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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. 
 

Basisinkomen of werklozenstrijd? 
 
In de verkiezingscampagne is door sommige 

partijen het basisinkomen naar voren gebracht 

als oplossing voor problemen van werklozen. 

Bij een basisinkomen vervallen met name 

de sollicitatieplicht en het moeten voldoen aan 

allerlei bureaucratische verplichtingen. Maar 

een basisinkomen eisen, betekent ook het 

aanvaarden van sociaal isolement, en van 

massawerkloosheid. De huidige 

massawerkloosheid is onvermijdelijk zolang 

het kapitalisme bestaat. Door een basisinkomen 

te eisen, leggen de arbeiders hun lot van in 

handen van de kapitalistische staat.  

 

Tijdens de kabinetsformatie komt uit de hoek 

van D66 een voorstel om ook aandacht te 

besteden aan het basisinkomen. Op het moment 

dat (het lijkt alsof) Groen Links in de regering 

kan komen, het basisinkomen weer van stal 

wordt gehaald. Werklozen hebben dan alle 

reden om bezorgd te zijn dat de hoogte van hun 

uitkeringen als wisselgeld ingeleverd 

zal worden voor milieusubsidies aan 

ondernemers. Maar er zijn ook redenen tot 

bezorgdheid wanneer werklozen worden 

opgeroepen om strijd te voeren en zich te 

organiseren … zodat een eventueel 

basisinkomen niet te laag zal zijn. Ja, 

werklozenstrijd is noodzakelijk. Maar hoe 

voorkom je misbruikt te worden door links-

burgerlijke partijen of door de vakbeweging? 

 

De Duitse radenbeweging van 1918 -1923 zag 

de oplossing van crisis en werkloosheid in het 

door de arbeiders zelf besturen van de 

productie. Dus geen socialisatie van de 

productiemiddelen door nationalisatie of het in 

staatshanden brengen. Pas wanneer de 

arbeiders zelf de leiding van het 

productieproces in handen namen, zouden ze 

ook de verdeling kunnen bepalen van wat ze 

produceren. Wanneer de arbeidersraden alle 

macht aan zich trokken, kon de productie 

gericht worden op menselijke behoeften. 

Daarvoor was ook een confrontatie met de staat 

noodzakelijk. In de Duitse Revolutie sloegen 

diverse sociaaldemocratische regeringen elke 

arbeidersstrijd neer met behulp van gewapende 

bendes die de voorlopers waren van de 

nationaalsocialistische beweging. Werklozen 

organiseerden zich net als de werkenden in 

raden en stelden eisen aan de staat, zonder enige 

illusie in het onderdrukkende karakter van de 

burgerlijke staat, ’socialisten’ in de regering of 

niet. 
 

Ruhrgebied 1920. 
Werkende en werkloze arbeiders  

klaar voor strijd tegen de staat. 
 

 
Ook nu kunnen werkende en werkloze arbeiders 
zich organiseren en strijd voeren voor hun 
directe belangen, onafhankelijk van de politieke 
partijen en vakbonden die al tientallen jaren 
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lonen en uitkeringen hebben verlaagd en 
sociale voorzieningen hebben afgebroken.  


