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Februari 2017          Gratis  

  

ARBEIDERSSTEMMEN 
 

• Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, 
zonder kapitaal, zonder staat. 

• De arbeiders hebben geen vaderland. 
• Alle macht aan de arbeidersraden. 

 
Verkiezingen in 1933 en nu 
 
Verkiezingen naderen. In Nederland, Duitsland, Frankrijk. Overal wordt een massale 
stemmenwinst voor de rechtspopulisten voorspeld. Daarmee bestaat de kans dat ook in 
Europa het ‘Trumpisme’ gaat regeren. 
Een vergelijking met de jaren 1930 dringt zich op, toen het fascisme en nationaal-
socialisme in Italië, Duitsland en Spanje aan de macht kwamen. 
Een belangrijk verschil met de jaren 1930 is dat de arbeidersklasse niet een bloedige 
nederlaag geleden heeft. Nadat het proletariaat tussen de Februarirevolutie van 1917 in 
Rusland en de laatste opstanden in Duitsland in 1923 in een golf van proletarische 
opstanden een einde had gemaakt aan de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, 
heeft het geprobeerd haar macht over de maatschappij te vestigen door haar 
arbeidersraden. Tevergeefs, en daarmee lag de weg naar een Tweede Wereldoorlog open. 
Net als toen leven we temidden van een economische crisis. Nu ook komen oorlogen 
dreigend dichterbij, zeker sinds Trump een soortgelijke politiek wil voeren als Hitler in 
de jaren 1930. 
De arbeidersklasse is nu echter niet fysiek verslagen. Zij is echter: 

• tientallen jaren slachtoffer van zware neoliberale aanvallen van zowel rechtse als 
linkse regeringen op lonen, uitkeringen, sociale voorzieningen.   

• Door werkloosheid aangeslagen. 
• De werkenden uiteengevallen in arbeiders met vaste contracten en arbeiders met 

tijdelijke contracten. 
• Verdeeld door vreemdelingenhaat, en bovenal beheerst door 

nationalisme, als resultaat van het voorspiegelen van ‘nationale’ oplossingen 
door links en rechts voor de wereldwijde crisis van het kapitalisme. 

Zowel in 1933 als nu presenteren de verkiezingsprogramma's van rechts tot links slechts 
nationale oplossingen, die zowel toen als nu alleen maar tot oorlog kunnen leiden. Zowel 
toen als nu kan slechts eengemaakte internationale strijd van de arbeidersklasse het 
wereldkapitaal breken. 

 

https://arbeidersstemmen.wordpress.com/
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2017/02/08/trump-trumpisme-en-anti-trumpisme/
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2017/02/01/de-russische-februarirevolutie-van-1917-in-twee-teksten/
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2017/02/01/de-russische-februarirevolutie-van-1917-in-twee-teksten/
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/
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Zie voor meer op het blog arbeidersstemmen.nl: 
 

1933 Anton Pannekoek: De arbeiders, het parlement en het 
communisme 
 
Teeven lid van de Raad van Narcostate 
 
Trump, Trumpisme en anti-Trumpisme 
 
Paul Mattick over Trump en demonstraties tegen Trump 
 
De wereldwijde oorlog - een belangrijke bijdrage door Paul 
Mattick jr*) 
 
De Russische Februarirevolutie van 1917 in twee teksten 
 
Mexico 2017: rellen, stakingen, massademonstraties 
 
Onze werkdag 

 
Vertaling uit het Engels van “A ballad against work” door de Indiase groep Kamunist 
Kranti. De tekst is van 1997, maar de situatie van Indiase arbeiders is er niet beter op 
geworden … en die van arbeiders in het ‘rijke Westen’ evenmin. Al tientallen jaren 
dwingen de verlaging van ons levenspeil en de lagere baanzekerheid meedogenloos 
zowel vrouwen als mannen om meerdere banen tegelijk te nemen. 
 

De macht terug - een adempauze, vriendelijkheid en 
solidariteit op de werkplek 
 
Bangladesh: achter de cosmetische camouflage een nieuwe 
stakingsgolf in de kledingsector 
 
Na een periode van betrekkelijke rust na de fabrieksramp van 2013 waarbij het Rana 
Plaza-gebouw instortte, is nieuwe strijd ontstaan in de confectie-ateliers. 

 

http://faridabadmajdoorsamachar.blogspot.nl/2015/11/a-ballad-against-work.html
http://faridabadmajdoorsamachar.blogspot.nl/2015/11/a-ballad-against-work.html
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Wat de arbeidersklasse is en wat ze kan zijn 
 
Wat zijn arbeiders? Arbeiders zijn leden van de arbeidersklasse. De 
termen arbeider en klasse klinken hopeloos ouderwets. Dat geldt zeker voor de 
term proletariaat die hetzelfde betekent als arbeiderklasse. 


