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ARBEIDERSSTEMMEN 
• Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, zonder 

staat. 

• De arbeiders hebben geen vaderland. 

• Alle macht aan de arbeidersraden. 
 

Brazilië: arbeiders tussen aanvallen op 
pensioen en burgerlijke politiek 

 
Bij massale protesten met 45.000 deelnemers in 

de hoofdstad Brasilia op dinsdag 23 mei uitten 

demonstranten hun woede tegen de regering 

Temer door het parlement te belegeren en twee 

ministeries in brand te steken. Verschillende 

andere ministeries moesten worden ontruimd. 

De woedende demonstranten bestreden met 

meerdere branden in de straten de oprukkende 

oproerpolitie. De politie ging de demonstranten 

met paarden, de lange lat en traangas en te lijf. 

Daarbij schoot de politie met scherp gericht op 

demonstranten, waardoor 49 mensen gewond 

raakten. 

Op 24 mei zette Temer het leger in tegen de 

demonstranten in de hoofdstad, een maatregel 

die hij volgende dag introk. Waarschijnlijk uit 

vrees dat de algemene verontwaardiging over 

de inzet van het leger de massademonstraties in 

andere grote steden eveneens uit de hand zou 

doen lopen. 

 

 

Lees verder op Blog arbeiderstemmen.nl 

 

Bloeden wij voor luie Grieken  
die op hun 50-ste met pensioen gaan? 

 

In de media is op dit moment weer aandacht 

voor de zoveelste lening van de Europese 

Centrale Bank (ECB) aan Griekenland. De kop 

boven dit artikel is een van vele soortgelijke 

reacties op het nooit eindigende drama rond de 

Griekse lidstaat van de EU. Aangemoedigd 

door rechts, denken vele werkende en werkloze 

arbeiders in Nederland dat ‘de Grieken’ schuld 

zijn aan de bezuinigen en inkomensdalingen ‘in 

ons eigen land’. Verblind door tientallen jaren 

van nationalistische campagnes van links1 en 

door het ‘democratische’ waandenkbeeld van 

de belangengemeenschap van arbeid en 

kapitaal, geloven vele arbeiders in Nederland 

dat zij dezelfde belangen hebben als hun 

‘Nederlandse’ uitbuiters en ‘hun’ staat, en dat 

hun belangen tegenover die van de arbeiders in 

Griekenland staan. Daarentegen is bij diezelfde 

Nederlandse arbeiders weinig bekend over de 

situatie van de arbeiders in Griekenland, 

anders dan dat daar altijd de zon schijnt en dat 

je er lekker en goedkoop kan eten. 

 

Lees verder op Blog arbeiderstemmen.nl 
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Venezuela: zelfstandige strijd van het  
proletariaat of onvermijdelijk bloedbad 
 

In de afgelopen drie weken heeft de 

kleinburgerlijke en reactionaire oppositie vele 

manifestaties tot stand gebracht, die bijna 

allemaal uitliepen op gewelddadige botsingen. 

De lijst van slachtoffers neemt alleen maar toe: 

op het moment van het beëindigen dit artikel 

(29-4-2017), zijn er 29 doden, meer dan 600 

gewonden en meer dan 1.200 arrestaties. 

De protesten begonnen na een "parlementaire 

staatsgreep" tegen de Nationale Vergadering 

(of “zelf-coup" om de parlementaire oppositie 

te verwijderen), die plotseling na twee dagen 

werd geannuleerd. Ook van invloed op het 

politieke klimaat was het oordeel van niet-

verkiesbaarheid tegen de leider van de 

burgerlijke oppositie, Henrique Capriles, en de 

repressie tegen andere oppositieleiders, die het 

slachtoffer waren van agressie en intimidatie 

door de Chavistische bendes (de beroemde 

“collectieven”) en door de organen van 

staatsveiligheid. Dat heeft zeker olie op het 

vuur gegooid. 

 

Om enig begrip te krijgen deze beweging van 

de woedende middenklassen, moeten we terug 

naar 2002, toen ze als manoeuvreerbare massa 

werden gebruikt in een poging om Chavez 

omver te werpen. Uiteindelijk is de situatie 

destijds weer een tijdje tot rust gekomen, 

ongetwijfeld dankzij torenhoog stijgende 

olieprijzen, die samengingen met een 

economische opleving. Maar de situatie begon 

alweer te verslechteren na de wereldwijde 

economische crisis van 2008 (die in 2009 en 

2010 tot in een recessie in Venezuela heeft 

geleid). Maar de situatie werd vooral slecht na 

het aan de macht komen van Maduro (na de 

dood van Chavez) in 2015. 

 

Lees verder op Blog arbeiderstemmen.nl 

 

Broeders en zusters, het is tijd om in beweging te 
komen 

Veel mensen verlangen wanhopig naar strijd voor een 

betere wereld, maar voelen zich geïsoleerd en onzeker 

waarop ze hun politieke actie zullen richten. We denken 

dat we moeten ingrijpen, om ons heen kijken, groeien, 

ons mengen onder de mensen en ons bemoeien met de 

dagelijkse gang van zaken, met een warm hart en een 

koel hoofd, de blik vooruit gericht …. 

 

De spanning tussen wat de maatschappij zou kunnen zijn 

en de heersende werkelijkheid van verdeel-en-heers zal 

moordend toenemen. Er zullen geen lieverkoekjes 

worden gebakken en er zullen geen populaire 

wegafkortingen zijn - de crisis zal niet weggestemd 

worden. Van nu af aan gaat het om zelfverdediging en 

zelf-organisatie van de arbeidersklasse. 

We kunnen niet gewoon ‘beginnen bij hier en nu’, 

we moeten in beweging komen. Ook al zijn we met 

weinigen, we moeten daar zijn waar het op aan komt. 

Voor ons betekent dat waar arbeiders in het alledaagse 

leven samen komen, het kapitaal confronteren en elkaar 

ontmoeten. Grote werkplekken zijn van centrale 

betekenis, buurten zijn niet onbelangrijk. 

 

Ga er voor, vind een baan en leer. Of ga naar nieuwe 

plekken en vraag. Ontdek hoe mensen zich organiseren 

en waarom niet. Help langzaam structuren op te bouwen. 

Ons solidariteitsnetwerk komt van de grond. We 

ontmoeten elkaar wekelijks, bij MacDonalds, in een 

koffietent, in een 24-uurs kroeg. Vorm kleine groepen op 

het werk. 

 

Verzamel alles in een regelmatig verschijnende 

publicatie voor de regio - dit is belangrijk! Wordt een 

spiegel van de klasse, help vooruit te kijken. Vergeet 

Twitter, richt arbeiderskranten op. Verzamel kleine 

verslagen van verzet op de inpakafdeling, schrijf over 

wat je wil en hoe je denkt over de strijd voor een 

klassenloze maatschappij. 

 

Lees verder op Blog arbeiderstemmen.nl 
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