisme en nationalisme. De keuze voor een 
reformistische weg naar de macht (via burgerlijke coalities) of het 
vooropstellen van een nationale sectie van de arbeidersklasse (via 
nationalisme) zijn doodlopende wegen, die wij als communisten 
actief moeten bestrijden. 
 Hierbij moeten de belangen van een sectie van onze bewe-
ging altijd ondergeschikt zijn aan de belangen van het geheel, 
niet andersom. Geen land, geen partij, geen vakbond, geen lei-
der, geen sectie van de arbeidersklasse heeft voorrang boven de 
wereldrevolutie.
 Omdat de communistische revolutie begint als politieke 
daad door de onderdrukte klasse, betekent dit niet automatisch dat 
daarmee uitbuiting, vervreemding en onvrijheid zaken van het ver-
leden zijn.
 Hoewel de kapitalistische klasse erg klein is, bezit ze immens 
veel macht en dan niet alleen in de vorm van rijkdom en het 
staatsapparaat.	Als	een	heersende	klasse	zijn	haar	ideeën	ook	heer-
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send	 door	 de	 hele	 maatschappij.	 Kapitalistische	 ideeën	 ontstaan	
spontaan onder kapitalistische relaties en worden in de strijd voor 
de harten en geesten behoedzaam ontwikkeld en gecultiveerd door 
een leger aan betaalde propagandisten – de media, het onderwijs, 
kunst, religie, de gevestigde partijen, etc.
 In tegenstelling hiermee is de arbeidersklasse numeriek 
gigantisch. Het kan, zoals elke klasse van onderdanen, economisch 
en politiek strijden voor betere omstandigheden binnen het sys-
teem. Om zich echter te realiseren als een klasse-voor-zichzelf, een 
klasse met een historische missie om de gehele mensheid te bevrij-
den, heeft het een wetenschappelijke, rationele en volledig ontwik-
kelde kijk op de wereld nodig. Dit kan niet anders worden verkregen 
dan op basis van een cultuur van democratie en discussie en een 
strijd	 tegen	verkeerde	en	kapitalistische	 ideeën.	Deze	strijd	omvat	
ook uitingen van opportunisme binnen onze eigen gelederen, natio-
naal en internationaal.

1.6 Kapitalisme in Nederland 
Door een combinatie van sociale, politieke, economische en andere 
oorzaken was Nederland een van de eerste landen waar het kapita-
lisme domineerde.
 Halverwege de negentiende eeuw was het merendeel van de 
bevolking van het platteland verdreven, waardoor zij niet langer in 
hun levensonderhoud kon voorzien. Om te overleven moest ze de 
enige waar verkopen die ze te bieden had: hun arbeidskracht. De 
fabrieken, de mijnen en de molens in gedreven, kregen ze te maken 
met meedogenloze uitbuiting. De aristocratische- en handelsrijk-
dom die de basis vormde voor de Gouden Eeuw was verkregen door 
piraterij, koloniale rooftochten en de handel in zwarte slaven en 
werd vervolgens gebruikt om de fabrieken en werkplaatsen te bou-
wen waarin de loonarbeiders konden worden leeggezogen. Grote 
rijkdommen werden zo vergaard.
	 Maar	Nederland	was	 niet	 alleen.	Groot-Brittannië	 had	 eer-
der de kapitalistische ontwikkeling doorgemaakt en was in het begin 
de onbetwiste fabriek van de wereld. Met de opkomst van andere 
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kapitalistische	economieën	verloor	ze	echter	de	positie	van	wereld-
leider, voornamelijk door de opkomst van de Verenigde Staten en 
Duitsland.
 Hierdoor werd het moeilijker voor de dominante krachten 
om verder kapitaal te vergaren. Om dit op te lossen bouwden de 
mogendheden ieder een groots koloniaal rijk op om hun positie te 
versterken. Ook Nederland veroverde en koloniseerde een eigen 
rijk,	met	als	belangrijkste	eigendom	Indonesië.
	 Het	koloniale	bezit	leverde	goedkope	grondstoffen	en	rekru-
ten voor het leger en fungeerde als een gegarandeerde afzetmarkt, 
die kon worden afgeschermd van de andere mogendheden. Dit 
veroorzaakte een wapenwedloop om controle over de wereld met 
geweld te verdelen, waarin de mogendheden elkaar ook zoveel 
mogelijk spaken in de wielen staken.
 Dit leidde onvermijdelijk tot direct en indirect uitgevochten 
conflicten	tussen	de	imperialistische	staten.	In	twee	wereldoorlogen	
werden tientallen miljoenen afgeslacht om de belangen van natio-
naal kapitaal te behartigen. Barbarij kreeg een kapitalistische vorm.
 Deze oorlogen leidden tot grote wijzigingen op het wereldto-
neel. Terwijl Europa in puin lag, nam de VS de dominante positie van 
Groot-Brittannië	definitief	over.	De	VS	was	zo	machtig,	en	de	andere	
burgerlijke staten zo zwak, dat de VS  van de gelegenheid gebruik 
maakte om de meeste koloniale rijken te ontbinden. Onder Ameri-
kaanse druk en door binnenlandse opstand moest de Nederlandse 
elite	ook	toestaan	dat	ze	de	controle	verloor	in	de	grote	koloniën:	
eerst	 in	 Indonesië,	kort	daarna	 in	de	Molukken	en	Papoea-Nieuw-
Guinea , en uiteindelijk in Suriname. Een aantal kleine eilanden is 
nog	steeds	Nederlands	bezit.	Wel	werd	van	Indonesië	een	enorme	
afkoopsom	 geëist,	 die	 van	 dezelfde	 orde	 van	 grootte	 was	 als	 de	
Amerikaanse ‘Marshallhulp’ aan Nederland. 
 Hiermee was de basis gelegd voor een lange bloeiperiode, 
die overigens in belangrijke mate mogelijk werd gemaakt door het 
naar Nederland halen van bijna een miljoen zogenaamde ‘gastar-
beiders’, voornamelijk uit Turkije en Marokko, die decennialang 
nauwelijks rechten hadden. Hierdoor werden Nederlandse bedrij-
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ven voorzien van extra goedkope arbeidskrachten, om de loonkos-
ten	te	drukken,	om	specifiek	in	Nederland	groei	te	realiseren,	en	in	
de hoop de arbeidersklasse te splitsen langs etnische lijnen, onder 
andere mogelijk gemaakt door decennialang geen taalonderwijs 
aan te bieden.
 De ondermijning van de kracht van de arbeidersbeweging, 
wat in andere landen voor elkaar is gekregen door repressie en 
wetgeving, kwam in Nederland in de jaren tachtig tot uitdrukking 
in de belofte van het poldermodel, een institutionele vorm van 
klassencollaboratie.
 Door het uitschakelen van de vakbeweging als georga-
niseerde vorm van verzet tegen kapitaal, konden de kabinetten 
Lubbers en Kok vervolgens vaart maken met neoliberalisering. In 
Nederland betekende dit vooral uitverkoop van publieke voorzie-
ningen. Deze vorm van klassenoorlog, van enorme bezuinigingspak-
ketten en privatisering, in combinatie met staatssubsidie voor grote 
bedrijven, rukte al snel op als de nieuwe strategie van kapitaal om 
zowel haar winstgevendheid te waarborgen als de arbeidersbewe-
ging structureel te ondermijnen.
 Het poldermodel legde ook de economische basis voor het 
Nederlandse kapitalisme, die door goedkope arbeidskrachten een 
stevige concurrentiepositie verwierf binnen de Europese Economi-
sche Gemeenschap, de voorganger van de Europese Unie. 

1.7 Europese Unie
De Europese Unie is een product van de objectieve noodzaak van 
Europees kapitaal om, na de ontmanteling van de koloniale rijken, 
dominant te blijven in de internationale pikorde van staten. De EU 
is geen keizerrijk dat bijeen wordt gehouden door geweld, noch is 
het enkel een handelsblok. Het kapitalisme is er nog niet in geslaagd 
om volledige eenwording af te dwingen, zoals het wel wist te doen 
tijdens	de	19e	eeuw,	waarin	onder	andere	het	versnipperde	Italië	en	
Duitsland werden omgevormd tot moderne staten.
 Die tegenstelling - tussen het internationale karakter van 
kapitaal en de behoefte om dominant te blijven in de internationale 
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rangorde, versus de nationale belangen van kapitalisten, politieke 
elites	en	kleinburgerij	-	creëren	een	spanningsveld	die	de	Europese	
Unie van crisis naar crisis brengt. Objectief is er voor kapitaal een 
noodzaak voor een eengemaakte kapitalistische staat, met een een-
gemaakt economisch en sociaal beleid en een centraal belasting-
stelsel en staatsschuld.
 Het gebrek hieraan heeft binnen Europa geleid tot een 
scheiding tussen ‘Noord’ en ‘Zuid’. Nederland, Duitsland en diverse 
andere	economieën	behoren	 tot	de	meest	productieve,	maar	dat	
gaat	onvermijdelijk	ten	koste	van	de	zuidelijke	economieën,	wat	hun	
belangrijkste handelspartners zijn. Deze scheiding voedt vervolgens 
weer de cirkel van politieke spanningen, nationaal-populisme en 
blokkeert de verdere eenwording. Sinds 2004 is er ook een dui-
delijke scheiding tussen de nieuwe Oost-Europese lidstaten en de 
oorspronkelijke, vooral Noord-Westerse leden van de EU. Miljoenen 
arbeiders uit Oost-Europa komen hier op zoek naar werk en belan-
den in slechte werkomstandigheden. Dit leidt tot verdere discrimi-
natie en uitbuiting.
 De arbeidersklasse heeft voor haar eigen belangen behoefte 
aan eenheid. Op nationale schaal is het communistisch project vol-
strekt onmogelijk, maar op Europese schaal kan in ieder geval wor-
den begonnen aan het opbouwen van een positief alternatief op 
het kapitalisme. Volledig communisme zal pas mogelijk zijn als het 
kapitaal daadwerkelijk op wereldwijde schaal is verslagen.
 Communisten zijn daarom kritisch op de EU, maar pleiten 
niet voor een nationale afscheiding. Integendeel moeten commu-
nisten juist strijden voor een forse uitbreiding van democratische 
rechten binnen de semi-staat die de EU op dit moment vormt, gelijk 
aan de strijd voor democratische rechten in de nationale lidstaten in 
de 19e en 20e eeuw. Het punt toen en het punt nu is om de politieke 
macht van de arbeidersklasse als klasse te versterken en de basis te 
leggen voor de politieke machtsovername over Europa.

1.8 Ontwikkeling van de arbeidersbeweging in Nederland
Hoewel in de negentiende eeuw de heersende elite nog een poli-
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tiek van onderdrukking volgde om de arbeidersbeweging in toom te 
houden, volgde begin twintigste eeuw een kentering die werd ver-
sneld door de Russische revolutie. Na de invoering van het algemeen 
kiesrecht (in 1917 voor mannen, twee jaar later ook voor vrouwen) 
was er een aanleiding om de arbeidersbeweging te betrekken in het 
beheer van kapitaal. Met name na de Tweede Wereldoorlog, toen er 
een lange periode was van economische bloei, werd er actief ingezet 
op een vorm van klassencollaboratie, iets wat we nu het poldermo-
del zijn gaan noemen. Het was de basis voor de verzorgingsstaat, de 
sociaaldemocratische belofte.
 De PvdA hield tot de jaren zeventig vol een arbeiderspartij te 
zijn en liet zo nu en dan ook socialistische geluiden horen. Het is ech-
ter altijd een door en door kapitalistische partij geweest. In oorlog 
en vrede, in regering en oppositie, heeft de leiding van de PvdA altijd 
loyaal de belangen van het Nederlandse kapitaal verdedigd. Haar 
hervormingen waren erop gericht om de klassenstrijd te dempen en 
niet om de arbeidersklasse te bevrijden.
 Op een negatieve en perverse manier kon op deze economi-
sche en politieke basis een deel van de socialistische taken worden 
uitgevoerd: goedkope huisvesting, gezondheidszorg op basis van 
behoefte, gratis toegankelijk en volledig vormend onderwijs, een 
ethiek van gelijkwaardigheid, etc.
 Toen de bloeiperiode aan een einde kwam in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw was er geen mogelijkheid meer om de val 
te verzachten via koloniale bezittingen, zoals in het verleden. De 
klassenstrijd dreigde in de jaren tachtig los te breken, maar werd 
voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurde met steun van de 
vakbondsleiding door het tekenen van het akkoord van Wassenaar. 
Daarin verbond de vakbond zich met huid en haar aan het pol-
dermodel door het accepteren van loonmatiging in ruil voor extra 
banen die nooit zouden komen. Veel industrie vertrok uit Europa, 
wat de positie van de vakbonden verder aantastte.
	 Met	 het	 pacificeren	 van	 de	 vakbond	 was	 de	 weg	 open	
gemaakt voor het gemakkelijk ontmantelen van de verzorgingsstaat 
en het invoeren van kapitalistische vrije markt in tal van sectoren die 
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eerder bureaucratisch door de overheid werden geregeld, maar die 
nog wel door de staat werden gesteund en gestut. Dit bewijst dat 
verworvenheden die in het verleden zijn gewonnen ook weer kun-
nen worden afgepakt in een nieuwe situatie zolang de arbeiders-
klasse de macht niet neemt en kapitalistische relaties blijven gelden.
Door de ineenstorting van de CPN aan het eind van de jaren tachtig 
van de vorige eeuw, en het verrechtsen van de PvdA in de jaren 
negentig, ontstond er ruimte aan de linkerzijde. De SP, tot dan toe 
een maoïstische sekte, had op het juiste moment de juiste sterkte 
om die leegte op te vullen. Het organiseren in de buurten en wijken 
en haar onverbiddelijke oppositie tegen neoliberaal beleid lieten de 
partij uitgroeien tot een grote speler op het politiek vlak. 
 De SP groeide uit tot de hoogste uitdrukking van het klas-
senbewustzijn in Nederland, maar deed dat door af te stappen van 
het maoïsme en dat te vervangen door reformistische politiek. Wel 
hield ze vast aan de sterk autoritaire en bureaucratische structuren 
uit haar maoïstische periode, waardoor de partij naast een arbei-
derspartij ook een bureaucratische organisatie is die uitoefening 
van macht door de arbeidersklasse in de weg staat. Communisten 
werken zowel binnen burgerlijke arbeiderspartijen als in massas-
ektes zoals de SP. Het afzonderen van deze organisaties leidt tot 
minuscule politieke sektes. Binnen deze uitdrukkingen van arbei-
dersorganisatie strijden communisten voor marxistische politiek en 
bestrijden ze opportunisme en bureaucratisering.

1.9 Wereldrevolutie
De wereldrevolutie is de strijd om de gehele mensheid te bevrijden. 
Het is het proces waarbij het kapitalisme wordt vervangen door 
communisme. De overwinning van de communistische revolutie in 
een of meerdere landen is slechts tijdelijk, totdat de krachtenbalans 
zich	definitief	tegen	het	kapitalisme	heeft	gekeerd.	De	ervaringen	uit	
het verleden leren ons dat het ‘socialisme in één land’ berust op een 
illusie. Dit betekent dat de communistische revolutie moet winnen 
in een reeks aan geavanceerde kapitalistische landen, wil het niet 
verstikt raken in contrarevolutie. Het internationaal georganiseerde 
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kapitaal zal er namelijk alles aan doen om de emancipatie van de 
arbeidersklasse te voorkomen. Nationale revoluties moeten daarom 
worden gecoördineerd en, waar mogelijk, gesynchroniseerd. Om dit 
te realiseren is het van essentieel belang dat de arbeidersklasse zich 
internationaal organiseert.
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Een politiek programma is van groot belang in een communistische 
organisatie. Het functioneert als een leidraad en handvest voor de 
organisatie, maar dient ook als wapen voor leden om hun politieke 
leiders te controleren. 
 Ons programma is opgebouwd volgens de logica van een 
minimum-maximumprogramma, in de traditie van Marx, Engels, 
de Bolsjewieken en de marxistische sociaaldemocratie. In dit deel 
beginnen we met onze minimumeisen: de basis voor een mogelijke 
regeringsdeelname en daarbij de politieke machtsovername van 
het proletariaat. Dit zijn ook eisen die de basis leggen voor ons maxi-
mumprogramma, de overgang naar het communisme. Deze eisen 
betreffen	zowel	democratische	rechten	als	de	sociale	en	economi-
sche positie van de arbeidersklasse. Om de leiding te nemen over de 
transformatie van de maatschappij moet de arbeidersklasse zich-
zelf	tot	heersende	klasse	verheffen.	Dit	betekent	niet	alleen	dat	de	
arbeidersklasse de politieke macht heeft, maar ook dat de sociale, 
culturele en economische positie van de arbeidersklasse versterkt 
moet worden.
 
2.1 Het winnen van de strijd voor democratie
Onder het kapitalisme kent democratie twee gezichten. Enerzijds als 
een vorm van misleiding, waarin de massa’s wordt verteld dat ze 

ONMIDDELIJKE EISEN
DEEL TWEE
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de macht hebben in de maatschappij, wat haar uitbuiting vereen-
voudigd voor de elite. Dit is uiteraard een leugen. Er is namelijk een 
groot deel van de maatschappij waarin de markt en de kapitalisten 
het alleenrecht hebben: de economie. Anderzijds is er een continu 
proces van ‘democratische vernieuwing’ om de democratie een sub-
stantiële	 inhoud	 te	 geven.	 Zo	ook	de	mogelijke	 invoering	 van	het	
bindende referendum. Dit omzeilt politieke vertegenwoordiging en 
herleidt complexe politieke vraagstukken tot een simpele ‘voor’ of 
‘tegen’. Door de geschiedenis heen zijn referenda vaak gebruikt als 
extra middel voor misleiding door de heersende macht. De indiener 
van een referendum bepaalt immers de vraag, en dus het politieke 
kader. Democratie kan enkel daadwerkelijk worden bereikt wanneer 
de werkende klasse de leiding neemt in de strijd om elk aspect van 
de maatschappij onder het beheer te brengen van het volk.
 Daarom zetten communisten democratie niet tegenover 
communisme. Democratie is veel meer dan eens per vier of vijf 
jaar mogen stemmen. Democratie is de heerschappij van het volk, 
door het volk, voor het volk. Om dat mogelijk te maken moeten we 
alle juridische, structurele en sociaaleconomische beperkingen en 
vervormingen	 opheffen	 en	 tegengaan.	 De	 staatsvorm	 waarin	 de	
bevolking daadwerkelijk de politieke macht heeft noemen wij de 
democratische republiek. 

Wij staan voor collectief bestuur en verkozen vertegen-
woordiging. Onverkozen vertegenwoordiging is hiermee 
onverenigbaar;	wij	schaffen	posities	als	het	koningshuis,	de	
commissaris van de koning, de burgemeester, etc. af.
Afschaffing	 van	 de	 Eerste	 Kamer	 met	 haar	 getrapte	 ver-
kiezingen, die enkel dient als conservatieve rem op sociale 
verandering.
Breng het salaris van alle voltijds vertegenwoordigers op 
het niveau van het loon van een gemiddelde geschoolde 
arbeider.
Jaarlijkse verkiezingen op de hoogste politieke niveaus. 
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Regelmatige verkiezingen op lagere niveaus.
Tegen	 presidentiële	 structuren	 waar	 van	 bovenaf	 wordt	
gedirigeerd, voor de directe verkiezing van elke verantwoor-
delijke of groep van verantwoordelijken.
Ontmantel de AIVD, MIVD en alle andere elementen van het 
geheime staatsapparaat.
Voor lokale democratie. Voor het zoveel mogelijk lokaal - op 
wijk, plaats, gemeente en provinciaal niveau - uitvoeren met 
passende middelen van diensten, planning, belastingen en 
handhaving.

2.2 Vrijheid van informatie
Kennis is macht. De Nederlandse staat heeft zich altijd gehuld in 
geheimzinnigheid, bureaucratische regels en onbegrijpelijke amb-
telijke taal. Echte klassenbelangen worden daarmee weggehouden 
van normale arbeiders. Tegelijkertijd is er een nauwe band tussen 
de overheid en de eigenaars en beheerders van de massamedia. 
De pers, radio, televisie en internet zijn in grote mate gemonopo-
liseerd en dienen niet enkel als een manier om grote winsten te 
maken, maar ook als platform om continu kapitalistische waarden 
te verspreiden.
 De werkende klasse heeft openheid nodig in de overheid, 
economie, wetenschap en cultuur, wil het zelf de maatschappij gaan 
beheren.	De	mogelijkheid	tot	openlijke	strijd	over	ideeën,	en	de	vrij-
heid om te organiseren zijn noodzakelijk in de strijd voor de belan-
gen van de arbeidersklasse.

Volledige vrijheid van meningsuiting, vergadering en demon-
stratie. Wij verwerpen elke vorm van beperkingen en cen-
suur, wetgeving in die richting wordt onvermijdelijk ingezet 
tegen	de	arbeidersbeweging.	Reactionaire	ideeën	moeten	in	
de openbaarheid bestreden worden, niet door middel van 
bureaucratische methoden en censuur.
Schaf het staatsgeheim af. Publieke toegang tot alle over-
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heidsbestanden, kabinetsrapporten, diplomatieke overeen-
komsten, belastingdeals, etc.
Een eind aan bedrijfsgeheimen. Open alle boeken en data-
banken, zodat de arbeidersklasse deze zelf kan inspecteren.
Democratiseer de publieke omroepen, en breng deze onder 
verkozen	 leiding.	 Beëindig	 de	 macht	 en	 corruptie	 van	 de	
commerciële,	door	advertenties	gesponsorde,	media.
Internetvrijheid is een integraal onderdeel van vrijheid van 
informatie. Tegen elke vorm van het massaal in de gaten 
houden van de bevolking door staat of bedrijfsleven.
Een einde aan auteursrecht en andere vormen van ‘intellec-
tueel eigendom’.
Privacy wordt een daadwerkelijk recht voor iedereen. Geld 
verdienen door de handel in privé-informatie wordt verbo-
den en het opslaan van privégegevens door bedrijven en de 
overheid	wordt	flink	beperkt.

2.3 Milities
Communisten zijn tegen een gewapende professionele kaste, deze 
gewapende kaste heeft door zijn positie in de samenleving een 
ondemocratische machtspositie boven de rest van de samenleving. 
Niet een kleine elite moet alle kennis en macht over wapens hebben, 
maar deze moet breed gespreid worden over de bevolking. In de eer-
ste plaats moet dit gerealiseerd worden door de arbeidersbeweging 
zelf die toewerkt naar het opzetten van zelfverdedigingsorganisaties. 
 Deze milities zijn van belang om de arbeidersbeweging te 
beschermen en komen voort uit de klassenstrijd. De geschiedenis 
laat ons zien dat een grote communistische beweging te maken 
krijgt met repressie, politiegeweld en aanvallen van fascistische 
krachten. Wanneer de klassenstrijd heviger wordt, ontstaat niet 
alleen de noodzaak voor bewapening van arbeiders, maar ook het 
winnen van secties van het gewapende staatsapparaat voor onze 
kant.  
 Alhoewel wij streven naar een vreedzame machtsovername 
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van de arbeidersklasse kennen wij onze geschiedenis; de heersende 
klasse zal nooit vrijwillig hun macht weggeven. Om dat te realiseren 
moet de meerderheid van de bevolking zichzelf kunnen verdedigen. 

Leger en politie moeten worden vervangen door een volks-
militie onder democratische controle.
Eenieder ontvangt militaire training en heeft het recht op 
wapengebruik om zichzelf te verdedigen.
Officieren	dienen	te	worden	verkozen,	en	krijgen	een	gemid-
deld	arbeidersloon,	en	afschaffing	van	alle	privileges.
Politie en leger mogen niet worden ingezet tegen de arbei-
dersbeweging. Geen gewapende militairen op straat in vre-
destijd. Schaf anti-terreurwetgeving af.
Voor democratische verantwoording van lokale politietaken 
aan de gemeenteraad.
Het vakbondsrecht van politieagenten en soldaten moet 
worden verdedigd. Ook moeten zij het recht hebben om 
politieke vergaderingen en organen op te richten.
Reduceer	 het	 staand	 leger	 tot	 het	 verkozen	 officierskorps,	
tijdelijke dienst voor zware eenheden (artillerie, vliegtuigen, 
tanks, …), de beheerders en ontmijners van zware explosie-
ven en het opleidingskader.

2.4 Rechterlijke macht
De rechtbank is volgens burgerlijke politici de belichaming van het 
gelijkheidsideaal. Toch wordt de arbeidersklasse ook hier structureel 
benadeeld. In het huidige rechtssysteem staat eigendom centraal. 
Rechters zullen daarom geneigd zijn de belangen van de bezittende 
klasse te verdedigen. De vrije markt van diensten in de advocatuur 
zorgt ervoor dat degene die een betere advocaat kan betalen snel-
ler gelijk krijgt. Daarnaast kunnen rechters de democratie omzeilen 
door	zelfstandig	rechtsregels	te	creëren	en	democratische	besluiten	
aan de kant te zetten met een beroep op internationale verdragen.
 Ook het strafrecht is irrationeel en inhumaan. Misdaad kan 
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enkel worden begrepen in de context van de maatschappij. In de 
klassenmaatschappij is misdaad vaak een product van vervreem-
ding, behoefte of verzet. Criminalisering van sociale problemen en 
verhoging	van	straffen	lost	de	onderliggende	problemen	niet	op.

Iedereen heeft het recht om zijn zaak voor te leggen aan een 
willekeurig geselecteerde jury, die beslist na het horen van 
partijen, en die van advies wordt voorzien door een rechter.
Afschaffing	van	de	Hoge	Raad.	Mochten	er	interpretatievra-
gen ontstaan in een procedure, dan worden die doorver-
wezen naar een commissie onder directe democratische 
controle van het parlement.
Democratisch genomen besluiten van het hoogste orgaan 
kunnen niet door een rechter worden vernietigd.
Alle rechters en functionarissen van het Openbaar Ministe-
rie moeten afzetbaar zijn.
Iedereen heeft recht op kosteloze hoogwaardige rechtsbij-
stand. Sociale advocaten komen in loondienst van de staat 
en ontvangen een normaal salaris voor een geschoolde 
arbeider.
Boetes worden proportioneel aan iemands inkomen en 
vermogen.
De gevangenis dient altijd een laatste optie te zijn. Gevan-
genen moeten de mogelijkheid hebben zich volledig te kun-
nen ontwikkelen als mens. Iedere gevangene dient enkel te 
worden opgesloten binnen een korte afstand tot zijn of haar 
woonlocatie; als dit onmogelijk is moeten de reiskosten voor 
bezoek door familieleden volledig worden vergoed.
Het gevangenisleven dient zo normaal als mogelijk te zijn. 
Het doel moet rehabilitatie zijn, en geen vergelding.

2.5 Europa
Communisten zullen zich verzetten tegen elke poging zich terug 
te trekken achter de landsgrenzen. Tegelijkertijd verzetten we ons 
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tegen de EU van de commissarissen, de corruptie en het kapitaal. 
De arbeidersklasse moet deze continentale semi-staat nemen als 
beginpunt van strijd, en zich niet terugtrekken binnen de nauwe 
grenzen van de nationale staat.
	 Voor	de	werkende	klasse	creëert	dit	de	noodzaak	om	zich	
op het niveau van de EU te organiseren: campagnes, vakbonden, 
coöperatieven en een Communistische Partij van de Europese Unie 
zijn noodzakelijk voor de strijd voor betere lonen en arbeidsom-
standigheden, radicale democratie en een politiek alternatief. Com-
munisten willen geen semi-democratische, confederale EU van het 
kapitaal, maar een verenigd Europa onder heerschappij van de wer-
kende klasse.

Voor een onverdeelde Europese eenheid, voor een Euro-
pese Democratische Republiek.
Versterk en democratiseer het Europees Parlement: hef de 
Europese Commissie en de Raad van Ministers op, houd 
jaarlijkse verkiezingen, geef het Parlement volledige parle-
mentaire rechten.
Voor een democratisch beheerde Europese Centrale Bank, 
nationaliseer alle banken in Europa.
Voor een gemeenschappelijk belastingstelsel, een gemeen-
schappelijk sociaal beleid en een gemeenschappelijk econo-
misch beleid onder democratische controle. Één Europees 
minimumloon. Maak van de nationale schulden een 
gemeenschappelijke Europese staatsschuld. Streep interne 
Europese schulden tegen elkaar weg. Voor het annuleren 
van de oneigenlijke schuld.
Beëindig het huidige landbouwsubsidiesysteem. Zet in op 
een landbouwbeleid dat voorziet in menselijke behoefte, in 
plaats van winstmaximalisatie, op een manier die in lijn is 
met een duurzaam evenwicht met de natuur.
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2.6 Internationale betrekkingen 
Onze strijd voor een Europese Democratische Republiek is een 
essentieel onderdeel van het streven om de arbeidersklasse wereld-
wijd aan de macht te brengen. Daarom streven communisten naar 
de formatie van een communistische internationale, die bestaat uit 
de verschillende continentale en nationale communistische partijen, 
en die de arbeidersklasse wereldwijd verenigt.
 Communisten zijn tegen elke imperialistische oorlog, militair 
bondgenootschap en bezetting. Ook verzetten we ons tegen nucle-
aire, biologische en andere massavernietigingswapens, gezien hun 
inherente onmenselijke karakter.
 Vrede kan niet komen van instituten als de Verenigde Naties 

– een samenraapsel van uitbuiters en moordenaars. Het is de taak 
van communisten om de breed gedragen behoefte aan vrede te 
koppelen aan de noodzaak tot revolutie. Enkel via de ontwapening 
van de kapitalistische klasse door een zegevierende internationale 
arbeidersklasse kan het gevaar van oorlog voor eens en altijd wor-
den bezworen.
 Wij staan voor vreedzame verandering, maar we zijn geen 
pacifisten.	In	oorlogen	moeten	communisten	altijd	aan	de	kant	van	
de arbeidersklasse staan, zeker in revolutionaire burgeroorlogen 
voor de macht van de arbeidersklasse. Bij imperialistische oorlogen 
hebben wij niks te winnen, en alles te verliezen. Daarom zullen wij 
ons inzetten de voorbereidingen op oorlog door de gevestigde orde 
te ontmaskeren, net als de leugens van de sociaal-imperialisten en 
de illusies die worden gevoed door sociaal-imperialisme.
 Andere zogenaamd “sociale” oplossingen voor de problema-
tiek van de Derde Wereld schieten ook tekort. Ontwikkelingshulp is 
vaak synoniem voor imperialisme. Communisten verkiezen daarom 
de praktische en politieke steun vanuit onze arbeidersbeweging 
aan de arbeidersbeweging en seculiere progressieve bewegingen in 
andere landen boven de corruptie van deze “ontwikkelingshulp”.

Voor de ontmanteling van het militair-industrieel complex. 
Verwijder en vernietig alle nucleaire, biologische en andere 
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massavernietigingswapens.
Voor	 opheffing	 van	 de	 NAVO	 en	 andere	 militaire	
samenwerkingsverbanden.
Voor uittreding uit de VN, voor een wereldwijde arbeiders-
beweging die de humanitaire taken democratisch op zich 
neemt.
Voor uittreding uit de Wereldhandelsorganisatie, de Wereld-
bank en het Internationaal Monetair Fonds. Herschrijf alle 
economische handelsverdragen in het belang van de arbei-
dersklasse	en	het	opheffen	van	internationale	ongelijkheid	
tussen natiestaten.

2.7 Nationaliteitenvraagstuk
Communisten strijden voor een wereldwijde democratische repu-
bliek waarin verschillende nationaliteiten op gelijkwaardige basis in 
geïntegreerd zijn. In de basis verwerpen communisten dus separa-
tisme en linkse varianten hierop. Communisten verdedigen demo-
cratische rechten wanneer vraagstukken van onderdrukking van 
nationaliteiten en nationale zelfbeschikking opkomen. Echter zijn 
deze tactische vraagstukken van ondergeschikt belang aan het doel 
van gelijkheid tussen nationaliteiten en de democratische republiek.
 

Voor	materiële	 gelijkwaardigheid	 voor	 het	 overzeese	 deel	
van onze republiek, bestaande uit de landen Aruba, Curaçao, 
Sint-Maarten en de BES-eilanden. Verdere integratie in de 
democratische republiek laten we afhangen van hun eigen 
democratische besluitvorming.
Recht om politiek te bedrijven in je moedertaal.

2.8 Belastingen
Communisten staan voor een transparante staat. Directe belas-
tingen hebben daarom de voorkeur boven indirecte, progressieve 
boven regressieve. Waar indirecte belastingen onvermijdbaar zijn, 
zijn	we	voor	progressieve	belastingheffingen.
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Schaf indirecte en regressieve belastingen als BTW en accijn-
zen af. Dit moet worden opgevangen door progressieve 
belastingen op inkomen en, belangrijker, hoge vermogens 
en winst.
Verhoog de erf- en schenkbelasting. Er moet een einde 
komen aan de dynastieke werking van kapitaal, waarin rijke 
families zichzelf over generaties in stand houden.
Beëindig	het	beleid	van	belastingparadijzen.	Een	internatio-
naal belastingstelsel, om te beginnen in geheel Europa, stopt 
de vlucht van kapitaal naar het goedkoopste land.
Beëindig	 speciale	 belastingregelingen	 voor	 het	 grootkapi-
taal. Maak de gehele werking van het belastingstelsel volle-
dig openbaar en begrijpelijk voor iedereen.

2.9 Vakbonden 
Vakbonden beperken de concurrentie tussen arbeiders zodat er een 
betere prijs voor arbeidskracht kan worden bedongen. Vakbonden 
zijn dus een grote vooruitgang voor de arbeidersklasse, waarmee 
miljoenen arbeiders kunnen worden georganiseerd in collectieve 
actie tegen de kapitalistenklasse.
 Van nature zijn vakbonden getekend door sectionalisme. Op 
zijn best is vakbondsbewustzijn in staat om de omstandigheden van 
arbeiders te verbeteren binnen de grenzen van het kapitalisme. In 
het ergste geval vervalt vakbondsbewustzijn in de belangen van 
kapitaal	en	offert	het	de	belangen	van	arbeiders	op	voor	kapitalisti-
sche concurrentie en winstmaximalisatie.
 Communisten streven openlijk om vakbonden om te vormen 
in scholen voor het communisme. Dit doen we door altijd het belang 
van de gehele klasse te verdedigen, te streven naar arbeiderseen-
heid en door de actieve leden volledig te betrekken in het beleid.
 Bij vakbondsorganisatie ontstaan ook altijd specialistische 
activiteiten. Om deze reden heeft een vakbond altijd een laag aan 
officiële	functionarissen	nodig.	Echter,	door	een	gebrek	aan	demo-
cratische controle door en verantwoording aan het lidmaatschap is 
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deze laag verworden tot een conservatieve kaste. Deze bureaucratie 
is meer geïnteresseerd in deals met bazen en het in stand houden 
van hun eigen inkomen dan in de klassenstrijd. Als een laag die zich 
plaatst tussen arbeid en kapitaal heeft het een materieel belang bij 
instandhouding van het loonsysteem. Daarom strijden communis-
ten tegen de bureaucratie.

Vakbonden dienen zich onafhankelijk op te stellen ten 
opzichte van de staat en de kapitalistenklasse.
Alle voltijds vakbondsvertegenwoordigers dienen te worden 
gekozen door de leden, dienen verantwoording eraan af te 
leggen en moeten direct door het lidmaatschap af te zetten 
zijn.
Geen vakbondsvertegenwoordiger dient meer te verdienen 
dan de gemiddelde arbeider van diezelfde bond.
Arbeiders zijn het beste af bij het steunen van vertegen-
woordigers die strijden voor de langetermijnbelangen van 
de arbeidersklasse als geheel.
We streven naar alomvattende arbeidsraden op de werk-
vloer waar alle arbeiders, ongeacht hun werk, ongeacht of 
ze vakbondslid zijn, zijn georganiseerd. Arbeidsraden moe-
ten invloed uitoefenen over het aannemen en ontslaan van 
personeel, productiviteit en investeringen.
Eén	 industrie,	 één	 vakbond.	 Industriële	 bonden	 zijn	 een	
vooruitgang ten opzichte van sectorale bonden en zetten 
arbeiders in een sterkere positie om op te komen voor hun 
rechten.
Tegen gele bonden die enkel in het leven geroepen zijn om 
de arbeidersbeweging te ondermijnen.
Vanwege het internationale karakter van het kapitalisti-
sche systeem en het bestaan van gigantische transnatio-
nale bedrijven, moeten vakbonden zich ook internationaal 
organiseren.
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2.10 Arbeidersraden
In elke grote slag in de klassenstrijd ontwikkelen zich nieuwe vormen 
van	organisatie,	van	een	hoger	niveau,	flexibeler	en	meer	algemeen	
dan bestaande vakbondsstructuren. In Rusland werden ze “sovjets” 
genoemd,	in	Duitsland	“Räte”,	in	Groot-Brittannië	“councils	of	action”	
en bij ons arbeidersraden.
 Deze raden omarmen en coördineren iedereen die in strijd 
is en hebben daarmee het potentieel om een onderdeel te worden 
van de toekomstige arbeidersstaat. Wij moedigen elke ontwikkeling 
in deze richting aan als emancipatoir onderdeel van de politieke 
macht van onze klasse.
 Als maatschappijbrede organisatievorm hebben ze wel 
democratische beperkingen en zijn ze daardoor ook een strijdtoneel 
voor proletarische politiek. De communistische partij heeft in deze 
strijd een centrale plek, door politieke educatie en georganiseerde 
politieke discussie in te brengen. Zo kunnen arbeidersraden groeien 
als	potentiële	bouwblokken	voor	de	democratische	republiek.
 
2.11 Arbeidsomstandigheden
Communisten zien de behoeftes van de arbeidersklasse als begin-
punt en beperken zich niet tot wat het kapitalisme zich kan ver-
oorloven. Daarom steunen wij de strijd van de arbeidersklasse ter 
verdediging van haar directe belangen. 

Iedere arbeider dient het recht te hebben lid te worden van 
de vakbond en om te staken.
Gelijk loon voor gelijk werk.
Verkorting van de werkdag, voldoende rust moet gegaran-
deerd zijn. 
Een ononderbroken wekelijkse rustperiode van niet minder 
dan 65 uur.
Afschaffing van overwerk in haar huidige vorm. In noodge-
vallen en andere zulk eventualiteiten moet overwerk vrijwil-
lig zijn, enkel voor korte perioden en met dubbel loon.
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Een minimum nettoloon moet worden vastgesteld op het 
niveau dat arbeiders er een goed leven van kunnen lei-
den, waar men materieel en cultureel volwaardig deel kan 
nemen aan de maatschappij. Alle uitkeringen, pensioenen 
en studententoelages moeten op het niveau zijn van dit 
minimumloon.
Een minimum van zes weken betaald verlof per jaar en 
betaald vrij tijdens publieke feestdagen. In sectoren die niet 
kunnen sluiten tijdens feestdagen, zoals de hulpdiensten, 
geldt dubbel loon.
Alle volksverzekeringen dienen volledig te worden betaald 
door kapitalisten en de overheid.
Een beroepsopleiding dient verplicht te worden bekostigd 
door alle kapitalisten aan hun personeel.
Onder de 14 jaar is arbeid verboden. Tussen de 14 en 16 jaar 
is	de	werkweek	beperkt	tot	12	uur.	Jeugdloon	schaffen	we	af;	
iedereen die werkt, heeft  minimaal een minimumloon.
Schijnzelfstandigen moeten vaste contracten krijgen. Bedrij-
ven mogen hun personeel niet meer ontslaan om hen ver-
volgens als zzp’er  in te huren. Iedereen heeft recht op een 
vaste baan. Zzp’ers  worden waar er behoefte aan is onder-
gebracht in een overkoepelende organisatie.

2.12 Natuur en klimaat
Het kapitalisme brengt een ecologische catastrofe voort. Door het 
winstmotief focussen kapitalisten alleen maar op meer en meer 
productie, en vooral op vervuilende productie. Mens, dier en natuur 
worden ondergeschikt gemaakt aan de eindeloze accumulatie van 
winst en kapitaal. Hierdoor ontstaat er een veelvoud aan crisissen, 
op het gebied van uitstoot, luchtkwaliteit maar ook biodiversiteit. 
 Ons doel is niet enkel het stoppen van de massale vernie-
tiging van de natuur en behouden wat we nog hebben, maar ook 
het herstellen en verbeteren van de rijkdom van de natuur, waar dit 
mogelijk is. Uiteindelijk willen we toe naar een planmatige economie 
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waar er geproduceerd wordt voor nut, met inachtneming van ecolo-
gische consequenties. Tot die tijd kunnen we het kapitaal onderge-
schikt maken aan dwingende maatregelen ten bate van natuur en 
milieu. 

Reduceer de uitstoot van broeikasgassen naar zo dicht moge-
lijk bij 0%. Haal daarnaast weer broeikasgassen uit de lucht 
om zo de al gedane schade aan het klimaat te herstellen.
Verbied productie die schadelijk is voor het klimaat of voor 
milieuverontreiniging zorgen.
Wend alle technologische middelen aan voor de duurzame 
productie van onze energie, in een evenwichtige energiemix 
en onder collectief beheer op het laagst mogelijke niveau.
Maak openbaar vervoer gratis en voor iedereen toegankelijk.
Bescherm de natuur die nog over is en herstel de verdwe-
nen natuur. Waar mogelijk moeten er weer bossen komen, 
natuurlijke overstromingsgebieden, moerassen, vennen en 
heidegebieden. Ook moet er ingezet worden op de herintro-
ductie van inheemse planten en diersoorten.
De vervreemding van de natuur moet worden tegengegaan. 
Steden moeten in plaats van betonnen jungles gezonde leef-
omgevingen worden met voldoende ruimte voor natuur en 
groene initiatieven.
Herstel de band tussen stad en platteland, en landbouw en 
industrie. De trend om de bevolking te concentreren in de 
Randstad moet worden gekeerd. Werk en huiselijk leven 
moeten dichter bij elkaar komen.
Nationaliseer het landgoed en maak alle natuurgebieden vrij 
toegankelijk.
De uitbuiting van dieren moet worden tegengegaan. De 
bio-industrie moeten worden bestreden en plantaardige 
alternatieven moeten toegankelijk worden gemaakt.
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2.13 Racisme en migratie
Veel arbeiders in Nederland hebben een achtergrond elders in de 
wereld. Migratie is vaak het resultaat van armoede, gebrek aan 
mogelijkheden, oorlog of achtervolging. Kapitaal gaat zonder barri-
ères over heel de wereld. Communisten zijn principieel voor de vrije 
beweging van mensen en tegen staatsmaatregelen die voorkomen 
dat mensen landen kunnen binnengaan of verlaten. Tegelijkertijd 
willen we een einde aan armoede, het gebrek aan mogelijkheden, 
oorlog en achtervolging, overal in de wereld.
 De kapitalisten gebruiken migrantenarbeiders, zeker ille-
galen, als de meest makkelijke prooi om uit te buiten. Dit wordt 
verzekerd door immigratiewetgeving, het gebrek aan veiligheid en 
politie-invallen, detentiecentra en deportaties. Racisme is vaak een 
middel om imperialistische interventies te onderbouwen, evenals 
het rechtvaardigen van een anti-vluchtelingensentiment; vluchtelin-
gen die ontstaan door deze zelfde oorlogen. Zowel imperialistische 
oorlogen en de ontmenselijking van vluchtelingen dient bestreden 
te worden.
 Ons anti-racisme gaat uit van de arbeidersbeweging en niet 
van het formele anti-racisme van de staat in de vorm van gelijkheid 
voor de wet etc. Alleen de strijd voor communisme kan etnische 
minderheden en migranten emanciperen. Hierbij is een alliantie 
met de staat, of klasse reduceren tot één van vele “identiteiten”, een 
doodlopende weg. Ook een hyperfocus op economische eisen zit 
emancipatie in de weg en vloeit vaak over in nationalisme en uitslui-
ting als conclusie. 
 Migrantenarbeiders zijn niet het probleem, dat zijn de kapita-
listen die arbeiders gebruiken om de concurrentie op te drijven. Elke 
vorm van immigratiecontrole door de staat is direct in het belang 
van onze uitbuiters. Het geeft de staat het recht om te beslissen wie 
wel en geen toegang mag hebben tot Nederland. Wij sporen actief 
aan om de organisatiegraad van de vakbeweging onder migranten-
arbeiders te verhogen. Het is in het belang van alle arbeiders dat 
migrantenarbeiders en etnische minderheden integraal onderdeel 
worden van de maatschappij. Integratie is progressief zolang het 
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niet is gebaseerd op dwang. Het moet de taak van de vakbewe-
ging worden om kapitalisten te controleren op het misbruiken van 
migrantenarbeiders voor loondumping en stakingsbreken.

Tegen “Fort Europa”. Voor de vrije migratie van iedereen in 
en uit de EU. Alle migrantenarbeiders die langer in het land 
verblijven dan zes maanden krijgen het recht op volledig 
burgerschap met volledige sociale en politieke rechten. 
Tegen alle imperialistische oorlogen, en voor de menselijke 
behandeling en opvang van alle vluchtelingen. 
Bestrijd alle discriminatie gebaseerd op etniciteit of cultuur 
door de overheid en private partijen. Vooroordelen, racisti-
sche tradities, en andere vormen van racisme dienen door 
de arbeidersbeweging zelf te worden bestreden.
Iedereen heeft het recht om in de eigen taal te spreken en 
de eigen taal als vak te volgen. Dit recht om de eigen taal 
te mogen gebruiken geldt ook voor correspondentie met de 
overheid.
Alle migrantarbeiders en hun families hebben het recht om 
Nederlands te leren. De kosten worden betaald door de 
werkplaats, en de uitvoering wordt geregeld door de staat. 
Alle detentiecentra worden gesloten. Voor de naturalisatie 
van alle inwonenden die dat willen.

2.14 Werkloosheid 
Werkloosheid is een integraal onderdeel van het kapitalisme. In tij-
den van recessie en crisis worden massa’s mensen op straat gezet 
omdat ze niet langer winstgevend kunnen worden uitgebuit. Werk-
loosheid is altijd een geschikt middel voor kapitaal om de arbeiders-
klasse collectief te disciplineren en om uitbuiting te maximaliseren. 
Volledige werkgelegenheid, hetzij als gevolg van regeringsbeleid of 
in perioden van uitzonderlijke economische groei, versterkt het zelf-
vertrouwen van de werkenden, wat leidt tot hogere lonen en betere 
arbeidsomstandigheden.
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 Permanente volledige werkgelegenheid is echter niet ver-
enigbaar met het voortbestaan van het kapitalisme. De kapitalis-
tische klasse en haar staat zullen alles in het werk stellen om het 
reserveleger aan werklozen te herstellen om zo de strijdbaarheid 
van de georganiseerde arbeidersbeweging te ondermijnen.
 Werklozen moeten vaak rondkomen van minimale bestaans-
middelen en vormen zo een gemarginaliseerd deel van de bevolking. 
Dit wordt in stand gehouden en versterkt door criminaliteit, achter-
standen in onderwijs en schulden. De enige manier om een einde te 
maken aan werkloosheid is door een einde te maken aan het sys-
teem dat het veroorzaakt en nodig heeft.

Als onderdeel van de arbeidersklasse dienen de werk-
lozen zo volledig mogelijk te worden geïntegreerd in de 
arbeidersbeweging.
Al het werk moet minimaal worden verricht tegen minimum-
loon. Ook uitkeringen moeten op hetzelfde niveau of hoger 
liggen.
Tegen de criminalisering van de uitkeringsgerechtigden. Uit-
kering is een recht, geen privilege.
Organisaties van uitkeringsgerechtigden dienen integraal 
onderdeel te zijn van de vakbeweging. De vakbeweging moet 
een verbond van werkenden en werklozen worden.
Goedkope arbeidstrajecten en dwangarbeid in ruil voor uit-
kering moeten worden vervangen door echte training en 
scholingstrajecten onder vakbondstoezicht.
Voor een grootschalig schuldenpardon voor minima en 
een verbod op het maken van winst over huishoudelijke 
schulden.	Voor	een	grootschalig	overheidsoffensief	om	de	
armoede binnen een jaar te halveren.

2.15 Nationalisatie
De historische taak van de arbeidersklasse is om de gigantische 
transnationale bedrijven volledig te socialiseren. Programma’s om 
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zulke bedrijven te nationaliseren bereiken enkel dat deze worden 
opgesplitst	in	inefficiënte	nationale	eenheden.	Geredeneerd	vanuit	
de wereldrevolutie zijn programmatische eisen tot nationalisatie 
daarom objectief reactionair. Ons vertrekpunt is de hoogste ont-
wikkelingsgraad van het kapitalisme. Geglobaliseerde productie 
behoeft geglobaliseerde sociale controle en beheer.
 Communisten verzetten zich tegen de illusie dat nationa-
lisatie op welke manier dan ook gelijk staat aan communisme. Er 
is niets inherent progressief of socialistisch aan genationaliseerde 
industrieën.
	 Echter,	 nationalisaties	 kunnen	onder	 specifieke	omstandig-
heden - zoals bij dreiging van sluiting, massaontslag en kapitaal-
vlucht - wel in het belang kan zijn van de arbeidersklasse. 

Tegen ontslagen. Nationaliseer bedreigde arbeidsplaatsen 
of	industrieën	onder	arbeiderscontrole	en	-beheer.
Voor	de	nationalisatie	van	grond,	de	financiële	sector,	infra-
structuur zoals het openbaar vervoer, internet, telefonie, 
gas, water en elektriciteit.
Compensatie richting voormalige eigenaars enkel op basis 
van bewezen behoefte.

2.16 Huisvesting
Communisten zien huisvesting als een basisrecht. Het uitgangspunt 
is huisvesting in collectief bezit onder democratische controle met 
ruimte voor individuele en collectieve zelfexpressie, in plaats van 
bureaucratisch management. Daarom verzetten zij zich tegen senti-
menten als ‘’iedere arbeider een eigen koophuis’’. Kapitaal probeert 
sociale problematiek in arbeidersbuurten aan te pakken door mid-
del van huisuitzetting, verkoop van huurwoningen en het kunstma-
tig opdrijven van huurprijzen. Hierdoor is een steeds grotere groep 
overgeleverd aan de markt. Kapitaal kan de sociale problematiek 
enkel verplaatsen, niet oplossen.
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Woningverhuur wordt ondergebracht in woningbouwver-
enigingen. De markt in de verhuur van woningen wordt 
afgeschaft. Appartementencomplexen dienen democratisch 
te worden beheerd door de inwoners, in samenspraak met 
de lokale autoriteiten en relevante vakbonden.
Een grootschalige herinvestering en sociale huisvesting en 
verbod op speculatie in woningen om een einde te maken 
aan de woningnood.
Sociale huisvesting dient van hoge kwaliteit te zijn, energie-
zuinig en met ruime woonruimte. Er moet ruimte zijn voor 
gemeenschappelijke woonverblijven; gedeelde diensten, tui-
nen, zwembaden, sportverblijven zouden onderdeel moeten 
zijn van het woonbestand. Waar toepasselijk moet er buiten 
plek zijn voor kinderen om te spelen, voor jongeren om acti-
viteiten te ontplooien en voor andere leeftijdsgroepen om 
samen te komen.
Nieuwe woningbouw, publieke ruimtes, en infrastructuur 
in algemenere zin dient zo toegankelijk mogelijk te zijn voor 
mensen met een beperking (bijv. in een rolstoel). Oudere 
woningbouw dient hiervoor aangepast te worden wanneer 
nodig.
Huisvesting wordt verdeeld op basis van behoefte, met een 
huur op basis van een symbolisch bedrag. Geen inkomens-
grens voor sociale huurwoningen. Er moet sprake kunnen 
zijn van een levenslang woonverblijf.
Bestaande bewoners en de bredere gemeenschap krij-
gen vergaande zeggenschap over nieuwbouwprojecten en 
renovaties van oudere woningen. Geen sloop zonder royale 
terugkeerregelingen.
Een publieke beheerde woningbouwvereniging zorgt dat 
geplande doelen voor het bouwen van huizen worden 
behaald en om, in samenspraak met vakbonden, perma-
nente	werkgelegenheid	te	verschaffen	aan	bouwvakkers	en	
deze te blijven scholen.
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2.17 Gezondheid
Het huidige kapitalistische zorgsysteem wordt gekenmerkt door een 
groeiende ontoegankelijkheid van de zorg. Onder de invloed van 
marktmechanismen wordt georganiseerde preventie aan de kant 
geschoven. Communisten eisen een volledige, gratis toegankelijke 
en democratisch beheerde gezondheidszorg die voldoet aan de 
behoeften van iedereen. 

Schaf het huidige verzekeringsstelsel af. Naar een universeel 
centraal ziekenfonds onder democratische controle, welke 
progressief	wordt	 gefinancierd.	Dit	 fonds	 dekt	 alle	 kosten,	
zonder eigen bijdrages per behandeling.
Breng de farmaceutische industrie onder gemeenschapscon-
trole, zodat geneesmiddelenonderzoek plaatsvindt op basis 
van menselijke behoefte en niet voor het maken van winst.
Breng ziekenhuizen en gezondheidscentra onder controle 
van het personeel en de gemeenschap die ze bedienen.
Er moet sterk worden ingezet op preventieve geneeskunde, 
met name op het gebied van beter en gezonder voedsel.
Voor gratis collectieve sportscholen en andere 
sportfaciliteiten.
Voor gelijkheid in de zorg. Bij medisch onderzoek moet er 
veel meer aandacht zijn voor verschillen in symptomen, 
klachten en werking van medicijnen of ingrepen bij vrou-
wen, mannen, en andere mensen, evenals voor verschil-
len die samenhangen met cultuur of etnische achtergrond. 
Om een gelijke zorgkwaliteit voor iedereen te kunnen 
garanderen, moet er ook aandacht worden gegeven aan 
vooroordelen die er bestaan ten opzichte van vrouwen en 
minderheidsgroeperingen.
Los de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg op, en 
bestrijdt stigma’s met betrekking tot mentale gezondheid. 
Ook hier moet veel meer aandacht zijn voor preventie.
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2.18 Vrouwen en gendergelijkheid
Vrouwen worden onderdrukt door het systeem van uitbuiting en de 
verdeling van arbeid. Deze onderdrukking bestaat sinds het begin 
van de klassenmaatschappijen. Met het einde van uitbuiting komt 
er een begin aan een nieuw tijdperk van vrouwenemancipatie en 
verdere gendergelijkheid. Daarom is de strijd voor beide diep met 
elkaar verbonden.
 Vrouwenemancipatie is hierbij geen kwestie voor vrouwen 
alleen. Net zoals het einde van de klassenuitbuiting een kwestie 
voor vrouwen is, zo is vrouwenemancipatie een kwestie voor ieder-
een. De strijd voor communisme en de emancipatie van de vrouw 
kunnen niet worden gescheiden. Hierbij moeten we ons er bewust 
van zijn dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen en mensen met 
andere genderidentiteiten onderdrukt worden door patriarchale 
structuren.
	 Ontwikkeld	kapitalisme	heeft	de	materiële	basis	gecreëerd	
voor de bevrijding van de vrouw, maar vrouwen kunnen niet volle-
dig zichzelf emanciperen totdat de huidige verdeling van arbeid is 
verdwenen en zonder het kapitalistisch recht achter zich te laten, 
wat concreet betekent: tot eenieder wat er aan arbeid is gedaan.
 In Nederland hebben vrouwen een formele gelijkwaar-
digheid met de man verworven. Maar het kapitalistische systeem 
maakt	dit	tot	een	aanfluiting.	Op	het	werk,	thuis,	in	de	vakbeweging,	
bij de gevestigde politieke partijen, in cultuur, en in georganiseerde 
religie hebben vrouwen nog steeds te maken met ongelijkwaardig-
heid, discriminatie en onderdrukking.
 Er heeft zich in de afgelopen decennia een grote vlucht 
plaatsgevonden in de deelname van de vrouw in de economie. De 
norm hier is dat vrouwen worden uitgebuit als goedkope arbeids-
krachten en thuis alsnog zonder vergoeding een disproportioneel 
deel van het huishouden onderhouden. Ze dragen daarom een dub-
bele last.
 Vrouwen hebben hun eigen problemen en eisen. Deze eisen 
gaan echter niet in tegen de eisen van de arbeidersklasse als geheel, 
ze versterken elkaar juist.
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 Genderrollen zijn tegenwoordig minder rigide dan vroeger, 
en	er	 is	een	groeiende	groep	mensen	die	zich	niet	 identificeert	 in	
de binaire weergave van gender, of zich op een andere manier  niet 
identificeert	met	de	sekse	die	ze	is	toegewezen.	Er	zijn	ook	steeds	
minder mensen die zich bevinden in een ‘traditionele’ gezinssituatie. 
Vrouwen zijn meer dan moeders en niet alle, en niet enkel vrouwen, 
kunnen kinderen baren. Deze problematiek is echter van wezenlijk 
belang voor de emancipatie van de gehele arbeidersklasse.

Maak van formele gelijkwaardigheid werkelijke gelijkwaar-
digheid. Sociaal, economisch, politiek en cultureel moeten er 
substantiële	stappen	naar	gelijkwaardigheid	worden	gezet.
Vrije mogelijkheid tot abortus en vrije beschikbaarheid van 
anticonceptiemiddelen, en gratis menstruatieproducten.
Volledige steun aan iedereen die huiselijk geweld ontvlucht.
Geen tolerantie voor grensoverschrijdend gedrag op bij-
voorbeeld de werkvloer, en geen tolerantie voor instanties 
die dit in de doofpot proberen te laten verdwijnen.
Net als andere vormen van emancipatie kan vrouweneman-
cipatie niet opgelegd worden door de staat, dit moet worden 
gewonnen door sociale strijd. Geen ‘emanciperende’ wetge-
ving die keuzevrijheid inperkt.
Volledige ondersteuning van transitie bij trans personen.

2.19 Ouderschap en huishouden
Het kapitalisme zet alsmaar meer druk op gezinnen. Het huishou-
den is volgens traditionele verhoudingen vaak de taak van de vrouw, 
ook nu is die verhouding nog niet volledig de wereld uit geholpen. 
Ter emancipatie van veel vrouwen en gezinnen over het algemeen is 
het noodzakelijk om het huishouden te socialiseren om families zo 
vrijheid te bieden.

Een maximum van een zesurige werkdag voor alle zogende 
mensen.
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Volledig betaald zwangerschapsverlof tot 12 maanden voor 
beide partners. Van dit verlof is minimaal drie maanden ver-
plicht, om zo gelijkwaardigheid te bevorderen en een eerste 
band met het kind te scheppen.
Een mogelijkheid voor ouders om betaald verlof te krijgen 
om te zorgen voor zieke kinderen.
Gratis toegankelijke, publiek beheerde 24-uurs kinderop-
vang, zodat iedereen die dit wil, volledig kan deelnemen aan 
het sociale leven buitenshuis. 
Openbare, hoogkwalitatieve kantines met goedkope prijzen. 
Zet wasserijen en huishoudelijke schoonmaakdiensten op 
die worden gerund door de lokale en nationale overheid. 
Dit als eerste stappen naar een volledige socialisatie van het 
huishouden.

2.20 Jongeren en onderwijs
Jongeren worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten, als proef-
konijn voor neoliberaal beleid en beschuldigd van het veroorzaken 
van sociale achteruitgang. Ook worden ze door het systeem mis-
bruikt als consumenten en dwingt ze zichzelf en hun interesses te 
commodificeren.	Elk	ideaal,	elk	kunstzinnig	talent	wordt	beoordeeld	
op het voldoen aan kunstmatige behoeften. Velen verwerpen de 
verdraaide waarden van het systeem. Dit leidt vaak tot nihilisme en 
vluchtgedrag	–	wat	op	zijn	beurt	weer	wordt	gecommodificeerd.
 Jongeren hebben zwaar te lijden onder de problemen die 
door het kapitalisme worden veroorzaakt. Jonge arbeiders hebben 
meestal weinig baan- en inkomenszekerheid en zijn minder vaak lid 
van een vakbond, en genieten dus minder bescherming. Dakloos-
heid, werkloosheid en seksueel misbruik komen disproportioneel 
vaak voor onder jongeren.
 Het onderwijssysteem is een essentieel strijdtoneel. Voort-
gezet onderwijs heeft een nauw, fantasieloos karakter en is louter 
gericht	op	het	behalen	van	doelen	en	examens.	Officiële	program-
ma’s om jongeren aan het werk te krijgen zijn vaak middelmatig en 
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enkel ontworpen zodat de overheid kan doen alsof er geen pro-
bleem is, in plaats van dat het daadwerkelijk jongeren daadwerkelijk 
in staat stelt de benodigde vaardigheden te verwerven waarmee ze 
hun toekomst kunnen opbouwen.

Voortgezet onderwijs dient van een veelzijdig karakter te zijn, 
om zo zowel technische als persoonlijke kwaliteiten en vaar-
digheden te ontwikkelen, alsook wetenschappelijk inzicht en 
kennis op sociaal, historisch en artistiek vlak. Het curriculum 
wordt vastgesteld door gelote leraren. Het onderwijs wordt 
zo democratisch mogelijk ingericht met daadwerkelijke zeg-
genschap voor leerlingen en leraren.
Hoger onderwijs moet een recht zijn, geen privilege. Schaf 
het collegegeld af. Iedereen dient de mogelijkheid te hebben 
om zichzelf intellectueel en kritisch te ontwikkelen tot zijn of 
haar volledige potentie.
Voor	 de	afschaffing	van	 collectieve	 segregatie	naar	niveau	
op het voortgezet onderwijs.
Toegepast onderwijs voor ieder kind, jongere, en student. 
Er dient rekening gehouden te worden met de menselijke 
diversiteit van het brein, dit met zo min mogelijk segregatie.
Voor academische vrijheid in onderwijs en onderzoek. We 
moeten	af	van	de	financialisering	van	universiteiten.	De	staat	
moet genoeg geld beschikbaar stellen zodat en onderwijs 
van hoge kwaliteit, en onafhankelijk onderzoek mogelijk is. 
Studenten vanaf 16 jaar dienen een toelage te krijgen ter 
hoogte van het minimumloon.
Geen	 overheidsfinanciering	 of	 belastingvoordeel	 voor	
onderwijs van een religieus of privaat karakter. Schrap arti-
kel 23 van de grondwet.
Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om voor langere 
of kortere termijn in te trekken in (jeugd)huisvesting of hos-
tels als ze hun ouders verliezen, of als het onmogelijk is om 
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te blijven wonen in het ouderlijk huis.
Elke jongere die het onderwijs verlaat heeft recht op een 
baan, met gepaste technische training en volledige rechten.
Verwijder alle obstakels voor jongeren om deel te nemen 
aan het publieke leven. Actief en passief kiesrecht vanaf 16 
jaar.
Voorzie in een breed scala aan sport en culturele centra 
onder controle en beheer van vertegenwoordigers die door 
jongeren zijn gekozen.

2.21 Pensioengerechtigden en ouderen
Mensen verdienen een veilige, waardige en comfortabele oude dag. 
In de behoeften van ouderen moeten volledig worden voorzien, dit 
is een basisrecht. Ouderen mogen niet ten prooi vallen aan angst en 
vernedering, door afhankelijkheid van liefdadigheid.

Voor één collectief pensioenfonds onder democratisch 
beheer.
Tegen onzekere pensioenen, tegen kortingen op pensioen-
uitkeringen.	Voor	gegarandeerde	inflatiecorrectie.
Geen verplichte pensionering op basis van leeftijd. Alle 
arbeiders moeten vanaf 60 jaar het recht hebben om te pen-
sioneren, met aanvullende speciale regelingen voor zij die 
zwaar en gevaarlijk werk doen.
AOW op het niveau van het minimumloon, betaald aan 
iedereen die de pensioenleeftijd heeft bereikt.
Ouderen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze willen leven. 
De overheid moet ervoor zorg dragen dat ouderen zelfstan-
dig verder kunnen leven als ze dit willen, en voor zover dit 
fysiek en mentaal mogelijk is.
Sociale voorzieningen voor ouderen moeten democratisch 
worden beheerd en gesubsidieerd door de overheid, niet 
door liefdadigheidsinstellingen.
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Het comfort en de waardigheid van de stervenden moeten 
te allen tijde worden gegarandeerd. Euthanasie en het ver-
der afhandelen van het lichaam moet gebeuren volgens de 
wensen van het individu.

2.22 Seksuele vrijheid, relatievrijheid en LHBTI+
Homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, intersekse perso-
nen, etc. worden vaak vervolgd of zwartgemaakt. Ze worden vaak 
weggezet als bedreigingen voor religieuze waarden, seksuele nor-
men en het traditionele gezin - de standaard economische eenheid 
in de kapitalistische maatschappij.
 In de afgelopen decennia zijn grote stappen gemaakt in de 
richting van LHBTI+-emancipatie. Toch zijn zij nog steeds buitenpro-
portioneel	het	slachtoffer	van	dakloosheid,	discriminatie,	pesterijen	
en geweld. De verworven rechten zijn vaak vooral toegankelijk voor 
de hogere sociale klassen, en sluiten vaak niet aan op de behoeften 
van LHBTI+-mensen uit de arbeidersklasse.
 Bekrompen opvattingen verdelen de arbeidersklasse en 
dienen hen die pleiten voor een autoritaire overheid. De arbeiders-
klasse moet worden gemobiliseerd om seksuele vrijheden te verde-
digen en te versterken. Als communisten strijden wij tegen seksueel 
geweld en uitbuiting, vóór seksuele vrijheid. 

Geen discriminatie op basis van gender of seksuele voorkeur 
in arbeidsrelaties.
Volledige zelfbeschikking voor trans personen: een diagnose 
is niet nodig voor medische transitie. Alle procedures en 
behandelingen worden vergoed. Zelfbeschikking betekent 
ook dat trans en intersekse personen geen behandelingen 
hoeven ondergaan als ze dat niet willen. Transzorg moet 
verbeterd worden, en toegang tot puberteitsremmers moet 
makkelijker worden.
Maak kunstmatige inseminatie eenvoudiger en sta meerou-
derschap toe.
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Tegen elke poging tot criminalisatie van sekswerkers. Voor 
de zelforganisatie van sekswerkers om hun omstandighe-
den te verbeteren. Sekswerkers dienen toegang te hebben 
tot gespecialiseerde gezondheidszorg en andere diensten 
om de gevaren van hun werk te verminderen.
Wettelijke erkenning voor non-binaire genderidentiteiten. 
Geslachtsregistratie moet gestopt worden, en waar/zo lang 
dit niet mogelijk is moet ‘X’ een optie zijn. Dit moet zo vaak 
als men wil gratis te veranderen zijn, ongeacht of iemand 
intersekse is geboren of niet.
Gratis naamswijziging voor iedereen, dit moet zo vaak als 
men wil te veranderen zijn.
Tegen elke vorm van relatiediscriminatie door de overheid. 
We trekken alle regelingen rondom relaties gelijk, zodat er 
geen	financieel	voorkeur	wordt	gegeven	aan	bepaalde	rela-
tievormen boven anderen. 
Meer aandacht in het onderwijs voor scholing en bege-
leidende faciliteiten op alle seksuele gebieden, vrij van 
moralistisch oordelen. Hierin wordt ook het bestaan van 
LHBTI+-personen behandeld.
Iedereen heeft het recht om seksuele en romantische rela-
ties aan te gaan die zij willen aangaan, tenzij dit ingaat tegen 
de rechten van anderen.

2.23 Religie
Communisten willen elk bijgeloof achter zich laten. Georganiseerde 
religie	speelt	vaak	een	reactionaire	rol	door	het	afleiden	en	tegen-
werken van de klassenstrijd. Het heeft dus geen progressieve rol 
in de klassenstrijd. Desondanks zijn we ook de meest consequente 
strijders voor het democratische recht van het individu om welke 
religie dan ook te belijden. Communisten stellen dat de staat religie 
moet behandelen als een persoonlijke aangelegenheid. Maar vanuit 
het oogpunt van de communistische partij is religie geen persoon-
lijke aangelegenheid. Communisten verwelkomen eenieder die zich 
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wil inzetten voor de bevrijding van de arbeidersklasse, ook als deze 
personen religieuze opvattingen hebben. Communisten kunnen 
zich echter niet onverschillig opstellen tegenover de onwetendheid, 
goedgelovigheid	en	 irrationele	 ideeën	die	 religie	 verspreidt	 onder	
de massa’s. Het scholen in een materialistische wereldbeschouwing 
moet door communisten gekoppeld worden aan de strijd tegen 
elke kapitalistische ideologie en aan de strijd tegen kapitalisme en 
de staat.

Voor	 een	 volledige	 scheiding	 tussen	 kerk	 en	 staat:	 beëin-
dig alle subsidies voor religieuze instituten; onteigen al het 
eigendom van kerken die niet worden gebruikt voor het 
belijden van het geloof; schaf religieus onderwijs af; secula-
riseer christelijke feestdagen en voer seculiere feestdagen 
in, verwijder alle verwijzingen naar God en ambtsgebeden 
in overheidszaken; regel verslavings- en daklozenzorg door 
neutrale in plaats van religieuze instanties.
Vrijheid voor alle religieuze culten. Vrijheid voor atheïstische 
propaganda. Religieuze organisaties en individuen hebben 
het	recht	om	hun	ideeën	te	verspreiden	en	mensen	te	beke-
ren. Tegenstanders hebben datzelfde recht.

2.24 Midden- en kleinbedrijf
Mensen in het midden- en kleinbedrijf, inclusief kleine boeren, vor-
men een laag van kleinburgers in de Nederlandse samenleving. Ze 
voeren een onzeker bestaan en zijn onderhevig aan hoe monopolie-
kapitaal opereert.
 De kleinburgerij werkt alleen, samen met familieleden of 
een paar personeelsleden. Een combinatie van de dreiging om 
failliet te gaan en de aspiratie om een grote kapitalist te worden 
drijft ze om zichzelf en hun personeel af te beulen: meestal langere 
uren en onder slechtere omstandigheden dan veel leden van de 
arbeidersklasse.
 Elke laagconjunctuur in de kapitalistische economie confron-
teert	de	kleinburgerij	met	financiële	catastrofe.	Hoewel	de	afbraak	
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van deze laag economisch progressief is, heeft de arbeidersklasse 
een politiek belang bij het verdedigen van de kleinburgerij tegen het 
misbruik en de manipulaties van het grootkapitaal en de banken, 
waardoor de arbeidsomstandigheden, baanzekerheid en de levens-
standaard worden verbeterd voor loonarbeiders in deze sectoren.

Promoot de vorming van productiecoöperatieven via de 
ondersteuning in wetenschappelijk en technisch advies, 
onderzoeksfaciliteiten, administratieve infrastructuur, sub-
sidies voor kapitaal investeringen, etc.
Garandeer de onmiddellijke betaling van rekeningen van 
grootkapitaal aan midden- en kleinbedrijf.
Verdedig het vestigingsrecht voor midden- en kleinbedrijf 
door lage huren aan te houden, om verloedering van bin-
nensteden tegen te gaan.
Voor een strikte handhaving van het arbeidsrecht in de 
MKB-sector. 
Annuleer schulden aan banken die het gevolg zijn van onre-
delijk hoge rentes.
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De Communistische Partij is de hoogste politieke uitdrukking van 
de organisatie van de arbeidersklasse. Het is een klassenpartij, 
gevormd door het meest bewuste element van de arbeidersklasse. 
De Communistische Partij heeft geen andere belangen dan die van 
de arbeidersklasse als geheel. Waar de partij zich in onderscheid is 
dat het gevormd wordt op basis van een programma en een begrip 
van theorie die haar voorbereidt om de historische weg vooruit en 
de gevolgen van de klassenstrijd te begrijpen.
 De Communistische Partij is onafhankelijk van de kapitalisti-
sche staat. Om zich heen organiseert de partij een veeltal aan eigen 
politieke, economische, sociale en culturele instituties en bewegin-
gen die daadwerkelijk de macht van kapitaal kunnen breken en de 
kapitalistische staat kunnen vervangen in tijden van een revolutio-
naire crisis. Binnen deze partijbeweging speelt de partij de rol van 
politiek kompas.
 Om de basis te kunnen vormen voor een revolutie, en de 
kapitalistische staat werkelijk te kunnen vervangen, moet de Com-
munistische Partij een massaorganisatie zijn.
 De Communistische Partij is georganiseerd op de principes 
van democratisch centralisme. Dat wil zeggen dat de minderheid 
ondergeschikt is aan beslissingen van de meerderheid. Dit betekent 
niet dat minderheden geen recht hebben op hun mening. Democra-

COMMUNISTISCHE PARTIJ
DEEL DRIE
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tisch centralisme is boven alles democratisch. Minderheden moe-
ten de mogelijkheid hebben een meerderheid te worden. Zolang zij 
de beslissingen van de meerderheid uitvoeren hebben kameraden 
het recht om alternatieve politieke platforms te steunen of zichzelf 
binnen de partij te organiseren in tijdelijke of permanente facties 
waarmee zij hun mening openlijk kunnen uiten.
 De Communistische Partij is de partij van de meest klassen-
bewuste, meest moedige elementen van de arbeidersklasse. Het 
is de historische taak van communisten om de arbeidersklasse te 
organiseren in een democratische massapartij van de arbeiders-
klasse gestoeld op een communistisch programma. Waar zo’n partij 
niet bestaat, strijden communisten voor de oprichting hiervan.
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DE REVOLUTIE
DEEL VIER

Het kapitalisme kan enkel worden overwonnen door de arbeiders-
klasse die op internationaal vlak is verenigd en alle onderdrukten in 
haar beweging samenbrengt . Zonder arbeidersmacht kan er geen 
communisme bestaan, geen universele menselijke vrijheid, geen 
productie naar behoefte, geen einde aan uitbuiting.
 Alleen door een revolutie die wordt ondersteund door de 
grote meerderheid kan het communisme worden gevestigd. Vreed-
zaam als het kan, met dwang als het moet.
 Er zijn geen kortere wegen naar het vestigen van arbei-
dersmacht en, uiteindelijk, communisme. Staatsgrepen of andere 
overnames van de macht door een minderheid zijn gedoemd te 
falen, net als deelname aan kapitalistische regeringen niet zal leiden 
tot communisme.

4.1 Klassen in de revolutie
De arbeidersklasse is de enige klasse met een consequent revolu-
tionair belang. Doordat zij geen controle heeft over de productie-
middelen in de maatschappij heeft zij niets te verliezen behalve haar 
ketenen. Wanneer de arbeidersklasse op zichzelf is aangewezen bij 
spontane uitbarstingen van klassenstrijd zit zij vol tegenstellingen. 
Ze bestaat enkel als onderdanige klasse die weliswaar in staat is om 
zich hevig te verzetten tegen haar economische uitbuiting, maar niet 
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om de economische relatie en de politieke machtsverhoudingen ter 
discussie te stellen. Ze wordt, als klasse, pas bewust van haar histo-
rische taak wanneer zij een communistisch programma accepteert.
 De arbeidersklasse beslaat het overgrote merendeel van de 
bevolking in Nederland en Europa, maar ook de VS, Japan en andere 
ontwikkelde kapitalistische machten. De arbeidersklasse bestaat 
niet enkel uit werkenden, maar ook de werklozen, de pensioenge-
rechtigden, zieken, verzorgers van kinderen, ouderen, studenten die 
worden getraind voor de arbeidsmarkt, etc.
 De traditionele scheiding tussen handenarbeid en hoofdar-
beid, blauwe en witte boorden, is steeds minder belangrijk gewor-
den door de maatschappelijke ontwikkeling. De arbeidersklasse 
bestaat uit eenieder die door afzondering van de productiemidde-
len afhankelijk is van het loonfonds voor het onderhouden van haar 
bestaan. Zij bezitten maar één economisch middel dat zij kunnen 

– en moeten – verkopen: hun arbeidskracht.
 Als de arbeidersklasse zich niet verheft boven haar positie 
als onderdanige klasse, zal ze zichzelf steeds weer in de weg zitten 
door tegengestelde krachten die secties van de klasse tegen elkaar 
opzet. 
 De kapitalistische klasse – zij die leven van de arbeid van 
anderen en die de groei van kapitaal verzorgen – zijn maar heel 
klein in aantal. Maar haar geschiedenis, rijkdom, posities van macht 
en connecties met het staatsapparaat, maken het tot de heersende 
klasse.	 Haar	 ideeën,	 gevoed	 door	 de	 productiewijze	 zelf,	 zijn	 de	
heersende	ideeën	van	de	maatschappij.
 Er zijn echter diepe tegenstellingen. Niet alleen is het zo dat 
elke individuele kapitalist met de anderen concurreert op de markt, 
ook	buit	financieel	kapitaal	industrieel	kapitaal	uit,	en	grootkapitaal	
kleiner kapitaal.
 Wat betekent dit voor de kleinere kapitalist? Aan de ene kant 
lijdt de kleinere kapitalist omdat ze een kleiner gewicht heeft op de 
markt en minder intieme relaties heeft met de staat. Aan de andere 
kant heeft ze baat bij het feit dat grootkapitaal wereldwijd opereert, 
en in staat is om de arbeidersklasse passief te houden.
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 Alle kapitalisten zijn verenigd in de noodzaak om de arbei-
dersklasse voor eeuwig louter loonslaaf te laten zijn. Naast tegenstel-
lingen zijn er dus ook grote gedeelde belangen. En de tegenstellingen 
staan uiteindelijk altijd op de tweede plaats.
 Dit wordt weerspiegeld op politiek vlak. Kleinere kapitalisten 
zijn	verenigd	achter	de	monopolies	en	grote	financiële	bedrijven,	ze	
hebben geen eigen stem. Ideologisch zijn ze erg bekrompen. Kleine 
kapitalisten proberen invloed uit te oefenen in instituten die gemid-
deld genomen alleen maar bezig zijn met de behoeften van het 
grootkapitaal.
 Het is de taak van communisten om de arbeidersklasse los 
te breken van elke invloed van secties van de kapitalistische klasse. 
Een strategische revolutionaire alliantie met de kleinere kapitalis-
ten tegen het grootkapitaal is onmogelijk. Individuele leden van 
de kapitalistische klasse kunnen onze kant kiezen, maar nooit kan 
een sectie of het geheel van de kapitalistische klasse aan onze kant 
staan.	De	arbeidersklasse	kan	en	moet	wel	profiteren	van	de	tegen-
stellingen die binnen de kapitalistische klasse bestaan. Sommige 
kapitalisten kunnen eisen van de arbeidersbeweging steunen, hoe-
wel dit andere kapitalisten ondermijnt. Dit soort tegemoetkomingen 
kunnen breuken veroorzaken in de gelederen van onze vijand en 
kunnen secties ervan neutraliseren.
 De middenklasse, waaronder de klassieke kleinburgerij – 
de zelfstandigen, advocaten en andere professionals – en ook het 
middenmanagement, middenlaag ambtenaren, vakbondsvertegen-
woordigers, vloeien over in de kapitalistische elite aan de bovenkant 
en in de arbeidersklasse aan de onderkant. Onvermijdelijk beweegt 
het tussen de twee hoofdklassen in de maatschappij. Voor zover 
zij een zelfstandig politiek programma heeft, is het gebaseerd op 
een reactionair en utopisch verlangen naar een kleinschalige, op de 
familie gebaseerde productie op nationale schaal.
 Waar het kapitalisme onverbiddelijk de omstandigheden 
van de productie blijft vernieuwen, worden de privileges van ele-
menten van de middenklasse ondermijnd. Zulke processen kunnen 
politiek erg explosief zijn en kunnen het proces van proletarisering 



54

versnellen. Economische crises veroorzaken hevige opschudding in 
de middenklasse en zet haar op het politieke toneel.
 Arbeiders moeten deze kansen waarnemen, waar mogelijk 
verbonden sluiten met zulke organisatorische uitdrukkingen van 
deze opschuddingen, maar alleen waar dit niet tegen haar eigen 
klassenbelangen in gaat.
 De middenklasse kan nooit worden gezien als een natuur-
lijke of permanente bondgenoot van de arbeidersklasse. Dat gezegd 
hebbende kan het losweken van deze elementen van kapitaal onze 
vijand sterk verzwakken, en momentum toevoegen aan de revolutie.

4.2 Grondwet van de arbeidersklasse
Deze sectie beschrijft de organisatie van de staat en het politieke 
leven. Het is de uitkomst en voortzetting van onze onmiddellijke 
eisen.
 Het mag wellicht tegenstrijdig lijken, maar het doel van deze 
grondwet	is	het	faciliteren	van	haar	eigen	opheffing.	De	grondwet	
van de arbeidersstaat is aan het einde van de rit slechts een blaadje 
papier, een historisch document, wanneer de staat met de klas-
sensamenleving ophoudt te bestaan.
 De principes van deze grondwet zijn niet slechts abstracte 
zaken, noch een utopische droom. Ze komen voort uit een weten-
schappelijke analyse van de klassenstrijd.
 De basis van de grondwet van de arbeidersklasse is:

De hoogste politieke macht zetelt in het parlement, welke 
is gekozen en in het laatste geval te allen tijde afzetbaar is. 
Salaris van elke vertegenwoordiger is nooit hoger dan het 
gemiddelde loon van een geschoolde arbeider.
Alle partijen die de wetgeving van de nieuwe revolutionaire 
orde accepteren als bindend zijn vrij in hun doen en laten. 
We accepteren dat een partij of een coalitie de bestaande 
revolutionaire regering vreedzaam opvolgt. Minderheden 
hebben het recht om en moeten de mogelijkheid hebben 
om een meerderheid te overtuigen.
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Er	 bestaan	 geen	 financiële	 drempels	 die	 verkiezingsdeel-
name belemmeren. Alle tellingen zijn openbaar.
Lokale overheidsorganen hebben een grote mate van 
autonomie.
Het principe van een open en transparante overheid is 
gegarandeerd.
Intrekking van alle internationale verdragen die tegen de 
belangen van de arbeidersklasse zijn.
Er bestaat een verbod op censuur. Er is een recht om over 
alle onderwerpen openlijk te kunnen communiceren.
Er bestaat geen staand leger en politiemacht meer. In hun 
plaats komt er een volksmilitie die een uitdrukking geeft aan 
het recht van eenieder om wapens te dragen. Eenieder ont-
vangt militaire training.

 
4.3 De economie van de arbeidersklasse
De arbeidersstaat erft niet enkel de sectoren van de economie die 
het kapitalisme op haar eigen manier heeft gesocialiseerd, maar 
ook de sectoren die eigendom zijn van het kleine kapitaal en de 
kleinburgerij en een middenklasse die verschillende monopolies 
bezit op kennis en vaardigheden. Onder deze omstandigheden zijn 
universele nationalisatie, gedwongen collectivisatie en gelijk loon 
voor iedereen uitgesloten. De geschiedenis leert ons dat dit enkel 
leidt tot een ramp.
	 Planning	 en	 overheidscontrole	 op	 de	 financiële	 sector	 en	
monopolies komen al voort uit de kapitalistische ontwikkeling zelf. 
Onteigening moet worden gebruikt als politiek wapen tegen kapita-
listen die tegenwerken of zich harder verzetten. Maar de volledige 
socialisatie van de productie is afhankelijk van en kan alleen verder 
gaan op basis van het verdwijnen van de monopolies van kennis en 
vaardigheden van de middenklasse en, daarmee, de arbeidsdeling.
De economie onder de heerschappij van de arbeidersklasse zal 
daarom tegenstellingen kennen: er is een gesocialiseerd deel en 
een deel dat zal bestaan uit overgebleven kapitalistische elementen. 
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Het doel is om langzaam maar zeker het gesocialiseerde deel van 
de economie uit te breiden om zo de marktlogica en de wet van 
waarde te vervangen voor bewuste planning op basis van mense-
lijke behoefte.
 Het communisme zal daarmee de waar weer terug trans-
formeren in een product en arbeid direct sociaal maken. Om dit te 
faciliteren voorzien we de volgende maatregelen:

De radicale uitbreiding van democratische besluitvorming in 
de gesocialiseerde sector van de economie. Managers moe-
ten worden gekozen of geloot en dienen slechts korte ter-
mijnen te zitten, waarna iemand anders de plek zou moeten 
innemen. Alle belangrijke besluiten die zijn gerelateerd aan 
productie, aannemen of ontslaan, etc., mogen alleen wor-
den genomen door de arbeidersraad.
Planning moet worden gebaseerd op de grootst mogelijke 
participatie en discussie van het besluitvormingsproces.
Productie wordt ingezet om sociaal nuttige doelen te berei-
ken en wordt gereorganiseerd om zo sociale en internatio-
nale	ongelijkheden	op	te	heffen.
In de overgebleven kapitalistische sector zijn alle rechten 
van arbeiders gegarandeerd.
De werkweek wordt verkort, en het volwassenenonderwijs 
wordt uitgebreid om het veranderen van werk te ondersteu-
nen en om de kennis op te doen die nodig is voor het vervul-
len van leidinggevende en coördinerende posities.
Langdurige werkloosheid wordt opgeheven. Mits in vol-
doende en volwaardige tewerkstelling wordt voorzien, is er 
is een sociale plicht voor iedereen om te werken, met uitzon-
dering voor diegenen die dat niet kunnen.
Mazen in het belastingsysteem worden gedicht en het erf-
recht wordt volledig progressief gemaakt.
Belastingmaatregelen en andere zaken om coöperatieven 
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aan te moedigen en te ondersteunen.
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In haar eerste stadia is het communisme nog niet volledig ontwik-
keld genoeg om zich te ontdoen van de tradities en andere over-
blijfselen van het kapitalisme. De klassenstrijd en privaateigendom 
gaan door en daarmee de noodzaak voor een staat.

5.1 De democratische republiek
De democratische republiek, de heerschappij van de arbeidersklasse 
oftewel de “dictatuur van het proletariaat”, is in de eerste plaats 
nodig om kapitalistisch verzet te breken. Hoewel dit  draconische 
maatregelen kan omvatten, moet het worden benadrukt dat de 
heerschappij van een grote meerderheid moet betekenen dat bin-
nen de democratische republiek democratie volledig tot haar recht 
komt. De democratische republiek schaft grote delen van het oude 
apparaat, ingericht zodat een kleine minderheid kon heersen over 
de grote meerderheid, af. Waar mogelijk wordt direct begonnen met 
het	opheffen	van	bureaucratische	lagen	en	wordt	de	gewapende	tak	
ontmanteld. De democratische republiek is daarmee een semi-staat, 
een staat in staat van ontbinding.
 De onderdrukkende rol van de staat is niet enkel verbonden 
met het overwinnen van de kapitalistische klasse. Er is ook de kwes-
tie van de arbeidsdeling, het monopolie op kennis en vaardigheden 
van de middenklasse, en het wegkwijnende eigendom van de klein-

HET COMMUNISME
DEEL VIJF
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burgerij. Zolang werk niet de uitdrukking is van primaire behoeften in 
het leven van iedereen, zijn wetten, rechtszalen en andere  manieren 
van staatsdwang nog steeds nodig. Deze middelen zijn echter voor 
het eerst in de geschiedenis ondergeschikt aan de belangen van het 
collectief.
 De heerschappij van de arbeidersklasse over de hele wereld 
geeft de mogelijkheid voor de staat om in haar geheel te verdwijnen 
als apparaat om de maatschappelijke orde te bestieren, wanneer de 
klassen verdwijnen als gevolg van de socialisatie van de productieve 
krachten op een globale basis. Alleen het dagelijkse bestuur van het 
collectief zal dan nog nodig zijn.

5.2 Communisme en democratie
Communisme en democratie zijn twee zijden van dezelfde medaille. 
De heerschappij van de meerderheid wordt in de eerste plaats 
gevestigd door de massale en democratische inspanningen om de 
kapitalistische staat af te breken en te vervangen door een extreme 
democratie waarin de arbeidersklasse heerst.
 In de eerste plaats blijven bepaalde zaken van overheids-
administratie onder beheer door specialisten. Ons doel is niet de 
heerschappij door deze specialisten in naam van de meerderheid, 
bureaucratie is een vervreemde vorm van organisatie. Ons doel is 
heerschappij door de meerderheid van de bevolking zelf. De uit-
breiding van democratie ten koste van bureaucratie is daarmee een 
belangrijk strijdtoneel in de klassenstrijd na de machtsovername 
door de arbeidersklasse.
 Communisme moet progressief de gehele bevolking betrek-
ken bij administratieve zaken en beheer. Democratie in de vorm 
van eens in de zoveel jaar stemmen is veel te beperkt en nauwelijks 
democratisch te noemen. Het is een proces van het continu vormen 
van	 ideeën	en	het	nemen	en	uitvoeren	van	besluiten.	Daarom	de	
noodzaak aan democratische vormen in elk aspect van het publieke 
leven: de overheid en politiek, arbeid en economie, internationale 
betrekkingen.
 Zonder open discussie als norm en het toestaan van platfor-
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men	en	oppositie	die	andere	ideeën	verdedigen,	bestaat	democra-
tie enkel formeel, maar is het in werkelijkheid dood.

5.3 Communisme
Communisme in de 21e eeuw zal een relatief hoog niveau in tech-
niek, productie en cultuur hebben als beginpunt. Als eenmaal het 
harde werk van het winnen van de arbeidersmacht achter de rug 
is, zullen we kunnen ontwikkelen naar volledig ontwikkeld commu-
nisme. De snelheid van die ontwikkeling is afhankelijk van de volle-
digheid van de wereldrevolutie.
 Via het absorberen van de functies van de staat door de 
gehele samenleving, vervalt de noodzaak van de staat als geheel. 
Democratie, als regeringsvorm, heft zichzelf op en maakt de weg vrij 
naar algehele vrijheid. De distinctie tussen overheidsadministratie 
en de samenleving vervalt, en iedereen zal samen regeren.
 De hogere fase van het communisme is een vrije associa-
tie van producenten. Productie vindt plaats op een geplande basis 
met inspraak van alle betrokkenen, met als doel de behoeften van 
de maatschappij. Armoede, de natiestaat, grenzen, arbeidsdeling 
en alle vormen van onderdrukking en ongelijkheid behoren tot het 
verleden.
 Iedereen zal bijdragen op basis van vermogen en nemen op 
basis van behoefte. De echte menselijke geschiedenis zal dan pas 
beginnen als de maatschappij het rijk van noodzaak achter zich laat. 
In het rijk van de vrijheid kunnen mensen zichzelf tot hun volledige 
potentieel ontwikkelen, tot volledige sociale individuen, die voor het 
eerst hun menselijke natuur kunnen ontplooien. 
 Dit is wat we willen bereiken en waarvoor we alle obstakels 
zullen overwinnen.

Arbeiders aller landen, verenigt u! 
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