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1 mei 2017         vrijwillige bijdrage  
 

  

ARBEIDERSSTEMMEN 
 bijdragen tot de zelfstandige arbeidersstrijd  

  
o Voor een menselijke wereld, zonder oorlog, zonder terreur, zonder kapitaal, 

zonder staat. 
o De arbeiders hebben geen vaderland. 
o Alle macht aan de arbeidersraden. 

 

Frans Guyana: Alleen arbeiders-autonomie kan 
de vruchten plukken 
 
Na meer dan een maand van de mobilisatie, wegblokkades, stakingen, staat de sociale beweging in Guyana om een kruispunt. 
Terwijl sommigen na het einde van de onderhandelingen met de overheid hadden opgeroepen tot een verscherping van de 
beweging, kondigde het collectief “Pou de Gwiyann dékolé” (Guyana vooruit), dat de beweging leidt, het Paas-weekend de 
opheffing aan van wegversperringen en eventueel voortzetting van de strijd met andere middelen. Dit besluit volgt op oproepen 
van verschillende werkgeversorganisaties tot het opheffen van wegversperringen, zoals het collectief “Pou Lagwiyann circulé” – 
Dat Guyana vooruitgaat – dat vooral bestaat uit werkgevers). 
 

 
 

 
Wegblokkade in Cayenne 

 
De oorzaken van de strijd in Guyana zijn gemakkelijk te vinden: in de 
onderontwikkeling van deze voormalige kolonie, die sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog, officieel een Franse departement is, met nu 
ongeveer 250.000 inwoners vandaag (tegen nauwelijks 33.000 in 

1960). De werkloosheid treft volgens officiële cijfers een kwart van de 
beroepsbevolking (meer dan 46% van de mensen onder de 25 jaar), 
meer dan 44% van de bevolking leeft in armoede (tegenover 14% in 
Frankrijk), de infrastructuur zoals scholen ziekenhuizen, enz., is 
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hopeloos ontoereikend, resulterend in een ‘gezondheidscrisis’; 30% van 
de bevolking, vaak buitenlands, woont in echte sloppenwijken zonder 
stromend water of elektriciteit. De miserie voedt een criminaliteit die in 
geen verhouding staat tot de misdaad in Frankrijk (bijvoorbeeld 3 
gewapende overvallen per 1000 inwoners, tegenover 0,14 in Frankrijk, 
enz.) Deze criminaliteit vormt de grondslag van raciale spanningen, die 
vaak tegen de buitenlanders worden gekeerd, die, verdreven door 
armoede, afkomstig zijn uit Haïti, het naburige Suriname en Brazilië. 
Het is deze kwestie van criminaliteit die de basis vormt van de beweging, 
maar terwijl de belangrijke maatschappelijke problemen van de massa al 
snel op de voorgrond traden, was het gebrek aan investeringen in de 
wegeninfrastructuur het sleutelwoord voor de mobilisaties van diverse 
beroepsorganisaties. Het moet gezegd worden dat vanaf het begin deze 
beweging was interklassistisch was. De zogenaamde “Beweging van 500 
broeders” die gemaskerde activisten organiseert en die zich tot doel 
stelt de onveiligheid terug te dringen, en die de beweging op gang heeft 
gebracht, is opgezet door de politie. Ze richten zich tegen “illegale 
immigranten“ die wordt er van worden beschuldigd verantwoordelijk te 
zijn voor de stijgende criminaliteit. Een van de belangrijkste eisen is het 
verhogen van het aantal politieagenten. De groep die de beweging 
leidt, “Pou la Gwiyann dékolé” bestaat uit een mengeling van plaatselijke 
werkgeversorganisaties en diverse vakbonden. Ze hebben een lijst van 
specifieke eisen opgesteld op verschillende gebieden ter ontwikkeling 
van de regio. Veel van deze eisen zijn van sociale aard, die de 
belangstelling trekken van de proletariërs en de arme massa’s van 
Guyana; andere eisen zijn van burgerlijke aard (wijziging van het 
staatsrechtelijke statuut van Guyana, enz.) en een aantal zijn specifiek 
voor de kapitalistische ontwikkeling en de economische gezondheid van 
lokale bedrijven (bijvoorbeeld in de vervoerssector), andere zijn direct 
anti-proletarisch zoals meer politie, vermindering van de 
werkgeversbijdragen en andere maatregelen om de ‘loonkosten’ te 
verlagen (dat wil zeggen toename van de uitbuiting van de proletariërs). 
Er is geen twijfel welke eisen als eerste zullen worden ingewilligd … 
 
Ongetwijfeld heeft dit bijna eensgezinde karakter van de beweging geleid 
tot de van de grote omvang van de demonstraties – tot 15.000 
demonstranten in Cayenne en bijna 10.000 in Saint Laurent du Maroni, 
wat enorm is voor Guyana. Maar de belangrijkste kracht kreeg de 
beweging door de algemene staking, die begon op 27/3/2017, 
waardoor het aantal blokkades toenam en de economische activiteit van 
de haven werd stilgelegd. De stakingen en wegversperringen 
onderbraken ook de activiteit van het Guiana Space Center (waar onder 
andere de Ariane-raketten worden gelanceerd), het economische hart 
van Guyana, dat bijna 16% van het personeelsbestand van Guyana in 
dienst heeft. Met andere woorden, de proletariërs zijn de echte drijvende 
kracht van de beweging. 
 
Maar het is niet zo dat de arbeiders aan het hoofd van de beweging 
staan en daarom lopen ze volop de kans het onderspit te delven. Het 
zijn niet de bazen, en evenmin de collaborerende vakbonden die de 
arbeidersbelangen verdedigen tegen de burgerlijke staat! De beroemde 
miljarden die door het comité eist, zullen als ze worden binnengehaald, 
in de brandkast van de bazen terecht komen en uiteindelijk zal slechts 
een klein deel worden gebruikt om de proletarische 
levensomstandigheden te verbeteren. Dat is wat er al tientallen jaren in 
Guyana gebeurt en het karakteriseert het functioneren van het 
kapitalisme. 
 
De bazen vinden nu dat de staking lang genoeg heeft geduurd, en omdat 
ze niet genoeg hebben aan hun invloed binnen het comité, hebben  

sommigen openlijk opgeroepen tot de repressie tegen degenen die de 
wegversperringen willen handhaven. De eenheid tussen de klassen kan 
uiteindelijk niet de klassentegenstellingen verbergen en niet de breuk 
tussen arbeiders en kapitaal voorkomen. De arbeiders van Guyana 
moeten zich ervan bewust zijn dat ze niet dezelfde belangen hebben als 
de bourgeoisie. Pas op voor hen die zweren bij de eenheid van alle 
Guyanezen, zoals de trotskisten van de NPA, die in hun verklaring van 
23/3/2017 zeggen dat “alleen de mobilisatie van de hele Guyanese 
samenleving [sic] in alle culturele diversiteit en met al haar delen, zal 
leiden tot de overwinning”) . Zij willen dat de arbeiders gevangen blijven 
in dit interklassistisch keurslijf, wat het proletariaat zal veroordelen tot 
de nederlaag. Voor het binnenhalen van hun eigen eisen, is het van 
wezenlijk belang dat de arbeiders breken met het interklassisme: er is 
geen andere weg dan die van de autonome organisatie op 
arbeidersklasse-basis en de solidariteit van alle proletariërs, of ze nu 
afkomstig zijn uit Guyana of immigranten, of zonder papieren, samen 
tegen de bourgeoisie en de centrale staat. De gebeurtenissen in Guyana 
tonen aan dat met openlijke strijd concessies van de burgerlijke staat 
kunnen worden afgedwongen, maar alleen de georganiseerde strijd op 
arbeidersklasse-basis kan zorgen dat de proletariërs een echte 
overwinning behalen. Dit is de weg om te gaan, in Guyana en overal Leve 
de onafhankelijke klassestrijd van het proletariaat in Guyana, leve de 
proletarische klasse-solidariteit! 
 
Internationale Communistische Partij 17/4/2017 
http://www.pcint.org. Vertaald door F.K. 19-4-2017 
 
 

 
Zie voor meer blog arbeidersstemmen.wordpress.com : 
 

• India: als de baas de beveiliging van de machine uitzet. 
• Rel Turkije-Nederland: zowel Rutte als Erdogan profiteren 

ten koste van de arbeiders. 
• Vietnam : Bouwvak-arbeiders komen in opstand bij 

Samsung. 
• Het doel van deelname aan de klassestrijd. 
• Zonder partij geen revolutie? 
• Organisatie van (raden)communisten op de werkplek en als 

werklozen 
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Myanmar: opstand in een fabriek in Rangoon 
 
Soe Lin Aung onderzoekt de staking (of rel) tegen een H&M-leverancier in Myanmar, die zich in Chinese handen bevindt. Daarbij gaat ze verder dan wat 
kranten schrijven en onderzoekt de plaatselijke context en de bredere politieke betekenis. 

Vorige maand vond een staking plaats in een confectiefabriek in Chinese 
handen aan de rand van Yangon (Nederlands: Rangoon), de voormalige 
hoofdstad en het belangrijkste industriegebied van Myanmar. De lange 
duur van het conflict leidde tot verbittering, die zich uitte in een korte 
belegering van de fabriek. Op 23 februari trokken honderden arbeiders 
op naar de Hangzhou Hundred-Tex Garment fabriek, beschadigden 
fabrieksvoertuigen, sloegen ruiten in, vernielden van machines, vielen de 
Chinese manager aan, en namen zeven Chinese opzichters in gijzeling. 
Na een reddingsoperatie door de politie op verzoek van de Chinese 
ambassade, werden de gijzelaars vrijgelaten, en vijf arbeiders werden 
gearresteerd. Deze rel, zo meldden media-verslagen, volgde op een 
maandenlange staking wegens 15 maanden van onbetaalde overuren, 
die had geleid tot het ontslag van de vakbondsleider van de fabriek. Een 
arbeider meldde dat “de meeste van de arbeiders tijdens de opstand 
zichzelf niet meer in de hand hadden”. Een bedrijfsexterne 
vakbondsleider zei dat de arbeiders “zagen dat er geen beweging in de 
zaak kwam – en toen tot uitbarsting kwamen.” 
Verslagen van wat er gebeurde zijn niet helemaal consistent. Meerdere 
berichten beweren dat video’s laten zien hoe “tientallen” arbeidsters de 
Chinese manager aanvallen, maar arbeiders bestrijden dat verhaal en 
ontkennen ook dat ze productiemachines vernield zouden hebben. Een 
paar dingen zijn echter duidelijk. Temidden van een uitbreiding van 
Myanmars kledingindustrie als gevolg van de economische hervormingen 
in de periode na 2011, hebben strijdbare arbeidersacties regelmatig de 
industriële zones van Yangon getroffen. Deze grotendeels zelfstandige 
wilde stakingen richten zich in hun formele eisen op de lonen, en in 
sommige gevallen duren ze maanden. Na ongeveer drie stakingsgolven 
tot 2015, heeft sindsdien een verzameling van meer gewelddadige 
incidenten plaatsgevonden, inclusief deze rel van februari. 
Vakbonden, pas sinds 2011 gelegaliseerd, hebben moeite om de 
beweging bij te benen, en samen met de publieke opinie dringen ze er 

op aan om deze strijd te centraliseren – dat wil zeggen te onderwerpen 
aan hiërarchische vakbondsstructuren die zijn ontworpen voor tripartaire 
bemiddeling (vakbonden-werkgevers-staat). Het wantrouwen van de 
arbeiders ten opzichte van Myanmar’s grote werknemersorganisaties is 
echter groot, [1] evenals de frustraties over de nieuwe wet op het 
minimumloon, waarvan de arbeiders zeggen dat werkgevers deze 
omzeilen door het niet langer betalen van toeslagen en overuren. 
 
Het is mogelijk, om de vakbondsleider hierboven aan te halen, dat de 
arbeiders tot uitbarsting kwamen, omdat ze hebben gezien dat er niets 
gebeurde. Of anders gezegd: ze hebben de tegenstellingen die 
opkwamen gezien, en ze hebben dienovereenkomstig hun strijd 
verhevigd. De rellen vorige maand volgden op ten minste twee andere 
arbeidsconflicten in de afgelopen paar jaar die ook werden omschreven 
als rellen. In maart 2015, aan het einde van een van de langste 
stakingen, die eerder dat jaar waren begonnen, probeerden ongeveer 
100 arbeiders uit drie fabrieken de strijd op te voeren door op te 
marcheren naar het stadhuis van Yangon. Omdat dit werd geblokkeerd 
door de politie, begonnen ze in plaats daarvan een sit-in, die eindigde 
met een botsing tussen de arbeiders, politie, en particuliere beveiligers 
– burgers met rode armbanden met het woord “plicht” (da-wun) in het 
Birmees. Veertien arbeiders werden formeel beschuldigd van rel 
schoppen. In het daaropvolgende jaar, marcheerden arbeiders van een 
fabriek in Sagaing, in droge gebieden van Myanmar een flink stuk ten 
noorden van Yangon, weken lang tijdens het hoogtepunt van het warme 
seizoen naar de rand van Naypyidaw, de hoofdstad van Myanmar en een 
leger basis. Een confrontatie volgde toen de politie tussenbeide kwam 
om de arbeiders te verhinderen de stad binnen te trekken, en ook hier 
werden arbeiders strafrechtelijk vervolgd wegens rel schoppen. 
Deze gebeurtenissen doen de gedachte opkomen dat het voortzettingen 
zijn van strijd verder weg. In China en Vietnam schrijven waarnemers het 
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bestaan van industriële rellen toe aan het gebrek aan burgerlijke 
vrijheden en onafhankelijke vakbonden. Daarvan verwacht men dat in 
deze landen meer ordelijke vormen van collectieve onderhandelingen 
gemakkelijker zouden worden. [2] Het tegelijkertijd voorkomen van 
dergelijke democratische instellingen met steeds meer van soortgelijke 
strijd in de ons (China; vertaler) omringende landen, zoals Myanmar en 
Cambodja [3] dwingt ons verder te kijken dan deze verklaringen, namelijk 
naar een bredere dynamiek van het hedendaagse kapitalisme in de regio 
– en wellicht daarbuiten. Wat is het verband tussen de fabrieksopstand 
van vorige maand in Yangon, en wat sommigen een nieuw “tijdperk van 
rellen” op wereld-, regionale en lokale schaal hebben genoemd? (…) 
 
NA DE “VRIJHEID” 
 
Per slot van rekening vraagt de opzienbarende sterke verandering in de 
politiek ten opzichte van arbeidsconflicten – van China tot Myanmar en 
elders in Zuidoost-Azië – om vergelijking. Waarschijnlijk is het zinvol om 
bijvoorbeeld de verschillende niveaus van bescherming van burgerlijke 
vrijheden, met name de vrijheid van vereniging en de legaliteit van 
onafhankelijke vakbonden, in China, Vietnam en Myanmar met elkaar te 
vergelijken. In het hele politieke spectrum lijkt een wijdverbreid geloof te 
bestaan dat het begrenzen van dergelijke vrijheden een succesvolle 
verklaring biedt voor het uit de hand lopen van arbeidersstrijd in China 
en Vietnam, en dat bijgevolg, het uitbreiding van dergelijke vrijheden een 
einde zou maken aan deze tendens om stakingen te veranderen in 
opstanden. [19] 
 

 
Zondebokken: Myanmars leger verjaagt moslim-minderheid.  
 
Maar dan is opvallend dat in Myanmar juist in het kader van een 
ingrijpende democratische hervormingen, een al sterk strijdbare 
arbeidersklasse de grenzen verlegt van vakbondsbemiddeld tripartisme 
naar meer gewelddadige vormen van strijd. Dat wil zeggen dat een 
plotseling en grondig democratiseringsproces niet alleen radicalisering 
arbeiderspolitiek NIET heeft geremd, maar dat men zou kunnen stellen 
dat precies het tegenovergestelde is gebeurd. Maar ook dan, zo 
argumenteren democraten zoals de ILO, is het gewoon een kwestie van 
tijd voordat het beeld stabiliseert en de werknemers zich schikken in de 
situatie. En terwijl we toegeven de voorgeschiedenis van het optreden 
van het regime van Myanmar tegen de arbeid serieus aandacht verdient, 
zoals Dennis Arnold en Stephen Campbell overtuigend betogen [20], kan 
het nieuwe van zijn huidige vorm moeilijk worden overschat: een vloed 
aan nieuwe wetgeving, meer dan tweeduizend nieuwe vakbonden, geen 
tekort aan nieuwe investeerders, en wat waarschijnlijk het belangrijkst is, 
duizenden en duizenden nieuwe werknemers. Myanmar kledingfabrieken 

zijn vol met arbeiders die financiële ondersteuning bieden aan 
huishoudens op het platteland. Vele arbeiders zijn de eersten in hun 
familie die in loondienst werken. 
Maar dit alles betekent nauwelijks dat “meer vrijheden” een doeltreffende 
middel zijn voor een de-escalatie van arbeidersstrijd. Het zou in elke 
geval een dubieus programma zijn. Het zou betekenen dat de 
hervormingen in Myanmar uiteindelijk een meer plooibare reservoir aan 
arbeidskrachten zouden voortbrengen dan in China of Vietnam. In plaats 
daarvan kan men net zo gemakkelijk redeneren dat de opkomende 
arbeidersstrijdbaarheid in Myanmar wijst op een beginnende scheur in 
het democratische bestel, die sinds 2008 steeds dieper wordt: de scheur 
tussen de formele gelijkheden van de politiek en de spiraalsgewijs zich 
verdiepende ongelijkheid van de economie. Deze dissonantie kan diep 
worden gevoeld, in het bijzonder wanneer technocratische 
liberaliseringsmaatregelen productieprocessen herzien – en de 
leefwerelden van arbeiders op hun kop zetten – terwijl democratische 
controle wordt ontweken. Sommigen beweren dat na de ommekeer van 
het neoliberalisme, nu, dat de spanning tussen enerzijds het formeel vrij 
zijn en anderzijds meedogenloos uitgebuit worden, angstaanjagende 
politieke bewegingen heeft voortgebracht. Pankaj Mishra, bijvoorbeeld , 
schrijft dat “Nooit voelden zo vele vrije individuen zich zo hulpeloos – zo 
wanhopig om de controle terug te krijgen van wie dan ook ze de schuld 
kunnen geven deze verloren te hebben.” Hier zien we misschien een veel 
duistere, meer onheilspellende lezing van de reeks van gebeurtenissen 
die onder andere Smith en Badiou in bijna messiaanse bewoordingen 
schilderden. Met andere woorden, er is veel veranderd sinds 2012, niet 
in het minst in de Arabische wereld, waar de tijd van de rellen – de 
herboren geschiedenis – haar dramatische ontknoping heeft bereikt. 
[21] 
  
Dit essay kan op deze vragen slechts een oppervlakkig antwoord geven. 
Maar een les die we kunnen trekken is alvast is een oude: de heerschappij 
van het kapitaal produceert tegenstellingen, die in bepaalde tijden 
duidelijk zichtbaar en voelbaar kunnen worden. De gewelddadige 
transformatie van het productieproces in Myanmar is wellicht een van die 
momenten. Democratische vrijheden kunnen weinig uithalen om de 
tegenstellingen die in opkomst zijn te maskeren, te beperken of 
verdoezelen. De vorm die de tegenstellingen aannemen, de aard van hun 
ontwikkeling, en de vorm waarin in hun kielzog de maatschappij wordt 
gesmeed, zijn bij uitstek politieke kwesties. Hoe dan ook, deze vragen 
kunnen worden gesteld in een tijd van rellen. Het buigen van dit proces 
in de ene of de andere richting – in de richting van militante 
arbeidersstrijd in plaats van die van revanchistisch rechts populisme – is 
wellicht een van de meer centrale politieke taken van nu, en die 
beslissend is voor de vraag hoe en op wiens voorwaarden de 
geschiedenis wordt herboren. 
Soe Lin Aung, 30 maart 2017 
Met dank aan Dennis Arnold en Stephen Campbell voor het toestaan van 
het hier gebruiken van hun binnenkort te verschijnen artikelen. Deze 
discussie leunt zwaar op hen. Eventuele tekortkomingen blijven voor mijn 
rekening. 
 
NOTEN 
Raadpleeg de bron: Notes on a factory uprising in Yangon. 
Vertaald en voorzien van enkele verwijzingen naar Wikipedia door F.K., 
15-4-2017. 

 


