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Solidariteit met onderwijzers 
en verpleegkundigen in actie

Al te lang hebben onderwijzers, leraren en verpleegkundigen afgezien van stakingen. Ze wilden

hun patiënten, leerlingen en scholieren niet schaden. Inmiddels is overduidelijk dat besturen en

regering misbruik maken van het gebrek aan strijd. De lonen zijn achteruit gegaan vergeleken met

andere sectoren. De werkdruk is enorm verzwaard. Door onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden is

zo’n personeelsgebrek ontstaan dat de patiëntenzorg en het onderwijs te kort schieten. 

Nu  huilen  besturen  en  regering  kroko-

dillentranen  en  beweren  dat  meer  geld  niet

helpt.  Wat  een  merkwaardig  geluid  van  deze

geldwolven. Als het gaat om hun eigen salaris

en  om de ondernemingswinsten,  dan  hebben

ze  de  mond  vol  van  de  zegeningen  van  de

marktwerking.  Zonder  stakingen  en  acties

zullen  de  besturen  en  de  regering  nooit

toegeven  aan  de  terechte  eisen  van

werknemers.  De  personeelstekorten  komen

hen zelfs van pas als extra bezuinigingen.

Er  was  en  is  een  bijzondere  reden  voor

bezuinigingen op de zorg en het onderwijs. De

uitgaven  voor  zorg  en  onderwijs  worden

grotendeels  betaald  uit  belastingen  en

verzekeringspremies. Door hierop te bezuinigen

is meer financiële ruimte ontstaan voor de grote

ondernemingen  in  de  privé-sector  die  door

diverse regeringen zijn  bevoordeeld.  Miljarden

aan  bezuinigingen  zijn  als  belastingvoordelen

en subsidies terecht gekomen bij multinationale

ondernemingen zoals Shell, Unilever en Philips.

Een voorbeeld: de Nederlandse staat (lees: de

belastingbetaler) heeft de schadevergoedingen

wegens  bevingsschade  in  Groningen  overge-

nomen  van  de  NAM,  en  daarmee  van  Shell.

Een  bedrijf  dat  in  Nederland  geen  belasting

over zijn superwinsten blijkt te betalen.

In  de  afgelopen  tientallen  jaren  hebben  de

werknemers zich niet kunnen verdedigen tegen

de  afbraak  van  sociale  voorzieningen.  De

weinige vakbondsstakingen waren machteloos

omdat ze beperkt bleven tot het ‘eigen’ bedrijf,

tot  de  ‘eigen’  bedrijfstak,  voor  de  'eigen

arbeidsvoorwaarden'.  Nu is  de onrust  van de

werknemers in de afbraaksectoren van zorg en

onderwijs  zo  hoog  opgelopen,  dat  de

vakbonden wel een staking moeten uitroepen,

als  ze niet  hun laatste leden willen verliezen.

Maar nog steeds proberen de vakbonden deze

stakingen  in  de  ziekenhuizen  en  in  het

onderwijs  van  elkaar  gescheiden  te  houden.

Net  zoals  de  bonden  in  de  jeugdzorg  en  de

ouderzorg  afzonderlijk  actie  hebben  gevoerd.

En  de  werknemers  in  de  particuliere  sector?

Zijn dat niet patiënten, ouders van leerlingen en

scholieren,  van  jeugd  in  problemen,

‘mantelzorgers’  van  hun  bejaarde  ouders  die

zien dat de welvaart die ze hebben opgebouwd

verdwijnt  in  de  zakken  van  aandeelhouders?
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Ook  zij  hebben  direct  belang  bij  de  acties.

Werknemers worden al  lang niet meer gezien

als  deel  van  de  arbeidersklasse.  Maar  de

werkelijkheid  laat  een  klassenmaatschappij

zien,  waarin  een  kleine  minderheid  zich

schaamteloos verrijkt. De meerderheid van de

bevolking is volkomen afhankelijk is van lonen

of uitkeringen (of ZZP-opdrachten), die sinds de

jaren '80  steeds verder  achteruit  zijn  gegaan.

Wordt  het  niet  tijd  dat  deze meerderheid een

eengemaakte strijd voert, als één klasse tegen

het kapitaal?

De  vakbonden  zullen  die  eengemaakte  strijd

niet  organiseren.  Ze  zitten  ze  liever  aan  de

onderhandelingstafel  met  de  werkgevers  en

verkopen — om hun organisaties te behouden

— de  werknemers  tegen  de  laagst  mogelijke

prijs.  De  zogenaamde  arbeiderspartijen  van

PvdA tot SP, richten zich geheel op hun “werk”

in  parlement  en gemeenteraden,  waar  ze  het

kiezersbedrog  in  stand  houden.  De  onder-

wijsbonden  hebben  al  aangekondigd  dat  de

staking van 6 november de laatste kans is om

extra geld voor het onderwijs los te krijgen. Die

dag behandelt  de Tweede Kamer namelijk  de

onderwijsbegroting  (Trouw 22-10-’19).  Met

andere  woorden  de  vakbonden  buigen  bij

voorbaat al voor de burgerlijke ‘democratie’, die

zich daarmee ontmaskert als de dictatuur van

het  Kapitaal.  Erger  nog,  in  plaats  van  op  te

trekken naar het Malieveld in Den Haag, roepen

de bonden op te manifesteren op … Facebook.

Wanneer  we  als  werknemers  voor  onze

belangen willen opkomen door echt  kracht te

ontwikkelen,  kunnen  we  beter  zelf  de  uit-

breiding van de strijd organiseren:

• Overwin  in  gezamenlijke  bijeenkomsten  de

onderlinge verdeling in ‘assistenten’ en ‘pro-

fessionals’,  in  leidinggevenden  en  uitvoe-

renden,  in  verschillende  functiegroepen  en

salarisschalen.

• Discussieer over wat de beste manier is om

andere  werknemers  in  actie  te  betrekken,

bijvoorbeeld door eisen te stellen die ook in

het belang zijn van deze werknemers, zoals

een salarisverhoging in Euro’s. Wat betekent

de eis van 5% voor de hoogste salarisgroep

in het ziekenhuis in Euro’s? Met dat bedrag

heb  je  een  gezamenlijke  eis  die  voor  de

laagstbetaalden zeer aantrekkelijk is.

• Kies  tijdelijke  vertegenwoordigers  die  het

woord  doen  richting  media  en  werkgevers.

Deze  vertegenwoordigers  leggen  elke  dag

verantwoording  af  en  worden  herkozen  of

niet.  Spreek  af  welke  groepen  werknemers

waar  uitbreiding  gaan  zoeken  met  welke

leuzen of gezamenlijke eisen. 

Uiteraard zeggen de besturen dat er geen geld

is, dat de instelling het financieel moeilijk heeft.

Het antwoord is: ga het geld halen waar het ligt:

bij de regering, bij Rutte die het geld tegen de

plinten  ziet  klotsen.  Pas  op.  Meerdere

geldwolven,  vakbonden  en  politici  hebben

gezegd  dat  er  nu  financiële  ruimte  is  voor

verbeteringen  van de  zorg,  het  onderwijs,  de

salarissen.  Daarvoor  is  maar  één  reden:  ze

weten dat een economische crisis op uitbreken

staat.  Wanneer  straks  de  tekorten  van  de

overheid oplopen, en de ondernemingen zware

verliezen lijden, zullen ze zeggen dat “daarom”

op  sociale  voorzieningen,  op  salarissen  en

uitkeringen  moet  worden  bezuinigd.  De

economische  crisis  is  er  al  en  drijft  de  wan-

hopige bevolking de straat op: van Chili tot Irak,

van Haïti tot Libanon, en van Equador tot in de

VS  (General  Motors).  Wanneer  we  ons  niet

verdedigen,  als  we  niet  opkomen  voor  onze

eigen  klassebelangen  als  werknemers,  zullen

de  anonieme  ijzeren  wetmatigheden  van  het

Kapitaal in crisis aan de Arbeid een nog diepere

achteruitgang  van  haar  levenspeil  opleggen

dan na de economische crash van 2008/2009.

arbeidersstemmen.nl

22-10-2019
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Een nieuwe boerenoorlog?
De massale protesten van boeren die op dinsdag 1 oktober op duizenden trekkers naar Den Haag

reden, en die onderweg de grootste files ooit veroorzaakten, hebben alom geleid tot verbazing.

Terwijl de klimaatprotesten de regerenden smeken - desnoods huilen - om alsjeblieft maatregelen

te nemen om de vernietiging van het milieu tegen te gaan, stellen de boeren eisen aan de regering

en ontwikkelen ze kracht.  Is dit  misschien een voorbeeld voor  de strijd  tegen de afbraak van

voorzieningen, het verzwaren van de werkdruk en meer algemeen voor het ongedaan maken van

de enorme achteruitgang van de levens- en arbeidsomstandigheden van het overgrote deel van de

bevolking dat afhankelijk is van werk of uitkering?

Niet smeken maar eisen 
afdwingen
De  heersende  machten,  en  de  enorme

kapitaalsconcentraties  die  zij  dienen,  zijn  niet

gevoelig  voor  smeekbeden.  Pas  wanneer  ze

zien dat ze de steun van de bevolking verliezen

en  dat  daarmee  hun  macht  en  privileges  in

gevaar komen, zullen ze tijdelijk toegeven aan

de terechte verlangens in de maatschappij. Het

boerenprotest  heeft  op  meerdere  vlakken  een

voorbeeldige druk op regering ontwikkeld. Op de

eerste plaats hebben de boeren  sympathie van

de  bevolking  gewonnen  door  als  producenten

van  voedsel  hun  productieve  bijdrage  aan  de

maatschappij  naar  voren  te  brengen.  Alle

werkenden in andere bedrijfstakken kunnen zich

daarmee  identificeren,  van  ouderenzorg  tot

industrie,  van  schoonmaak  tot  kantoor,  van

detailhandel  tot  bank  en  verzekering,  van

gezondheidszorg tot onderwijs. Zij scheppen de

welvaart, maar wat zien ze daarvan terug? Wie

strijken  de  winsten  op  die  in  de  maat-

schappelijke  arbeid worden geproduceerd? De

boeren  hebben  op  de  tweede  plaats  hun

isolement,  ieder  voor  zich  op  zijn  grond,

doorbroken en ze hebben zich verenigd tot één

doelgerichte kracht. Ze zijn de straat opgegaan

om  hun  gezamenlijke  eis  te  stellen.  Dit  in

contrast  tot  de  verdelingen  van  de

arbeidersstrijd  naar  sector  en  beroep,  naar

soorten  arbeidscontract  (vaste  medewerkers,

oproep- en uitzendkrachten) die de vakbonden

al  tientallen  jaren  opleggen  en  die  de

arbeidersklasse  machteloos  hebben  gemaakt

tegen  ontslagen  en  loonsverlagingen.  Tot  slot

waren er in het boerenprotest vele voorbeelden

waarin  boeren  door  spontane  acties  de

pogingen van de landbouworganisaties - en van

de politie  -  hebben  doorbroken  om het  aantal

trekkers naar Den Haag en op het Malieveld te

beperken.  Op dezelfde  manier  is  het  mogelijk

dat actievoerende arbeiders de belemmeringen

doorbreken die de vakbond opwerpt om de strijd

te beperken tot  een sector,  een bedrijf  of  een

soort contract.

De boeren als klasse
De boeren  hebben  zich,  zonder  zich  daarvan

bewust  te zijn,  gemanifesteerd als één klasse,

op  basis  van  eenzelfde  gemeenschappelijke

sociaal-economische positie in de maatschappij,

namelijk  als  klasse  van  landbezittende

zelfwerkzame boeren,  waarbij  de ‘hereboeren’,

de  grote  grondbezitters  met  landarbeiders  in

loondienst  in  de  minderheid  zijn.  De  loon-

afhankelijken  en  uitkeringsgerechtigden  buiten

de  agrarische  sector  vormen  evengoed  een

klasse, of ze zich daarvan bewust zijn of niet, de

arbeidersklasse die staat tegenover het kapitaal,

deze  anonieme  macht  die  heerst  door  de

economische wetmatigheden van concurrentie,

van de jacht naar winst ten koste van de arbeid,

van vernietiging van de natuur, van concentratie

van  rijkdom  tegenover  armoede,  van  op-  en

neergaande  conjunctuur,  van  crisis,  recessie,

handelsoorlogen  en  imperialistische  oorlogen.

Het  gemeenschappelijke  kenmerk  van  de

arbeiders,  dat  maakt  dat  zij  hun  onderlinge

concurrentie  moeten  opheffen  om  hun

levensbelangen te verdedigen, is het gebrek aan

productiemiddelen  om  in  hun  eigen  levens-
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onderhoud te voorzien zodat zij afhankelijk zijn

van  loonarbeid  of  een  ellendige  uitkering.  De

boeren beschikken daarentegen over het  bezit

van de grond die ze bewerken tot gewassen of

waarop ze vee houden.

In de meeste gevallen is de grond in feite het

eigendom  van  het  bankkapitaal  dat  massaal

hypotheekleningen heeft verstrekt en net als via

andere leningen zich de arbeid van de boeren

gedeeltelijk toeëigent. De meeste boeren zijn op

nog  verschillende  andere  manieren  totaal

afhankelijk  geworden van het grootkapitaal. De

arbeid  van  de  boeren  maakt  deel  uit  van  de

maatschappelijke  arbeid  die  alle  rijkdom

produceert,  maar  ze  worden  misschien  nog

erger  uitgebuit  dan  de  arbeidersklasse.  Terwijl

het grootkapitaal de concurrentie op de markten

voor zichzelf heeft opgeheven door concentratie

van het  kleinbedrijf  tot  grootbedrijf  en zelfs tot

multinationale  bedrijven,  overheerst  in  de

agrarische  sector  een  veelvoud  van  elkaar

beconcurrerende  kleinbedrijven.  De

afzetmarkten van gewassen, vlees, melk en ei-

eren  worden  beheerst  door  het  groot-

winkelbedrijf,  de  zuivel-  en  vleesbedrijven,

zuivel-‘coöperaties’, graanhandelaren en andere

grote  opkopers.  Op  de  inkoopmarkt  nemen

leveranciers  van  industriële  producten  zoals

trekkers  en  machines,  stallen,  kunstmest,

veevoer,  bestrijdingsmiddelen,  zaaigoed  een

dominante positie in1. De politiek van de staat,

de EU en internationale handelsverdragen in het

belang  van  hetzelfde  grootkapitaal  zijn  gericht

op  goedkoop  voedsel  voor  werkenden  en

uitkeringsgerechtigden. Goedkoop ten koste van

de  gezondheid  van  de  boeren  zelf,  van

consumenten,  van dieren en ten koste van de

natuurlijke omgeving van de mens.

De politiek van goedkoop 
voedsel
Goedkoop voedsel is onverbrekelijk  verbonden

met  het  voortbestaan  van  de  kapitalistische

klassenmaatschappij.  In  het  belang  van  het

1 Zie voor een nadere analyse van het agrarische 
vraagstuk vanuit radencommunistisch standpunt 
de online versie van dit artikel op blog van 
arbeidersstemmen.nl.

kapitaal  houdt  goedkoop voedsel  de lonen en

uitkeringen laag en de winsten overeenkomstig

hoog.  Uiteraard  schuift  het  kapitaal  via  de

massamedia  de  nadelige  gevolgen  van  deze

politiek  van  goedkoop  voedsel  af  op  de

‘consumenten’  die  niet  meer  zouden  willen

betalen voor  gezond voedsel  en vooral  op de

boeren.  Daarbij  gaan de media er  aan voorbij

dat  op  de  arbeidsmarkt  onder  druk  van  de

ondernemers de lonen zijn verlaagd en aan de

werkelijkheid  van  de  in-  en  verkoopmarkten

waardoor  de boeren nauwelijks  keuze hebben

voor een productie die gezonder is voor henzelf,

hun dieren, de grond en natuurlijk de bevolking

die  zij  van  voedsel  voorzien.  De  voorzichtige

pogingen tot vermindering van de milieudruk, de

verbetering van dierenwelzijn en de kwaliteit van

voedsel  die  boeren  in  samenwerking  met  de

agrarische  wetenschap  en  industrie  onder-

nemen,  zullen  pas  op  grote  schaal  toegepast

kunnen  worden  als  het  bedrijfsleven  door  de

arbeidersklasse uit de klauwen van het kapitaal

gerukt  wordt  en de productie in plaats van op

winst  gericht  wordt  op  het  bevredigen  van

maatschappelijke  behoeften.  De  geschiedenis

van boerenopstanden toont  echter  aan dat  de

boeren op zichzelf gesteld niet in staat zijn om

een  dergelijk  perspectief,  dat  van  een

socialistische of  communistische maatschappij,

te openen.

De beperkingen van boeren-
protesten en een perspectief
De  strijd  van  boeren  kent  een  aantal

beperkingen die met zich mee brengen dat zij op

zichzelf  gesteld  hun  eisen  niet  kunnen  rea-

liseren.

Boeren strijden alleen voor het behoud van werk

en van de zeggenschap  over  hun  eigen werk

binnen  de  agrarische  sector. Het  produc-

tiemiddel bij uitstek is de grond die zij bezitten,

ook al is de bank - ‘coöperatief’ zoals de Rabo-

bank of niet  -  via hypotheekleningen de daad-

werkelijke  eigenaar.  De  boeren  kunnen,  ver-

splinterd als ze zijn in talloze kleinbedrijven, hun

onderlinge  concurrentie  niet  opheffen  om  van

het  grootkapitaal  voordelen  af  te  dwingen.
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Pogingen daartoe via het oprichten coöperatieve

bedrijven zoals banken, veilingen, verwerkende

bedrijven en inkoopverenigingen zijn alle gestuit

op  de  onverbiddelijke  wetmatigheden  van  het

kapitalisme.

Daarom  zoeken  de  boeren  toevlucht  tot  de

burgerlijke staat, die immers diepgaand ingrijpt

in hun bedrijfsvoering, maar die tegelijkertijd de

democratische illusie probeert te handhaven dat

zij  als  agrariërs  via  ‘hun  eigen’  land-

bouworganisaties  en  als  burgers  via  par-

lementaire politieke partijen en verkiezingen het

beleid  van  de  staat  kunnen  beïnvloeden.  Het

vertrouwen in de politiek is bij de boeren net als

bij  de arbeiders zwaar aangetast, maar zolang

er  geen alternatief  is  voor  de burgerlijke  staat

van het grootkapitaal, blijft  het bij  smeekbeden

richting ‘politiek’ zoals in de milieuprotesten, of

eisen  en  krachtsontwikkeling  zoals  nu  in  het

boerenprotest.  De  regering  en  de  burgerlijke

politieke partijen spelen de boeren en hun sector

uit tegen andere sectoren zoals de petrochemie,

staal en bouw, tegenover de ‘burgers’ in de vorm

van afwenteling van kosten via belastingen en

bezuinigingen  op  voorzieningen  die  in  de

afgelopen  decennia  steeds  meer  de  arbei-

dersklasse treffen.

Nieuwe ultrarechtse partijen  zoals  de PVV en

FvD die  zich  nog  niet  door  deelname aan de

regering hebben ontmaskerd,  spelen handig in

op  nationalistische  sentimenten  en  conser-

vatieve  en  zelfs  reactionaire  onderbuik-

gevoelens  tegen  minderheden  en  milieu-

activisten die ook onder boeren aanwezig zijn.

Zoals  altijd  vullen  links-identitaire  politiek  (b.v.

anti  Zwarte  Piet)  en  rechts-identitaire  politiek

(vreemdelingenhaat) elkaar ook hier perfect aan

en versterken elkaar.  Er  werd op en rond het

Malieveld  driftig  met  Nederlandse  vlaggen

gezwaaid en Wilders liet zich toejuichen.

Moeten we strijden voor het veilig stellen van de

voedselproductie  in  eigen  land,  zoals  in  de

protesten naar voren kwam? Nederland kan als

klein en hoogontwikkeld kapitalistisch land geen

drie dagen op zichzelf  bestaan.  De agrarische

sector levert het grootse deel van de export van

Nederland. De Nederlandse landbouw kan in de

behoefte  aan  voedsel  van  de  hele

wereldbevolking  voorzien  (als  die  dat  zou

kunnen  betalen)2.  De  arbeidsverdeling  tussen

landen  is  door  het  kapitalisme  tot  in  het

krankzinnige  doorgedreven,  ten  koste  van

gezondheid en milieu. Onder andere de politiek

van goedkoop voedsel heeft daartoe geleid. Nu

dreigt  voor  de  agrarische  sector  in  Nederland

(en  andere  EU-landen)  een  ommezwaai  door

het  Mercosur handelsverdrag.  Hierdoor  zullen

goedkope  agrarische  producten  uit  vier  Zuid-

Amerikaanse  landen,  Brazilië,  Argentinië,

Uruguay  en  Paraguay,  de  Europese  markt

overspoelen3.  Dat  betekent  dat  een  sterk

ingekrompen agrarische productie in ‘eigen land’

voldoende zal zijn om de voedselvoorziening in

Nederland  veilig  te  stellen.  De  leuze  voor  het

veilig stellen van de voedselproductie  in  eigen

land  speelt  dus  alleen  maar  het  Mercosur

handelsverdrag  in  de  kaart,  waarop  D66  het

voorstel baseerde om de Nederlandse landbouw

te  halveren.  Daarnaast,  onder  oudere

Nederlanders roept deze leuze herinneringen op

aan  de  Hongerwinter  van  1944/1945  toen

sommige  boeren  uit  winstbejag  veel  te  hoge

prijzen vroegen voor het voedsel.

Op zich gesteld hebben de boeren geen ander

perspectief  dan  met  gewelddadige  blokkade-

acties zoals geregeld in Frankrijk plaatsvinden,

aandacht  te vragen van de burgerlijke politiek.

Het  voorstel  om  Schiphol te blokkeren gaat  in

die  richting.  Als  kleinburgerlijke  klasse  zijn  de

boeren niet in staat om de macht van de staat

en het grootkapitaal te breken. Alleen al om die

reden kunnen ze ook geen historisch alternatief

voor de kapitalistische productiewijze naar voren

te brengen. Alleen de arbeidersklasse is daartoe

in staat.

Perspectieven voor de 
arbeidersstrijd
Niet omdat ze betere mensen zouden zijn, maar

omdat arbeiders een andere positie innemen in

de maatschappij, kunnen ze in de strijd voor hun

2  Zie online: De situatie van de arbeidersklasse 
in Nederland.

3 Europese boeren woedend over Mercosur-  
akkoord. De Boerderij, 2 juli 2019.
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https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/7/Europese-boeren-woedend-over-Mercosur-akkoord-445049E/


klassebelangen wel een perspectief bieden. Op

de  dag  van  de  boerenprotesten  werd  door

ziekenhuizen in het noorden het verlies van 500

arbeidsplaatsen  aangekondigd.  De  komende

tijden zullen aanleidingen te over bieden die de

arbeidersstrijd  kunnen  doen  ontbranden.

Economen,  topmanagers  en  politici  vrezen  de

terugkeer van de open economische crisis die in

2008 begon met de instorting van de beurzen.

Daarom horen we praatjes van de regering, de

vakbonden  en  politieke  partijen  dat  verhoging

van lonen noodzakelijk zijn nu het bedrijfsleven

weer  winst  maakt.  Daarom  worden  allerlei

maatregelen  voorgesteld  in  zwaar  aangetaste

sectoren  zoals  onderwijs,  ouderen-,  jeugd-  en

gezondheidszorg,  “nu het geld tegen de plinten

klotst” (Rutte).  Het  blijft  uiteraard  vooral  bij

woorden. Woorden die wanneer de crisis komt,

bedrijven  in  de  rode  cijfers  komen  en  de

begrotingstekorten van de staat oplopen, ertoe

dienen om binnen dezelfde kapitalistische logica

bezuinigingen op sociale voorzieningen, massa-

ontslagen en verlaging van lonen, uitkeringen en

pensioenen te rechtvaardigen.

Wanneer de arbeiders niet nog eens - en nu een

veel  diepere  -  achteruitgang  van  hun

levensomstandigheden  willen  aanvaarden,  dan

zullen  ze  verder  moeten  gaan  dan  acties

beperkt  tot  een  sector,  tot  een  beroepsgroep,

dan  zullen  ze  alle  verdelingen  waarmee  het

kapitalisme  hen  klein  houdt  te  boven  moeten

komen  door  het  stellen  van  eisen  die  een

maximale  uitbreiding  van  de  strijd  mogelijk

maken.  De arbeiders,  werkend of  werkloos,  in

vaste dienst of met onzekere en kleine arbeids-

contracten,  geheel  of  gedeeltelijk  werkloos,

gepensioneerden,  scholieren  en  studenten  die

zich nu al bewust zijn van deze noodzaak van

een  massale  en  verenigde  strijd  als  één

arbeidersklasse  voor  eigen  klassebelangen,

kunnen  zich  als  minderheid  groeperen  tot

actiecomités die oproepen tot uitbreiding van de

strijd.

Een dergelijke strijd gevoerd door arbeiders in

alle sectoren  van  het  bedrijfsleven,  georga-

niseerd  door  massavergaderingen  in  de

bedrijven en op straat, met zelf gekozen en altijd

herroepbare  vertegenwoordigers,  zal  ook  de

kracht  kunnen  ontwikkelen  om  de  burgerlijke

staat  te  weerstaan  die  zal  proberen  een

dergelijke  beweging  neer  te  slaan.  Als  raden-

communisten weten we dat het onvermijdelijk is

dat in die situatie de arbeidersraden alle macht

aan  zich  trekken,  het  bedrijfsleven  in  handen

van de werkenden komt en de productie wordt

gericht  op  het  vervullen  van  maatschappelijke

behoeften. Dan zullen de boeren zich massaal

kunnen aansluiten bij de grote maatschappelijke

omwenteling die dan mogelijk wordt. Wie dit nu

al begrijpt, roepen we op zich aan te sluiten bij

Arbeidersstemmen.             

F.C, 3-10-2019

______________________________________

Waarom arbeiderstemmen.nl ? 

In  haar  strijd  om  haar  levensomstandigheden

verandert  de  arbei-

dersklasse  zichzelf

van  uitgebuite  en

onderdrukte klasse in

een  revolutionaire

klasse  die  in  staat  is

de hele  maatschappij

om  te  wentelen.  De

daarmee  overeenko-

mende ontwikkeling van het proletarisch bewust-

zijn  manifesteert  zich  in  een  proces  van  indi-

viduele  reflectie  en  gezamenlijke  discussies,

waarin  uiteenlopende  en  veranderende  stand-

punten naar voren komen. In dit  proces speelt

'arbeidersstemmen' een rol door uit te gaan van

de historische standpunten van de proletarisch

internationalistische  stroming  in  de  arbei-

dersbeweging  die  in  Nederland  en  België

bekend staat als radencommunisme.

'Arbeidersstemmen' staat  open  voor  discussie

met  belangstellende  individuen  met  allerlei

opvattingen  die  op  zoek  naar  verheldering

dezelfde  open  houding  vertonen.  Met

organisaties  waarmee  we  dezelfde  drie

basisstandpunten  delen,  is  een  gedeeltelijke

samenwerking mogelijk. 

______________________________________
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Pensionados, arbeiders verenig je!

(vervolg van blz. 8)

We  kunnen  dus  één  strijd  voeren,  voor  eenzelfde  belang,  ons  verdedigen  tegen  de
aantasting van ons levenspeil, als arbeidersklasse tegen kapitaal en staat.

Onze  ‘eigen  organisaties’  hebben  ons  niet  ‘verraden’.  Ze  hebben  hun  eigen  belang
behartigd door de arbeiders tegen de laagst mogelijke prijs te verkopen aan het kapitaal.

Zelf organiseren

Onze eigen organisatie:

• dat zijn actiecomités die naar andere arbeiders gaan om hun strijd te steunen
• dat zijn massabijeenkomsten op straat en in de bedrijven die overleggen over wat

de beste manier is om de strijd uit te breiden
• dat  zijn  door  de  massabijeenkomsten  gekozen  en  permanent  herkiesbare

vertegenwoordigers

De  langste  periode  van  ‘economische  groei’,  na  de  Crash  van  2008,  is  voorbij.  De
wereldwijde  crisis  weer  begonnen.  Prijsstijgingen voor  eerste levensbehoeften drijft  de
wanhopige bevolking de straat op: van Chili tot Irak, van Haïti tot Libanon, en van Equador
tot  in  de  VS  (tegen  massa-ontslagen  bij  General  Motors).  Wanneer  we  ons  niet
verdedigen, als we niet opkomen voor onze eigen klassebelangen als werknemers, zullen
de anonieme ijzeren wetmatigheden van het  kapitaal  in  crisis  aan de arbeid  een nog
diepere achteruitgang van het  levenspeil opleggen dan na de economische crash van
2008/2009. De tijd is voorbij van het stellen van eisen sector voor sector, elk bedrijf apart,
of elke groep apart naar soort arbeidscontract, of  soort  uitkering. We moeten  concrete
eisen stellen waarin ook andere arbeiders hun eigen belang herkennen. Het is nu allen als
arbeidersklasse samen of allen ten onder  in  massa-ontslagen,  verlaging van lonen en
opdrijven  van  arbeidsdruk,  verlaging  van  uitkeringen  en  afbraak  van  sociale
voorzieningen. Als we ons niet kunnen verzetten tegen de aanvallen van het crisiskapitaal,
dan  komt  vanzelf  de  oplossing  van  het  kapitalisme  voor  zijn  crisis  naar  ons  toe,  de
imperialistische oorlogen en de ‘natuur’-rampen die nu al grote delen van de mensheid
teisteren. 

Daarom zijn onze leuzen:

● Wie nu steelt van ouderen, steelt straks van jongeren

● Pensioenen, van uitstel van loon naar afstel van loon? NOOIT

● Pensionados, onderwijzers, leraren, minimum-loners, 

verplegenden: één strijd.

arbeidersstemmen.nl, 25-11-2019
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Pensionados, 
arbeiders verenig je!
Het lijkt onbegrijpelijke waanzin:

• Het kapitaal van de pensioenfondsen groeit, begin 2019 naar 1433 miljard Euro4, 
dat is bijna twee keer alle in Nederland geproduceerde goederen en diensten.

• De pensioenuitkeringen daarentegen krimpen omdat de regering vasthoudt aan de 
rekenrente.

Is dit wanbeleid, of dient deze politiek een doel?

Van uitstel van loon
naar afstel van loon?
Pensioen is uitgesteld loon, met verplichte premieheffing opgelegd door de staat. Loon is
dus  veranderd  in  kapitaal.  De  huidige  pensioenroof  is  ouderwetse  klassenstrijd.  Een
klassenstrijd die eenzijdig wordt gevoerd als aanvallen van de kant van het kapitaal en de
staat tegen de arbeid. Gepensioneerde arbeiders verzetten zich niet:

• omdat dat staken ‘niet kan’
• omdat hun ‘eigen organisaties’ hen hebben ‘verraden’
• omdat ‘de democratisch gekozen’ regering heeft besloten
• omdat ze in de media worden neergezet als profiteurs ten koste van de toekomstige

pensioenen van jongeren.

De jongeren zeggen we:

Wie nu steelt van ouderen,
steelt straks van jongeren
Diverse regeringen houden de pensioenen met kunstgrepen laag omdat ze op de eerste
plaats  de belangen van het kapitaal behartigen. Daarom is sinds einde jaren ’70 zwaar
bezuinigd  op ouderenzorg,  gezondheidszorg,  jeugdzorg,  onderwijs,  uitkeringen,  sociale
voorzieningen. Pas onder zware druk, zoals van de boeren, geeft de regering toe.

Alle  huidige  pensionadas  waren  loontrekkenden,  net  als  verplegenden,  onderwijzers,
leraren, werkenden met vast contract of in de flex of uitzendkracht, uitkeringsgerechtigden,
allen  zijn   loonafhankelijk, arbeiders.

(vervolg op blz. 7)

4 Hoeveel pensioengeld is er begin 2019 in Nederland?
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