RATTIS EN SANTEN TOT VIJFTIEN MAANDEN
VEROORDEELD.
_
. Na een voorarrest van dertien maanden en een proces,dat vijf dagen duurde zijn de kameraden Michel Raptis
en Sal Santen door de Amsterdamse rechtbank tot vijftien
maanden gevangenisstraf veroordeeld.
.
De politieke betekenis van deze veroordeling is
uitermate groot.Het is goed om nog eens na te gaan welke
doelen men nastreefde met de provocatie tegen de arrestatie
en de veroordeling van Raptis en Santen.
DEZE DOELEN WAREN :
Het uitschakelen van Raptis en Santen in persoon
om hierdoor de Vierde Internationale te treffen.
• Het verlammen van de hulp aan de Algerijnse
revolutie door esn gecoordineerde actie van de
• geheime politie in alle Westerse landen.
Het indammen van de groeiende sympathie onder de
arbeiders en inellectuelen met de strijd der •
• koloniale volken.
Een versterking van de positie van de geheime
politie in de verschillende staatsapparaten van.
• de West-Europese landen,
Bekn
otting van da democratische rechten in de
West-Europese lanen,in het bijzonder die van de
arbeidersbeweging.
vragen :

Het bovenstaande geeft ook een antwoord op de_
Weerom Raptis en Santen els criminele misdadigers
werden beschouwd en behandeld ;
Waarom men hen beschuldigde bet plan te hebben ge-,
had.de Franse econome te ruineren ;
Waarom men hen beschuldigde financieel vo8rdeel
te hebben ger-eten .van hun hulp aan de P.L.N.
Waarom 'lompe en Zwart door de B.V.D. zes maanden
voer de arrestatie van Raptis en Santen werden
ingezet om de provocatie uit te voeren.;
_Weerom het voorarrest dertien maandenmoest duren,
Waarom Hompe straffeloos .was en het proces tegen
.J.Zwart in dé doofpot werd gestopt;
aar= Nederland politjke documenten uitleverde
een Frankrijk in strijd met een internationale
overeenkomst4
Waarom Nederland documenten uitleverde aan vele
andere regeringen . ;
Waarom Interpol weigerde zich in te laten met
deze zaak ;
Waarom er strijd geleverd werd tussen de politieke
politie en de justitie in Duitsland ; Waarom in.Nederland de rivaliteit tussen de B.V.D.
en de !!normaleupolitie-instanties fel is opgelaaid
Weerom de politie in Amsterdam vreedzaam demonstrerende jongeren uiteenslaat en arresteert.

Het proces zelf is een confrontatie geweest van
de voor loan vrijheid st;2ijdende onderdrukten in de wereld,
verpersoonlijkt in Raptis en Santen en het onderdrukkingsapparaat van de weréldbeurgeoisie,dat'in zijn Nederlandse
Miep]. wel zijn meest serviele zetbaasjes heeft. •
De samenstelling van _de beide partiáen die aan
het gevecht deeinamen,is beslissend geweest _voer de afloop.
Aan de ene kant zagen wij Raptis en Santeniarbeidersleiders,
revolutionnaire Mantisten,onvoorwaerdelijke verdedigers van
'de koloniale reVolutie londereteund door vele duizenden ar- en uit de arbeidersbeweging,
beiderslpolitici van alle tenee,z
intellectuelen,kunstenaarsprogressieve geestelijken,pe.rIe,menteledenlvakbondsléide2s,huidvrouwenen studenten uit a.11e
delen van,de_wereld.Hiertegenover stonden_spionnen en pro-- .
vocateurs,de geheime politie uit talrijke Europese landen met de B.V.D, voorop,de Amerikaanse F.B.I. lreehereheura en
bewakers, officieren van juotitic en rechters.

De aartsreactionnaire bourgeoisie in Duitsland,
die een politie-apparaat en een rechterlijke macht heeft
opgebouwd met eerbiedwaardige democraten uit de partij
van Hitle,het semi-fascistische regiem van De Gaulle met
eenDeuxiemebureau en zijn verlengstukken De Rode Rand
en Het Geheime Leger,de Rderlandse bourgeoisie met zijn
E.V.D. van Westerling-jongens,hebben een volledig echec
geleden in het proces te Amsterdam.
Dit is in de eerste plaats te danken aan het
feit,dt Raptis en Senten van de beklaagdenbank in hët
Amsterdamse paleis van justitie een tribune hebben gemaakt,
waarvanujt zij de onoverwinnelijke kracht van de emancipa-bestrijd der volkeren hebben gedemonstreerd.
Raptis en Santen hebben aan de rbeidersklasse
in dé wereld getoond wat solidariteit met de koloniale
revblutie wij, zeggen.
Zij verdedigden niet in de eerste plaats zichzelf-Zij verdedigden het recht van het Algerijnse volk om
Vrij te:zijn.Zij kozen partij voor de negers in Angola,
Congo en Zuid-Afrika,voor de volken in Zuid-Amerika,Cuba
en Aie,
De Eoropese bourgeoisie heeft met deprovocatie
tegen Raptis en Santen geen andere bedoeling gehed,dan
zich te ontdoen van twee bewuste revolutionnairen.De idee
van de sociale rev.lutie,die de mensheid zal bevrijden
van onderdrukking en uithuitingidee,die aan het handelen
van Raptis en Santen ten grondslag ligt,is voor de
bourgeoisie gevaarlijker dan alle atoombommen ter wereld.
Het is deze idee,die wortel aan het schieten is op contiflten met vele honderden miljoenen mensen.
Raptis en Santen appelleerden aan het geweten van
de Westerse arbeiders om riet langer werkloos toe te
zien,doch een einde te ieken aan de bureaucratische overheersing van de arbeidersbeweging.Hoe rampzalig deze
overheersing is,blijkt uit beperkte belangstelling die
er bestaat voor de, grote dingen,die er in de wereid gbeuren.Het"overleg" over een paar centen meer loon
heeft de strijd voor een betere maatschappij vervangen.
U,Klassenstrijdfl is een erfelijk belast woord,dat niet gebruikt mag worden om niet herinnerd te worden aan de noodzaak om voor een socialistische maatschappij te strijden,
zonder uitbuiting,woningnood,werkloosheid en altijd dreigende oorlog.
Aan de wijze,waarop Raptis en. Santen zijn behandeld,kan ma de haat afmeten,die de heersende klasse de
arbeidersbeweging toedraagt.Het proces moet een waardevolle
les zijn geweest voor hen,die verkondigen,dat het kapitalisme aan het verdwijnen is,of dat het imperialisme van
karakter is veranderd.
Het proces was een jammerlijke dmQnstratie van
onmacht van een ten onder gedoemde klasse-Pover.- was het,
dat aan de Engelse parlementsleden Zilliacus,Swingler em
Grifffths,alsmede aan de Nederlandse sch-rijver Fons Hermans,
werd verhinderd te getuigen over de politieke motieven van
onze kameraden.
Hulde dient gebracht te worden aan de drie verrWorst,Mr.CamWelbeeck en MrSmeets,die zich
dedigers
op voortreffelijke wijze van hun taak hebben gekweten.
Het proces heeft voor alles getoond wat de Vierde
Internationale is-De gebeurtenissen in Amsterdam zijn een
waardevolle bijdrage aan de tradities van onze .beweging.Tradities van onvoorwaardelijke strijd tegen onderdrukking
en uitbuiting voor het vestigen van een socialistische maatschappij in de gehele wereld-Voor hun bijdrage kan onze
beweging en de arbeidersklasse in zijn geheël de kameraden
Raptis en Santen niet dankbaar genoeg zijn.
T.JTVE

DE KALRPiDEi\T RAFTIS EN SANTEN
LEVE DE VIERDE INTERNATIONALE

-3ANKBETU I ING.
A 1 1 e n ,die ons behulpzaam zijn geweest
hij de verdediging van de kameraden Michel
Raptis en Sal Santen danken wij hartelijk
voor hun solidariteit.
Het Centraal Comité
van de Nederlandse
Sectie van de Vierde
Int erna'tjjnale.
PROCES-BROCHURE.
In dit nurwer publiceren wij een aantal verklaringen,die kineraad Raptis heeft afgelegd voor de rechtbank te
Axterdan.Binnenkort zal een brochure verschijnen over het
proces,warin opa. zullen worden opgenomen : De verklaringen
van Immeraad Santen,de getuigenverklaringen,de pleidooien
van de veidedigrs enz.
Bestellingen kunnen reeds nu plaats vinden bij onze
administratie : Leidsekade 54 III — Amstdam-C-.

- _._._._. _._• _.
TETITGRtM VAN j.P.SARTRE EN SIMO1E DE EEAu:'.oIR.
Tijdens het proces te Amsterdam hebben Jean Paul Sartre
en Simone de Beauvoir een telegram van de volgende inhoud aan
de rechtbank gezonden
Wij spreken onze hoge achting uit en verklaren ons volledig solidair met Raptis
en Santen,dringen met klem aan op vrijspraak van de beschuldig.-de-n.
"TH1H

ÂRB HEVOLIJTION".

De brochure van Michel Raptis (Pablo) over de
Arabischerevolutie in de Engelse taal is nog in-beperkte
mate voorradig.
—
Dit geschrift is tegen betaling van f.1.50 veikrijgbaar bij onze administratie.
_. _. —. — 0 -0 -0 -0

"TfflitOURTH flTERNTI0NAL11 .
- Brochure in het Engelover oorsprong en doelsteil gen.vn de I'Tde Internationale van de linni, van
Michel Rapti (Pablo) is te bestellen bij onze administratie.
Prijs ƒ,0 75.
_._. _. _. _e_.

GESCHRIFTEN VAN LEON TROTSKY.
Een verzameling werken van Trotsky uit de jaren 19281940 zijn on2aigs in de Franse taal uitgegeven.
Deel 1 telt 372 pag. prijs fr.1000
Deel II ,'. 158
fr. 500
,, fr.1600.
Deel III
575 ,,
Directe levering is mogelijk.

Eerste verklaring van 1111ichel Raptis voor de rechtbank

te

Amsterdam,

Mijnheer de President, heren rechters,
Na bijna dertien maanden harde celstraf staan wij thans voor uw
rechtbank.
Waarom deze lange, deze uitzonderlijke preventieve hechtenis ?
Ik stel deze vraag, omdat in werkelijkheid sinds october 1960 geen
werkelijk nieuwe feiten aan mijn dossier zijn toegevoegd.
Men verwachtte, zoals men mij zeide, op documenten die uit Frankrijk
en Duitsland moesten komen.
Men wachtte tot maart 1961 op hun aankomst en toen enkele' tenslotte
aankwamen hebben zij voor zover mij bekend is slechts weinig toegevoegd aan hetgeen mijn dossier reeds bevatte.
In werkelijkheid is onze zaak,waarvan sinds het begin de politieke
achtergrond zeer duidelijk was ,aanleiding geweest tot geheime besprekingen tussen Nedèrlandse, Franse en Duitse instanties.Men besprak,waarop hij politiek gebruikt kon worden tegen de F.L.N.,de
Algerijnse revolutie, S,Santen en mijzelf, leiders van de IVde Internationale.
Dit werd zeer duidelijk gezegd ook in de Nederlandse pers. Een goed
geinformeerd en serieus blad "Het Parool" schreef vbbr het proces
in Osnabrllck,dat men er in Duitsland uitvoerig over had gediscussieerd
of de zaak door het Hof te Karlsruhe( die hem voor alles als politiek
beschouwde) of door de reôhtbank te Osnabrick als een gewone criminele
zou moeten worden behandeld
Na overleg tussen de Duitse, Franse en Nederlandse diensten heeft men
besloten, volgens hetzelfde blad, de zaak als vo6rnamelijk crimineel
te behandelen. Dit heeft niet verhinderd dat over het proces in OsnabrUck gesproken en geschreven werd als ging het tegen een "politiekfinancieel" complot, dat erop was geweest,"de Franse economie te rul
neren",soortgelijke.. op sensatie gerichte onzin en andere slecht bedoelde dwaasheden van dezelfde soort.
Het heeft niet verhinderd dat de Nederlandse politiële instanties
die deel uitmaken van Interpol - welke geweigerd heeft zich met deze
zaak in te laten gezien het oolitieke karakter-( zie "Algemeen Handelsblad" 18-4-61) alles vanaf het begin e'daan hebben om hem op te blazen
en daardoor de groep personen die de bevrijdingsstrijd van het Algerijnse volk helt zo hard mogelijk tetreffen.
Deze ijver, deze vurigheid van de Nederlandse diensten-bijeen taak
als deze, die buitengewoon ondankbaar is - verbaacla mij.

Waarom was het nodig, dat deze diensten aan de Franse politie adressen
en documenten gaven, hetgeen tot bloedige represailles kon leiden van
organisaties als "De Rode Hand", arrestatie, marteling en veroordeling
tot langdurige gevangenisstraffen tot gevolg kon hebben van vrije en
moedige mannen, die de vrijheidsstrijd helpen van een heldhaftig volk
dat 'reeds meer dan 130 jaar onderdrukt en uitgebuit wordt ?
Waarom hebben deze zelfde diensten, mannen van goede wil, die de Algerijnse revolutie helpen in Frankrijk, Engeland, Denemarken, Griekenland,
Cyprus, België en Holland willen verontrusten?
Ik haast mij overigens te verklaren, dat deze mannen evenals wij niets
te maken hadden net de bijzondere zaak in Osnabrück.
Betreft het hier een misplaatste vertoning van Atlantische of Europese
solidariteit tegen de voor hun bevrijding strijdende koloniale volken?
Dit is een onderneming, die ik mij veroorloof te kwalificeren als volkomen in tegenstelling met de werkelijke belangen van de Europese volkeren inbegrepen het Nederlandse volk, broeders van alle volken ter
wereld,waarvan de vrijheid en de belangen fundamenteel gelijk en ondeelbaar zijn.
De koloniale volken vormen op het ogenblik de voorhoede in de strijd
met onberekenbare historische gevolgen.
Werkend aan hun algehele bevrijding van het imperialisme,slaan deze
volken gehele historische etappen over, zij versnellen het geheel
van de loop der gosohiedenis, die voor onze ogen de wereld verandert
en het uur van de overwinning van het socialisme in de wereld naderbij
brengt.
Om deze strijd,die gevoerd wordt om meer dan alleen bevrijding,te
steunen zou iedere Europese arbeider zijn aandeel in de inspanning
moeten leveren.Deze strijd wordt op dit moment voornamelijk gevoerd
door de onterfde massa's welke de grote meerderheid vormt van de mensheid.
Ik ben dus verplicht te protesteren tegen een handelwijze, die erop
gericht is zoveel mogelijk schade toe te brengen aan degenen die de
vrijheidsstrijd van het Algerijnse volk ondersteunen.
Want waaruit bestaat prcies de daad van de Nederlandse instanties?
Hij bestaat in de ontdekking, dank zij verraad, ik zeg duidelijk
verraad van een groep mannen, die de bevrijdingsstrijd van het Algerijnse volk ondersteunen. Deze groep bestond uit personen met verschillende politieke opvattingen en van verschillende godsdienstige
richtingen t .w. Katholieken,Protestanten, Israelieten,Mohammedanen
Liberalen, Socialisten,mot het socialisme sympathiserenden en Trotskisten.

Met deze mannen blijft onze. broederlijke solidariteit altijd volledig.
Men heeft mij verweten, dat ik op de hoogte zou zijn geweest van het
uiteindelijke gebruik van hetgeen in Nederland werd gekocht.Wat dit
aangaat verklaar ik, zonder in bijzonderhe den te treden die ik tot
geen enkele prijs zou kunnen geven, hetvolgende: Ik zie i principe
geen enkel bezwaar - integendeel- dat de verzetsbeweging van een volk
dat gedurende vele jaren practisch alleen voor zijn nationale onafhankelijkheid strijdt, de middelen verwerft zonder de hulp van geinteresseerde buitenlnndse machten te aanvaarden, welke deze machten ook
zijn.
Ik citeer in dit verband een recente uitspraak van Generaal de Gaulle.
Sprekende bij de overbrenging van de stoffelijke resten van Generaal
Lyautey naar de Invalides heeft Generaal de Gaulle in een lofrede
"over de kracht en de glorie van de wapens" hetvolgende gezegd:
" Nooit werd de weg naar hervorming en vooruitgang voor de passieve
volken gebaand dan door de inspanning, de moeite en het bloed van de
soldaten".
Indien het ongelukkigerwijs waar is, dat de mensheid geregeerd wordt
door het recht van de sterkste en dat de belangrijkste kwesties van
ons tijdperk alleen door de wapens beslist kunnen worden,dan is het
de kracht van de wapens van de volken die gisteren nog passief waren,
maar thans door de onweerstaanbare gang van de geschiedenis gegrepen
zijn,welke hun nationale en sociale bevrijding verzekert.
Ik heb geen absoluut privé leven. De appartementen die gedurnnde vele
jaren achtereen door mijn vrouw en mij bewoond werden, stonden altijd
open voor de leden van onze organisatie,voor onze vrienden en voor hen
die politiek met ons sympathiseerden, alles bijeen een groot aantal
personen.
Gedurende de oorlog en de nazi-bezetting van Europa, hebben bij ons
natuurlijk vaak Joodse vluchtelingen en verzetsstrijders van vele nationaliteiten die door de nazi's vervolgt werden onderdak gevonden.
Toen de idgerijnse revolutie in 1954 begon en de Algerijnse strijders
in Frankrijk op hun beurt modogenloos vervolgt werden door de politie
en de terroristen op last van de kolonialisten, hebben mijn vrouw en
iktot onze Algerijnse vrienden gezegd, dat wij het als een eer beschouwden ons huis geheel tot hun beschikking te mogen stellen.
Hetzelfde is in Amsterdam geschiedt.Wij hopen hiermee door te kunnpn
gaan tot het einde van onze dagen en naar vermogen te helpen.
Vandaag onze Algerijnse broeders, morgen onze zwarte breoders uit
Angola en Zuid-Afrika, onze Indiaanse broeders uit Zuid-Amerika,onz
broeders overal vandaan,mensen die onderdrukt worden en voor de vrijheid en de menselijke waardigheid strijden.

Het is heel gewoon dat wij deze gewoonte hebben en het is geen speciale verdienste. Ik voel mij altijd eenvoudig een mens die de wijsheid volgt uit een vers van onze antieke dichter Menandros : Ik ben
mens en niets menselijks is mij vreemd.
Maar ik heb geleerd in de lange jaren die ik heb doorgebracht in de
rijen van de organisatie waarvan ik de eer heb lid te zijn, om te trachten egoistische en op zelfbevorirdeling gerichte tendenzen in ons wezen
te beheersen en die dingen te doen die een politiek en een sociaal
doel hebben doch niet eenvoudig die, welke gemakkelijk en mij persoonlijk het meest aangenaam waren.
Ik heb getracht volgens deze regel van socialemoraal met min of meer
succes te handelen.
Ik heb tegen de ramp van het fascisie in Duitsland en in Europa van
de dertiger jaren gestreden .Eveneens heb ik al strijdende de 2de
wereldoorlog doorgemaakt.
Ik heb daaruit de conclusie getrokken, dat een zekere dosis moed,
intelligentie en persoonlijke critische geest hij iedereen aanwezig
moet zijn, opdat de vrijheid kan bestaan, om de verschrikkingen van de
oorlog te voorkomen en de maatschappij niet onder het juk van bureaucratisch bevoorrechte minderheden geraakt. Noch het gevaar van fascisme, noch van ooriog,noch van dictatuur zijn in de huidige wereld afwezig.
Men zie slechts wat er in f rankrijk gebeurd in Afrikaans Algerije,in
Zuid-Amerika van Cuba tot Chili, in de verhouding West- Oost, in Laos
en Berlijn.
Ik zal mij beperken tot enkele woorden over het Algerijnse drama,
dat de achtergrond is van de zaak die u mijnheer de President,heren
rechters hier berecht.
Ik vraag mij af of de besdafde en christelijke vrouwen en mannen van
West-Europa,die zich momenteel verhoudingsgewijs in niet ongunstige
materiële omstandigheden bevinden ervan doordrongen zijn, wat er in
de laatste zeven jaar in Algerije is gebeurd, wat er op dit moment in
de hel van Angola geschiedt of het drama van b.v. de Congolese kinderen kennen die hij duizenden sterven van de honger.
Waren zij zich maar bewust, dat onze beschaving nog slechts een verniS
is, dat men slechts behoeft te verwijdren om een ongelooflijke hoeveelheidwreedheid, geweld en onrecht tegenover onze onderdrukte en
uitgebuite gekleurde broeders te ontwaren.
Heeft men zich in West-Europa werkelijk gerealiseerd wat de verschrikkingen van de koloniale oorlog in Algerije zijn, Kent men de slacht partijen en martelingen van dQ afgelopen zeven jaar, Veet men dat er
een millioen doden aan Algerijnse zijde zijn, twee millioen arme boeren uit hun dorpen verjaagd zijn, verplaatst "hergegroepeerd" in kampDn
250.000 vlucfrtlingen in Maroko en Tunis, waarvan de meeste grijsaards

vrouwen en vooral oorlogswezen zijn, moer dan 30.000 Algerijnse strijders in Franse gevangenissen en concentratie-kampen?
Deze cijfers kan men in de officile Franse pers vinden, in de ontelbare litteraire werken die tot nutoe over deze koloniale oorlog,de
meest gruwelijke van deze eeuw, verschenen.
Kan men eenvoudig de ogen voor deze feiten sluiten en zijn rustig
leventje leiden zonder zich met de "demon" van de politiek te bemoeien?
Ik geloof het niet.
Ik ben ervan overtuigd, dat de politiek, dat wil zeggen, de wetenschap
van het kennen van de organisatie en het beheer van de maatschappij,
in het leven van ieder vrij en eritisch wezen een vooraanstaande plaats
in moet nemen, om rampen te voorkomen en de mensheid zo vlug mogelijk
te brengen op de weg van de afschaffing van do onderdrukking, de.uitbuiting en naar de grootst mogelijke ontpl.00ng van het individu.
Mijnheer de -president, heren rechters.
Ik heb de eer reeds 32 jaar, vanaf het begin van mijn bewuste leven
deel uit te maken van de historische beweging welke door L.Trotsky
werd geschapen en thans bekend is onder de naam van Vierde internationale.
In de rijen van deze beweging heb ik de werkelijke zin van de strijd
voor het socialisme en de socialistische maatschappij van morgen geleerd. De zin van deze strijd is momenteel verduisterd door de degeneratie en bureaucratische ontaarding, die de achterlijkheid van het Tsaristische Rusland en het voortduren van het internationale isolemnt
van de October-revolutie op de arbeidersmacht in Rusland en elders in
het tijdvak van Stalin hebben gedrukt. Maar wij zijn reeds onstuimig
en onherroepelijk in de periode van de uitbreiding van de docialistische.
wereldrevolutie getreden die an alle fundamentele iden de overwinning zal hergeven op het gebied van de economie, de democratie, de Socialistische cultuur die uitgewerkt en tientallen jaren tegen wind en
tij verdedigd zijn door Trotsky en de Vierde Internationale.
Het is mijn diepe overtuiging, dat de periode van de atomenergie,van
de spoetniks, van het begin van de beheersing van de Kosmos, op het
sociale vlak zal zijn het begin van een nieuwe beschaving.
De eerste die deze naam in de wrede duizendjarige hitorie van de mensheid waardig zal zijn en in de iden en het program van de Vierde Internationale zijnheldere en bewuste pioniers zal herkennen, de werkelijke
voorhoede van de internationale socialistische en communistische beweging.
Ik ga eindigen mijnheer de President, heren rechters en mijn laatste
woorden dienen om eer te bewijzen aan de heldhaftige Algerijnse revolutie die. dank zij de enorme offers van zijn strijders thans in ieder
geval een feitelijke overwinning is.

Ik hoop,dat Algerije spoedig geheel en werkelijk onafhankelijk zal
zijn.De Algerijnse revolutie heeft reeds zeven jaar als voorbeeld
gediend voor alle onderdrukte volken in Afrika en elders.11et is aan
deze strijd dat mijn organisatie en wijzelf de eer hebben gehad een
steentje te mogen bijdragen en offers te brengen, die echter zeer
klein zijn in verhouding tot de offers die gebracht werden door zijn
eigen zonen.

Tweede verklaring van Michel Raptis voor de rechtbank te Amsterdam
Mijnheer de President,
Vrijdagmorgén heeft II verklaard,dat de rechtbank overtuigd is van het
politieke en ideologische karakter van onze actie,maar dat er ook de
wet en het respecteren van de wat van dit land is.
Mijnheer de officier van justitie zal niet verzuimen mij te verwijten
de gastvrijheid van Nederland te hebben misbruikt door de onrust en de
beroering van de Algerijnse zaak naar dit vreedzame land te hebben gebracht. Ik ben er echter van overtuigd dat de zaak van de voor hun bevrijding strijdende koloniale volken een grote sympathie geniet bij
de arbeiders en alle mensen van goede wil in dit land.Dit bleek o.m.
uit de inspanning die zij zich hebben getroost om de tienduizenden
Algerijnse oorlogswezen die naar Tunis en Aarokko zijn gevlucht,te helpen.
Zeker is, dat mijn opvattingen en activiteit revolutionair zijn met
betrekking tot het regiem en de sociale opvattingen die nog in WestEuropa bestaan. Maar er was een tijd dat het vaderland van de grote
revolutionairen, die Erasmus en Spinoza waren, met betrekking tot de
opvattingen in hun tijd, met sympathie de Engelsman John Locke en de
Fransman Descartes onthaalden,die eveneens revolutionair waren met betrekking tot de instellingen en heersendeopvattingen in hun tijd.
Later, in de 18de eeuw aarzelden de drukkerijen van Amsterdam niet
de explosieve werken van Jean Jacues Rousseau, Voltaire te vervaardigen, die vaak onder een schuilnatm werden gepubliceerd en illegaal
Frankrijk werden binnengebracht.
De liberale Hollandse handelsbourgeoisie,het moet erkend worden, heeft
een grote stoutmoedigheid getoond in zijn heroische tijd tegenover
het feodalisme.Deze stoutmoedigheid is op dit moment ondenkbaar.
De wetten die thans dit land beheersen kunnen niet veranderd worden,
clan door de bewuste wil van de meerderheid van het volk.

Ik erken deze opvatting. Maar het karakter van de wet zelf, van alle
Netten,is niet in staat te bevatten hetg;on onze Plato noemde:"'de
enophoudelijke veranderlijkheid van de menselijke zaken die altijd
Ln beweging zijn", de buitengewone samengesteldheid en rijkheid van
act leven en is dus niet " een eenvoudige en enkelvoudige regeling
lie dient voor alle mensen in alle tijden".
let is Plato zelf die zo spreekt over het wezen en de grenzen van de
vet, van alle wetten.
foor historische feiten geplaatst, zoals de onweerstaanbare revolutie
Tan de voor hun bevrijling strijdende koloniale volken,±'eiten die niet
passen in de statische logica en de beperktheid van de wet, maar die
aun aangrijpende taal spreken tot de intelligentie en het hart van
le mensen, handelt ieder volgens zijn idealen, zijn overtuiging en
3±jfl discipline.
Door te antwoorden zonder een minuut te aarzelen, onmiddellijk en
zonder reserves of voorwaarden, op de oproep van het Algerijnse volk
lat in zijn geheel in opgesta..n om een eenvoudig democratisch recht te
eisen n.l. de erkenning van een onafhankelijk vaderland, hebben Sal
3anten en ik, mijnheer de President ,heren rechters gehandeld overeenomstig onze idealen, onze ideLn,de politiek van de organisatie waarran wij de eer hebben lid te zijn.

)erde verklarin• van Michel Raptis voor de rechtbank te msterdam
n zijn laatste verkiaringop Woensdag 28 juni 1961,na in bijzonderleden te hebben geantwoord op verschillende argumenten van de officier
ran justitie en opnieuw een a.ntal van zijn "bewijzen" te hebben ont3enuwd heeft M.Raptis hetvolgende gezegd:
(

lijnheer de officier van justitie heeft mijn reizen in het buitenland,
raar Denemarken en Engeland in het bijzonder voorgesteld als zouden
Leze er voornamelijk toe hebben gediend om wapens te zoeken voor de
lgeri men.
)it. mijnheer de officier van justitie is onjuist. In werkelijkheid heb
ik in Denemarken geprobeerd verschillende soorten comité's op te richten
roor het voor zijn vrijheid strijdende Algerijnse volk.Comité's voor
lgerije,comité's voor de Algerijnse vluchtelingen, comité's
rij
Toer de 30.000 Algerijnse gevangenen in Frankrijk.Ik heb vergaderingen
et studenten georganiseerd, zowel in Denemarken als in andere Scandiiavische landen ten bate van deze strijd.
:n Engeland heb ik samen met verschillende persoonlijkheden uit de

Labour partij eveneens getracht soortgelijke comité's op te richten
en geschriften uit te geven voor de bevrijdingsstrijd van het Algerijnse volk.
Zeker mijnheer de officier van justitie, ik heb nooit verborgen, dat ik
de Algerijnen heb geholpen,inbegrepen op het gebied van het zoeken van
wapens voor hen.
Jaren en jaren heeft het Algerijnse volk, practisch alleen gevochten
-tegen de hoofdmacht van een grote imperialistische mogendheid welke
geholpen werd met Nato-wapens.
Bij -tienduizenden en honderddufzenden werd het Algerijnse volk uitgemoord door het imperialisme, omdat het zich verdedigde om te leven en
zich te bevrijden.
Ik betreur mijnheer de officier van justitie dat mijn hulp op dit gebied in werkelijkheid aan het A'lgerijnse volk slechts zeer bescheiden
is geweest.
Mijnheer de officier van justitie u heeft mij drie jaar gevangenisstraf
toegedacht' die ik moet uitzitten zoals ik reeds bijna dertien ma,nden
voorarrest heb moeten uitzitten onder omstandigheden van criminele
misdadigers en onderworpen aan verplichte arbeid, een vorm van dwang-,.
arbeid die regel is in de Nederlandse gevangenissen.
Ik protesteer en ik zal niet ophouden met te protesteren tegen een
dergelijke behandeling.
O.zeker, ik heb geen minachting voor mijn criminele medegevangenen,wie
het ook zijn, want het is door de liefde voor de mens en door een groot
medelijden met hen in de toestand waarin zij verkeren,dat ik tot het
socialisme gekomen ben.
De gevangenis heeft mij veel geleerde Hij heeft mij versterkt in deze
liefde voor de mens en het medelijden met hen in de toestand waarin
zij verkeren, juist door het dagelijkse contact met deze zwakken,deze
verdwaalden in de sociale wildernis, deze overwonnenen van de huidige
maatschappij.
Maar dit neemt niet weg mijnheer de officier, dat.de- gevangenis onder
deze omstandigheden een dubbele straf is, die ik met smart zal ondergaan maar met waardigheid.
Ik wilde alleen dat uwist mijnheer de officier van justitie dat een
lange gevangenisstraf onder de huidige omstandigheden in de gevangenis-,
een een duizendvoudige marteling is, een voor een mens zware straf.
De graad van beschaving van een maatschappij kan men naar mijn mening
afmeten aan de wijze waarop men de zwaksténien de overwonnenen,de zieken en de arme ouden van dagen, de geestelijk zieken en de gevangenen
behandelt.
Ik zeg dit niet om een eenzijdige antiek te leveren op het gevangeniswezen onder het kapitalisme, maar ik bea"itiseer de huidige opvattingen

over de gevangenis in het algemeen en onder elk sociaal regiem.
Reeds gedurende lange tijd ben ik tegenstander van de doodstraf.Ik
ben tegen de levenlange veroordeling,zelfs tegen zeer lange gevangenisstraf onder de materiële en morele omstandigheden in de gevangenissen
van dit moment.
In de gevangenis, dat is zeker, zal ik troost vinden in de daadwerkelijke solidariteit van vele mensen.
Niet alleen van het op weg naar de vrijheid zijnde Algerije, maar
van Afrika dat in zijn geheel op weg is naar de vrijheid.
Deze mannen, daar ben ik zeker van zullen ons niet vergeten.
Van dit Afrika, dat het christelijke en beSchaafde Europa, gedurende
eeuwen wreedaardig heeft onderdrukt en uitgebuit, milijoenen van zijn
zonen als slaven heeft verkocht, zijn natuurlijke rijkdommen heeft geroofd, vandaag nog zijn zonen uitmoord in de laatste bastions van het
imperialisme, die bestaan in deze wereld van smart, door middel van
koloniale oorlogen, zoals die nog steeds woedt in Algerije en welke
begint op te flakkeren in Angola.
Mijnheer de officier van justitie ik veroorloof mij wat dit aangaat
een opmerking te maken.
Nederland, het Nederlandse volk, heeft geen enkel belang, intengendeel, om zich op welke manier dan ook gedienstig te tonen tegenover
het onderdrukkende imperialisme en de mannen te vervolgen die, hoe
bescheiden dan ook, geholpen hebben bij de bevrijding van Afrika en
van de koloniale volken in het algemeen. In ieder geval is dit proces
thans in feiten geeindigd en het gordijn is gevallen over een episode
waarvan de belangrijkheid gering is in verhouding tot de grote zaken
die het toneel van de wereld beheersen.
Laat onze veroordeling en onze straf dienen als een voorbeeld voor
de arbeiders in West Europa, opdat zij hun daadwerkelijke solidariteit
versterken die noodzakelijk is voor het gevecht van hun broeders 4 n
de koloniale landen. Want de belangen van alle arbeiders zijn wezenlijk dezelfde, gemeenschappelijk en ondeelbaar is de strijd voor de
overwinning van het socialisme in de wereld.
Zich naar de publieke tribune wendend die geheel bezet was met arbeiders en jongeren eindigde Michel Raptis aldus.
VURIGE EN EDELMOEDIGE JEUGD VAN M.STERDAM,NEDÈRLÂNDSE ARBEIDERS,
IK ZEND U MIJN BROEDERLIJKE GROETEN.

13DE INTERNATIONALE TOESTAND EN DE TA1'N VAN
DE INTER1\TATIONAIE.
(ALGENE POLITIEKE' ESOLDT Tri).
Onder de druk van de golvende kôloniale revolutie en van de ononderbroken economische en technische
successen van de arbeidersstaten, blijven de krachtsverhoudingen zich snel ontwikkelen in het nadeel van het
imperialisme.Het jaar 1960 heeft het begin betekend van
een nieuwe fase van dit proces van verzwakking van.het luiperiaIisme,waai'van het belang ka.n worden vergeleken met
dat. van het jaar 1950 (eerste xderlaag ,die het Amerikaanse imperialisme heeft geleden door de Chinese en
Koreaanse revolutie).
De door de Sowj et-Unie bereikte militaire superioriteit op het gebied van de geleide projetielen,de buitngewone vooruitcang van de Cuaprjse reyoluti.zo nicht
bij cte grenzen van. 1.et .t.nprialis,.sche boiwer& en naar
gz'oeienae band met ce arreidersstaten ; de opstand in
Zuid-Korea en Turkije ; de in Japan door het Amerikaanse
imperialisme ondergane vernedering ; de verbreiding van
de koloniale revolutie in Afrika en de toenemende antikapitalistische tendenties van de Algerijnse revolutie,
die de hulp vam de arbeidersstaten aanneemt en ontvangt
en die niet de revolutiônriaire uitbarsting van de stedelijkemassa's in Algerije in de straatgevechten tijdens
de demonstraties van December 1960 een nieuwe fase is
ingegaan ; de snelle toeneming van de invloed van de
Cubaanse revolutie over geheel Zuid-Amerika de zich opdringt aan de voortdurende toenemende strijbaarbeid
en de z'evolutionnaire verlangens der arbeiders- en boerenmass's,Zjedaar de opvallende kenmerken van deze voor het
imperialisme verslechterde wereld-situatie.
Het feit dat gedurende de laatste zitting van
de Assemblee.vendè Vere igdë Naties het imperialistische
blok op verschillende punten in een minderheidspositie
werd geplaatst,en •di-t,voor de eerste maal geduremde het
bestaan van de Verenigde Naties Is slechts een symbolische
weergave van de algemene tendens.Sinds de mislukking van
de1t'opconferentieff . zijn we aar eland in een nieuwe fase
van de uitbreiding van de koloniale revolutie : in ZuidOost Azl,in Afrika,inZuid-AmerikR ontwikkelen zich de
revolutionneire krachten op opzienbarende wijze.
Man kan nieuwe ontwikkelingen verwachten in al deze streken,die nog meer de krachtsverhoudingen ten gunste van de
revolutie:en in het nadeel van het imperialisme zullen
heeft dit laatste een .zö sterke druk
ondergaan van het in feite verenid front van de toenemende koloniale revolutie en da arbeidersstaten*
1n de korte resölutiedie volgt worden de omvang
en de begrenzing van deze tendens gesba,evena1s de
mogelijke reacties van het imperialisme,van de Sowetbureaucratie van de koloniale en semi-koloniale volkeren
en van de areiders van de westelijke lan n.Vaniit het
samenspel van deze verschillende factoren openen wij vervolgens de eoonomische,sociale en poiitieka'VOOrUitZich
ten op korte termijn.
Een: meer de p'ga and e aia1yse van d fundamentele
tendenties van de huidige wereldsituatie wordt gemaakt.
in de documenten. over de koloniale revolutie,deeOOflOraische rylutie,de Europse situatie en in het document
over de crisis van hét Stalinisme sinds het .,21ste congres
van de C.P. van de U.R,S.S.Aan deze documenten heeft het
zesde were1dconges zijn goedkeuring gegeven.
Deze analyse wordt hier niet herhaald en er wordt
slechts gebruik van gem kt,voorzOV dat zin heeft voor
de perspectieven op korte termijn.

VULJTI[.
De recente gebeurtenissen hebben een nieuwe fase
van de koloniale revolutie ingeluid en dit in een dubbele
betekenis-De koloniale revolutie heeft zich zowel geografisch uitgebreid als in sociaal opzicht verdiept.De imperialistische overheersing over de gehele koloniale wereld
is op belissende wijze onderrnijnd.1et he einde van de
directe koloniale overheersing van Belgie in de Congo
is de ruggegraat van het imperialisme in Zwart Afrika
gebroken, en dit continent is nu geleidelijk betrokken
in het proces van de koloniale revolutie.
J-.Iet de snelle vooruitgang van de' Cubaanse
revolutie,die op weg is naar de bijna volled ie opheffing
van het particulier kapitalistische bezit,hset een
revolutie ineen koloniaal land voorhet eerst het levenslicht geschonken aan een arbeidersstaat in Latijns-Amerika.
En ook vao de e?rst? ral sind 1917,is een arbeid-erastaat
gevest1gcciooraa arneiaers en boeren- geleid werden door
rachten,ctie niet van Stalinistische ahomst zijn of onder
merkbare Stalinistische invloed staan-De resultaten op
langere -bermijn van dit beslissende keerpunt zullen geweldig zijn-Waar de Cubaanse revolutie zijn invloed toevoegt aan de toenemende Chinese invloed op de 'massa's
der koloniale en hal -f'koloniale landen en aan de toenemende
anti-kapitalistische ontwikkeling in Guinea en van de
anti-kapitalistische revolutionnaire mogelijkheden in
Algerije OPDNT DE OVNING VAN DE CUBAANSE REVOLUTT
DEN PERIÔDE WAARIN DE TEID]TG VAN DE KOLONIflE REVOLUT
LkiR EN DEIf. ZAL OVERGAAN IN DE HANDEN VAN PROLETARISCHi
EN SH;MI ROLE2RI5
}FACIffEN.
De massa's zullen steeds beter het alternatief
kunnen begrijpen,waarvoor ze zijn geplaatst of wel de
leiding van de anti-imperialistische beweging blijft in
handen van de bourgeoisie of van kleinburgerlijke
nationalisten die niet met het imperialisme kunnen breken,
met als resulaat,dat de voornaamste doelen van de koloniale- revolutie niet zullen worden verwerkelijkt : of wel
de definitieve, breuk zal zich voordoen zoals op Cuba
dii dan zal een-:snel-le. vooruitgang van historische betekenis
mogelijk warden.
De meest sterke invloed van' deze vooruitstrevende ontwikkeling zal zich doen gevoelen in Afrika,in de
Arabische-.wéreld en in Latijns-Amerika.
'De nauwere banden tussen de Algerijnse- revolutie
en de Chinese Volks-reDubliek zelfs als ij door bepaalde:
actér binnen het . F.L.N. bedoeld zijn.om druk uit te
oefe,jen op het Amerikaanse imperialisme,ullen de linkse
tend e-nties onder de Algerijnse massa's vsterken en
zullen elke compromis-oplossing van het "Bourguibasoort".
bijna onmogelijk makenDit zal grote mogelijkheden openen
voor de uitbreiding van de revolutie tot L:Iarokko 'en Tunis,
hij een politieke nederlaag en een militaire - terugtocht
van het Franse imperialisme uit Algerije of uit het grootste - deel 'van het land.
De felle uitbarsting der massa.demonstraties - in
de. Algerijnse. steden van 11 December af ; de overwinnitig
van de niet-stemmers onder de Islamitische kiezers bij de
scherts-volksstemming. van De Gaulle ; het zich handhaven
sindsdien van een buitengewoon bbrijdbare geest in de
mechta 's - dit zijn aanduidingen van de macht der revolutionnaire kiachten,die bij een imperialistische trugtQcht
in Algerije zouden worden ontketend.-Dit alles vermindert
nog meer, de ruimte voor manoeuvres met het oog op een
verondersteld H c ompromisu en zal niet nalaten de Ugematigde" (in werkelijkheid pro-bourgeois) krachten in
Noord-Afrika 741fschrik aan te jagen-De revolutiOflneij?e
druk van de Algerijnse massa's heeft voortdurend de politieke-plannen van het Franse imperialisme doorbroken.
Zij dreit-heden het -gehele milita.re. systeem van het
imperialistische verbond in het i.'Iiddelafldse Zeegebied van
achteren aan te-grijpen. Het onvermogen van het ereldimperia1iSme om
zijn controle over de Congo te herstellen en de steeds
groter wordende desinter5tie (ontbin(li) en verslagenheid
onder zijn inheemse bongenotefl,teri door Ghana,E ,YPte
L2Uj!1
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en andere Afrikaanse leidingen gesteunde nationalistische
pro-Loemoeniba-krachten,hun heerschappij en invloed over
het land ui•threiden,werkt eveneens als stimulant voor het
uiteenvallen van de Centrl Afrikaanse Federatie en tot
het verhaasten van de exçsie van het Zuid-Afrikaanse
kruidvat1Deze revolutionnaire invloeden, zowel uit het
Noorden-a1 uit het Zuiden,meken iedere stabilisering van
de zogenaarde onafhankelijke .landen van de Frans-Afrikaanse
gemeenschap onmogelijk,zoals reeds la aangetoond bij het
voorbeeld Mali integendeel,zij zijn een objectieve
stimulans voor de tendens .naar de Afrikaanse eenwording.
In Latijns-Amerika heeft zich de directe invloed
van de Cubaanse revolutie,vooral in het Caribische gebied
doen voelen ; in het bijzonder in Venezuela.-waar zij een
herleving van de strijd der massa ! en een steeds groter
ordende differentiatie tussen de "officiele ?linkseI
partijen en de nieuwe centristische of links-centristische
krachten ,die zich vereenzelvigen met de Cubaanse revolutie,
gestimuleerd heeft.
Overal in Latijns-Amerika gaat de invloed van
de Cubaanse revolutie samen met een onhoudbare objectieve
situatie (inflatie "soberheid" om het deficit op de betalingsbalans op te heffen,-werkloosheid enz.): epaard
zodoende stakingsgolven,boerenopstanden, een groeiende tegenstelling tussen de kleinburgerlijke lagen,de bourgeoisie
en een algemene politieke onstabiliteit.
In deze situatie zet zich bij de massa's de tendens voort om een eigen politiei centralisatie te vinden :
en deze zal tot uitdrukking blijven komen in de politieke
rol ende embryonale dubbele macht van de massa-vakbewegingsorganinties in verschillende Lat i 'ns-Amerikaanse
landen ,ofin het scheppen (of uitbreken van guerillahaarden in andere delen van het continent.
De guerilla zal de meest algemene vorm van strijd
worden,n±et alleen ten gevolge van de Cubaanse invloed,maar
ook door het fundamentele karakter van de boerenoorlog,
die de révolutie in het grootste gedeelte van de LatijnsAmerikaanse landen zal moeten krijgen.De neiging en zelfs
pogingendaarte breiden zich overal nogal sterk uit,
vanaf Centraal-Amerika tot Columbia,Peru en Paraguay.
Meer en meer zal de guerilla het algemenekarak
ter vsn.de burgeroorlog gaan uitdru1en,die smeult in verschillende Latijns-Amerikaanse landen ; en een van de taken
van onze krachten is zich.zelf en de voorhoede van arbeiders
en boeren voor te bereden,theoretisch en practisch,op de
guerillestrijd (onderzoek,studie van ondervindingen e
speciale kaderscholen).
Vergeleken met de situatie in Noord- en Centraal
Afrika, en. in Lat ijnsrAnieTika zijn de recente ontwikkelingen
in Azi een beetje minder gunstig voor de anti-kapitalistische en anti-imperialistische tendienties.Tengevolge van
de catastrofale politiek door dé plaatselijke Stalinistische
partijen gevolgd - een politiek,di menigmaal lijkt op
een *ar.lijkverraad- zijn uitstekende revolutionnaie
mogelijkheden verloren gegaan in Trek en in Indonesie en
dit stelde de bourgeoisie in staat om successen te behalen
en bepaalde tand enties tot militaire dictatuur tot ontwikkeling te brengen.
« De imperialiLlache en pro-kapitalistische
krachten zijn er in Zuid-Korea en Turkije tijdelijk in glaagd de groeiende ontevredenheid van de massa 's te kanaliseren,die zich heeft uitgedrukt in de omveiwerping 'van
de gehate regiems van Sytigman Ihee en Menderes.Bovenal
blijft het kapitalistische bewind in India betrekkelijk
stabiel voor het ogenblik hoewel onder de oppervlakte
geweldige krachten van onevredenheid en ontbinding zich
onophoudelijk opstapelen.
De recente gebeurtenissen in Laos bewezen evenwel dat deze proimperialistische,1aPit81iSti50La regiems
in uid-Oost-Azie dikwijls in de grond der zak .onstebiel 1 blijven.
.
Waarschijnlijk zal het imperialisme dat bijna. niet
in staat is geweest op de een of andere manier te reageren
op dit weredomvattende proces van desintegratie van zijn
macht in 19 O,nu reageren; in de eerste plaats in die
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landen,die het uit strategisch oogpunt als beslissend beschouwen,door hun geografische ligging,hnn economische
kracht en hun objectieve beiangl2ikheid,Deze reactie zal
verderop beschreven worden. Zij zei hoogs Lwaa rs chijnlijk
n dubbele vorm aannemen
1. Een zeer belangrijke hulp aan landen p,ls India,
Iran,Venezuela en misschien Argentinie, een hulp,
waaiian de omvang evenwel meer en meer te gering
zal blijken voor de groeiende behoeften aan investeringen,die noodzakelijk geworden zijn door
de omvang van de revolutie,te gering,als men de
ontwikkeling van die revolutie naar een proletarische leiding wil vertragen als was het maar
een beete.
2. lUlitaire maatregelen teneinde de "uitbreiding"
van de Cubaarae revolutie in het Caribische gebied en de uitbreiding van de Algerijnse revolutie in de Arabische wereld,te voorkomen.
Wat betreft de mogelijkheid van een imperialistische reactie,is echter het zwakste punt juist : NoordAfrika,war het onvermogen van De Gaulle om een eind te
maken aan de Algerijnse oorlog,een nieuw. Cuba zou kunnen
scheppen,op de drempel van Europa zelf.Daardoor zal de
druk van het Amerikaanse imperialisme op de 5de Republiek,
om tot elke prijs de Algerijnse oorlog te beeindigen,
overweldigend sterk worden,zolang als de toekomstige Algerijnse republiek niet al van het begin een arbeidersstaat
zal zijn.
Aan de andere kant is het de combinatie van de
zware slagen aan het imperialisme toegebracht en de plotseling nieuwe verschuiving in de krachtsverhoudingen ten
gunste van de wereldrevolutie ,die het imperialisme heeft
weerhouden van een militaire interventie in Cuba.Hetgeen
de imperialistische aggresiviteit tegen de Cubaanse revolutie heeft ingetoomd is de .revolutionnaire reactie van
de Latijns-Amerikaanse massa's ; veel meer dan de dreiging
van. de Sowjet-raketteen ; dit laatste was zekerbelangrijk,
maar werd bepaald door de meer algemene belangen van de
Sowjet-bureaucratie.
2. BIJ DE AM1VANG VAN ETN NTFRJVE RECInW7 VAN DE KAPT11ALIST ISGEII EC0N0M1T
Gezien vanuit een economisch standpunt verschijnt het jaar 1960 evenzeer als een keerpunt in de
geschiedenis van het na-oorlogse kapit alisme 0ndaks alle
hoop welke het Amerikaanse kapitalisme had gesteld op de
ma1husiaanse.functie van de grote staalstaking,heft het
einde van deze staking geen opleving van de industriele
activiteit teweeg gebracht,
Integendeel i,9 de Amerikaanse economie op
hetzelfde peil gebleven sinds het begin van het jaar en
sinds de zomer is een teruggaande tendens merkbaar geworden..
De staalproductie schommelde rond de 50% van
de capaciteit en een grote ongebruikte productie-capaciteit
verscheen in het rerendeel van de sectoren van de duurzaam
gebruikoederen.(Auto'seJ.ectrische apparaten enz.)
Bovendien heeft de bouwnijverheid zijn activiteit sterk
verminderd en de Beurs heeft den ernstige terugval meegemaakt.Terwijl de werkloosheid practisch nooit gedaald is
totbeneden 5% van de arbeidskrachten,is het juist om te oonstateren,dat deÂxrerikaanse economie van de recessie
1957-58 in een nieuwe recessie 1961 is gegleden,zonder
ooit een wearlijke periode van hoog-conjunctuur gekend te
hebben.
In de kapitalistische landen van WesturOa
en in Japon is. een afwijzende evolutie opgetredeli.BiZjna
al deze landen zijn erin geslaagd te ontsnappen. aan de
ernstige recessie in 1957-581 in het bijzonder Frankrijk,
Italie,West-Duitsland en Japan-In tegenstelling tot wat

- 17 er indeVeenigdesttengebeuxad i,hebberi zij in de jaren
1959-.tj0 in verschillende graden een werkelijke hoog-conjunctuuru gekend.
Thans lijdt het irendee1 van die landen nog
steeds eeder.aen een klassiek verschijnsel van overexpansie teko.rt aan arbe.idskrachten,tekort op de be-,.
taiingsba1ans,toenerne -ide crediatrestricties om een open
inflatie te voorkomendan aan e - n begin van recessie.
Maar hpt begin von de economische rcessie in
de Verenigde $tsten is al begonnen de eonornische situatie van 'eet Europese kapitalis
to beinvloedon,in eget]lin tot et in 1957-58 gçbeurd isDe oxpot (in
net bijzo-naar cc- export Ven &uto s) naar ao Verenigde
Staterï,is sterk vorm±nde.rd
he&f t tot evolg,d
de
Eurooese:automobiol-îndu strj.o reeds door e rc-cessie
r-rikoansi concurrsntie,met ingebnip
word aangeraakt.JDe
van de concurrentie door do prijsval op do 7areldnarkt,
is verscherpt.
\Loor de-erstc- eal sinds l945..schrpt het .meniia'nse
imperiplisme lecLere vorm van rinancic±e hulp aan eEoropee kapitalisme,met-.irhegrip van zijn bijdragen aan
de plaatelijke crbewapening.D exporten naar de koloniale of halfkoloniale landon stagneren of stijgen met
een vee l langzamer tbmc dan dat van de ontwfleiing van
de productie.6m deze redenen moet een oteeda groter
deel van deze. productie naar de onder lingo uilvissling
tussen kapitalistische- landen geleid worden.Het is slechts
een-kwestie van tij,dat dez• expansie staat op de grenzen,
door het kapitalisme aan de koopkrait van de massa's gG
steld en dat een nieieceosi& in West-Europa begin-t.
Gaigon in het dilemma een nieuwe hoog-conjunc
tuur te orovoceren door essen15ieel-inflatbire maatree1en,
aldus he internationale wantrouwn tege nov-er de dollar te
verroten en de teruggang van de meniaansegoudreserves
te ccentuemen ei' de dol-Ier te v er dedigen door essentieeldeflatoire maatree1en en aldus de hoog-conjunctuur bij
het begin te versikken,had da regering-isenhouwer
practisch de Leeede o p lossing gekozen,hetgeen hem overigens
niet de kans heeft gegeven een groeiend- tekort op de
Amerikaanse betalingsbalans te voorkomen.
Zonder enige twijfel zal de onlangs gekozen
reening-Kennedy beginnen met deze politiek om te keren.
Hij zal de openbare uitgaven Verhogen,zowel voor de be
wapening als in de civiele sector Çwegen,sphoie. en geodbeidsororam) en indien hij de financiele hulp aan
ka pita lis tis.hEropa en -Japan 'erminder'e of sarapt, zal
hij , zijn. financile hulp 'an de koloniale bourgeoisie
stek verhogen.
Deze maatro'gelen zuilen misschien een ernstiger
recessje dan-die van 1957-58 kunnen veThindoren welke hns
een re 'bedreiging vormt voor het kapitalismo edurende
het . he- le jo ar. 1961.
Zij zullen niet -clie krachten kunnen neuta1ieenwelke.wurken in ...richting van- een recessie voor een
nieuwe herha ling.
Tezelfdertijd maken de combinatie van die finan
oile en-economische maatregelen,gevoegd bij een v er scherpte
concurrentie-een recessie mogelijk in het grootste deel van
de. landen van West ropaen zullen voor alles tenderen naar
het beperken Van de nieuw e hoog-conjunctuur' na de recessie
van 1961.Indien men no niet met zekerheid kanoorspellen,dat
de krachten tot expansie op lange termijn in Eesturo2c
dat
gevallen
i '
en JaPail zin uitgeput ,h
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aan
'
,'~ten thans
renzen van.deze
,vafl
de
duurzame
van
de
au.to
koJnvoOral ïnde sectoren
ebruiksgoedeIOn en -ven de -eouv.
.-Iedere totale. -overwInning tian de koloniale re.volutie,welke ecn olanignijk land -onttrekt aan dektpitalistiscbe0roldmet (bij. voorbeeld.- .eefl den rg1ije
overviinning in Yoord-Afrika ) zal een ernstige slag ki..k
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- 18 een betrekkelijke Il voorspoedll van het kapitalisme in WestEuropa en Amerika in stand houdt en zou onmiddellijk de gevaren-van een militaire tegenstand van het imperilisme vergroten.
3

VOORTDURENDE EDONOmSCEE,TEHNOLOGISCRE EN MTrAIRE OPGANG
VAN DE ARBETFEMSTATEN,MAAR NIEUWE CONTWICTIES VOOR DE.
BUREAUCRATIE.
Gedurende 1960 vormde de economische ,technologische en militaire opgang van de arbeidersstaten,ln het bijzonder van de U.S.S.R. en de Chinese Volksrepubliek een
frappant contrast met de min of meer stagnerendeeconomie`T
in de Verenigde Staten en de verwaiTing,de nederlagen en de
edee1te1ijke verlarnmingen,welke de reacties van het wereldimperialisme op het technologis ehe , politieke en militaire
vlak hebben schijnen te karakteriseren.
De vooruitgang van de Sowjet-Unie voor wat betreft
de raketten-techniek,het iuimte-bnderzoek,de technologie van
de automatisering,schijnt zich te handhaven o± zelfs te
versneflen.Het hoge en constante groeipeil van de Sowjeteconomiw maken een lichte overschridding van de doelen van
het zeven-jarenplan in het industriele domein waarschijnlijk.
Tezelfdertijd blijft de landbouw-productie op extravagante
wize schommelen en in het bijzonder de productie van granen
blijft beneden-,de hoop,welke Kroetsjow gesteld had op de
exploitatie van de 'maagdelijke gronden".
Na-het ontwikkelings-rythme,dat leidde tot de
teleurstellende 11.rectificaties van de productiecijfers11 verlangzaamd te heb'ben,blijft in China het expansiepeil vn d9
Chinese economie verbazend.hoog,zelfs indien het accent.v6or
alles op de landbouw wordt gelegd en indien het levenspeil
van de massa's.laag blijft,v66r alles gezien de immense druk
van de bevolkingsaanwas.
De weerzijdse samenwerking tussen en de integratie
van... de .e.00nomieen van de verschillende Europese arbeidersstaten geen ook langzaam ornhoog,betgeen nieuwe bronnen
opent-van economische expansie door een rationelere internationale arbeidsverdeling.Detendén manifesteert zich
op een impirische manier en stuit op een rote terughoudendheid van de kent van de Sowjet-bureaucratie en van de diverse
nationale bureaucratieeri.Maar zijn kracht groeit progressief
tengevolge van de immense druk van de objectieve noodzakelijk
heden.
Onder deze omstandigheden houdt de Kroetsjow-leidi11g
vande.Sowjet-bureaucratie zich grotendeels aan zijn op het
XLe Congres uitgestippelde gedragslijn : ?!KroetsjowiaansI
reformjsme.-.1n de binnenlandse politiek : "vreedzame co-existentie'. en economische concurrentie met het kapitalisme op
het internationale vlak-Dat betekent : EC0NOMISIE. QOTWES
S IES AAN DE MASSA 'S EN V.GRCTING VAN DE BAS 1$ VAN DE DICPÂ .
DE U.S.S.R.;
EIGEN BM VAN DE BUREAUCRATIE
TU
TT
I flTPERII't .Â TGEJE AC000Rfl•
POGING OM TE KQÏEN TOT
AL]BI TENEflIDE DE 11flJVL0EDSSF.IFN" VAN DE HUIDIGE WERElD
T, BE15R]EN!, ALLES MT ONDERSTEUNING VAN DE flÇSfl1Ç
VAN DE KOLON lkfE BOURGEC IS JE OM UIT DE REVOLUTIONNAM
ASPIRATIES VAN TE MASSA 'S MtJ1TP TE. SLAN TENEINDE EEN GROTER

DL VAN DEAEREID-KA A LIST ISGIIE WINST TE VERKRIJGEN.
Onder deze politiek van concessies van de burU
oratie broeit een sociale en politieke crisis.De noodzaak.
om de productie te .verhogen,met name in de landbouw-sectoD,
steltobjectief het probleem van een grotere deelname en
controle van de msse 's aan en op de econ.omie.D.e rol van d6
U.S.S.R. in de wereld,het verschijnen van nieuwe generetae

- 19 waarvan het bewuste leven niet direct gemarkeerd is door het
regiem van Stalin,de ontwikkeling van het wetenschappelijk en
te•chnis.chonderzoek,eisen objectief een leiding van nieuwe
kwaliteit voor de Arbeidersstaat-Tot op dit ogenblik heeft de
bureaucratie zich naar deze verandering gevoegd door strijd
en zuiveringen in zijn eigen rijen.Maar de handhaving van de
ontwikkeling van-de U.S.S.R.,gecombirerd met een revolutionnairQ situatie in de were1d,schept er de voorwaarde voor dat
deze situatie doordringt en zich weerspiegelt in dô U.S.S.I,
zelf.Er zal nog enige tijd nodig zijn en nieuwe verhogingen
van het lev.enspei1,voorde arbeiders op dringende
en directe wijze de sleutelproblemen stellen van de democratisering van de Staat. en de economïe,boven alles het probleem
van hun dee1naeaan het .bestuur van de fabrieken.
Maar de prob1eren van de sociale en politieke
crisis in de U.S.S.R.,evenals in de Arbeidersstateu,hebbende
neiging zich .op een empirische ,vervormde ,fragmentarische
manier uit te drukken op verschillende terreinen (economie,
kunst
),a.lv'orens zich een complete en bewuste uitdrukking
te verschaffen op.het politieke terreinHetgehelé verleden
en het hedenvan de U.S.S.R. schept de voörwaarden,opdat dat
snel zijn uitdrukking vindt op relatief hoge niveaux.De
mogelijkheden tot interventie van onze beweging worden reeel
en groeien1niet. alleen progrmmatisch maar organisatorisch,
hoewel op indirecte wijze in een eerste etappe.venals de
koers.van.de wererevo1utie,verschaft zich de koers van de
"Trotscrisis van het,Stalinisme in. de U.S.S.R. een objectief' "Trotskistisch11karakter,hetwelk de weg opent raar de interventie van
kistisch'
het Trotskisine, ala program en organisatie met het oog op een
ro1utiorinaire oplossing.
Maar op het internationale vlak heeft de politiek
vsn.."vreedzame co-existentie ',na enkele aanvankelijke successen, geleid tot teleurstellingen en soms zelfs tot rampenOndanks zijn huidige superioriteit op het terrein van dED raketten,is-.de.Sbwj.et-bureaucratie niet in staat geweest middels de
"top-onderhandelingen', een belangrijke concessie te ve3?lJgefl
van het imperialisme.
Het bankroet van de Parijse conferentie in. het VOOrjaarvan 1960 was onder andere slechts een verlate veerspjege.-link vau.dit Lundairentele f'eit.Tezelf'dertijd heeft de po
ging van Kroetsjow om de Corinunistische partijen te dwingen
tot een strategie van voortdurende onderwerping aan de
koloniale bourgeoisie,de Communistische partijen van Egypte
en TxQk ç nthoofd,een zeer goede revolutionnaire situatie in
Indonesie doen wankelen,een mogelijke vooruitgang van de
0.?.. in vercheidene landen van Latijns-Amerika verhinderd en
in de. Magbx'eb en.,Cuba geleid tot rev olutiorinaire explosies,
waarin de C.P. geen enkele belangrijke rol heet kinnen spelen.
Deze ontoelaatbare toestand heeft geleid tot ze
schi flende ontwi1ke lingen. In de eerste plaats : in versobillelv'
de-Comnimii4,isohe partijen of in fracties daarvan (de C.P. van Brazilie enz.) zijn tendenties Öpgekomen,welke gekant zi3Xl
tegen deze zel±'moorlijn.In de tweede plaats : DE CHMSYJ C.P.
IS HEG0E N. EEN LflTKBE OPPOS IT JE TE KR]BTLLISEREN OP TA
TIONAJL NIVXW MET BTKKBTG TOT DE LIJN VAN VRDZA] 00I.J)EX T1I' IE' ZOWEL WAT Bi1REP DE TWTREKKINGEN TOP HET
flRILIS,ALS WAT BETREPT DE BE1?HEIXGEN TOT DE KOLONIALE
BOXLEOISJE.
Tenslotte heeft de Sowjet-breaucatie zich ge WOflgefl
gezien zijn.. eigen lijn enigszins te her zien,Z ijn bedreigLzlgefl
met .interventie, in 'Congo en in Cuba wa:pen niet precies eell, ge.
trwe. verteling van een politiek van. "vreedzame eo-existe 10"
en. -.de •verklaring van Moskou" van 81.0.?. 's levendiger erite
ken ten aanzien ven de koloniale bourgeoisia.
Het is waarschijnlijk,dat deze drie tendenties in de
nae'ste toekomst tot uiting zuUen blijven komsn,d4 w.z. dat
-•

- 20 het Kremlin.. zich aan de lijn van 1 tvreedame oo-èxitentie"
zal houden,waarbij het deze enigszins "verlir]kst',teneinde
zich .niet volledig te isoleren van de vooruitgeschreden
krachten van de koloniale revolutie-Het is ook waarschijn-_
lijk,dat deze lijn zal voortgaan schade te veroorzaken
binnen de C.P. 's Van de koloniale'en half-koloniale landen,
waar,tenvolge daarvan, oppositionele tendenties zich zullen;ontwikelen.Ht is tenslotte waarschijnlijk,dat de
Chinese C.P. zal voortgaan deze malaise ten aanzien van
def"vreedzame coexistentie' in de rijen van de communis
t.en.op een internationaal plan te kristalliseren,en dat zij
haarinvloed inhet merendeel van de communistische
partijen en de prolearische tendenties in de koloniale, en
ha if-kolonialé laden zal 'vrgoten.
Tezelfdertijd is een breuk tussen de U.S.S.R. en
de Chinesê Vo1krepubliek als staten buitengewoon onwaarschijnlik,omdat hun bondgenootschap voor beiden een vitale
kwestie is:in het gezicht van de. imperialistische dreigingen. en omdat de Chinese Volksrepubliek nog ste.rk.afb.ankelijk is van de Sowjet-hulp.De hand}aving vn het ChinaSowjet-bondgenootschap,verx'e van een rem te zijn,werkt
overigens ai een factor,welke bijdraagt tot de vdieping van de ideologische discussies en conflict en,welke de
druk van dkôlonia1e revolutie aan de.ene kanten het
antwoord 'vreezame coexistentie" van de zijde van de
vjet-bureaucratie aan de andere ]nt,neigen te stimuleren in de boezem van de intexnationale communistische
beweging.
4.

DE WCTJ HIS VAN HEI' WWISLI3ME E1' HET
OORLOG$GEVMR. .

Dealve verlamriing van het impérialïsme in 1960,
toen het stond tegenover een ernstige verslechtering van de
kx'achtverhoud.inen in de wereld. (in zijn nadeel),dlent te,
viordenverk1aard uit uitzonderlijke omstandigheden en niet
uit een nieuwe. kwalitatieve verandering in de wereid-situatie,
zoalLb.v. door d Chinese revolutie.Het zou in, feite otivoOx'zichtig zijn en onverantwoordelijk om de .conclusie te trek
ken,da± de gebeurtenissen van 1960 hëbbabewezen1dat het
im.perialiame de middelen en hulpbronnen tot hot bieden ,vaan
weerstand tegen de vooruitgang der anti-kapitalistische.
krachten op wereldschaal1verloren heeft.
Sinds de overwinning van de Chinese revolutie,
hebben wij op juiste wijze het bestaan van een oorlog:sgear
Zeenalyseerd,DOQR DE DIALECTI3CHE O0BflTATIE VAN TWEE
FACTaREN.. :'de voortgaande verslechtering van de wereldkrachtS
verhoudingen voor het imperialisme,en het bewaard blijven
voor het imperialisme van grote economische en militaire
hu.lpbronn,dje het in staat s.téllen om een .wanhopige strijd
om het bestaan aan te aan,waarbij bij iedere nieuwe vooruitgang vande revolutie,tugges1agen wordt-Wij zouden die
conclusie pas kunnen wijzigen op het ogenblik dat we van
mnng.kunneu zijn,dat het imperialisme onvoldoende hulpbronnen of krachten meer heeft om zich te verdedigen,.
d.vj.z# enneer.wij van mening kunnen zijn,dat het imperlalisnE tegenover de vooruitgang van dewereld-revolutie zal
capituleren zonder ernstige weerstand.
Er zijn geen economische,politiekesocia1é of
militaire factoren vai belang,die een dergelijk optimistische vondé±ste1ling rechtvaardigen ; en zij zullen
niet bestaan,zoiang als het imperialisme de kern van zijn
macht in. e Verenigdë Sttn bewaart.
Het uitblijven 'van enige sarierihatigende reactievan
het imperialisme op del slagen,die het onderging in 1960.

moet'worden gezien als ihet gevolg van een uitzonderlijke
combinatie van. ±'actoten.De twee belangrijkste eiemten,
die .die tijdelijke verlamming vrklaren,zïjn ongetwijfeld
het militaire overwicht van de Sowjet Unie,en de koloniale
Tav olutie,waarvan de leidi.g - in enkele landen tenminste overging in banden van groepen,die hebben gebroken met het
inpei'ialisme.of bezig zijn dat te doen.
In dit geheel van krachten spelen ook andere
factorenmee,zoals de vooruitgang van de Sowjet-Unie
op het. gebied van raketten,de politieke desorganisatie,
veroorzaakt dooi'.het volkomen falen van de Eisenhouwerdiplomatie éh van de verkiezingscampagne in de Verenigde
Staten,-de verwarring en het gebrek aan een centrale leiding in het imperialistische wereldverband,tengolge van
de tijdelijke ineenstorting van de Amerikaanse leiding enerzijds en van de wijziging in de krachtsverhoudingen tussen
de imperialistische mogendheden aan de andere kant. (Zie de
stellingen over de economische perspectieven );tenslotte,
het verrassingselement, d.w. z. het f'eit,dat het imperialisme
de ontwikkelingen in Cuba en in Congo niet heeft voorzien
ontwikkelingendie het een sla toebrachten door de plotselinge uitbreiding van de koloniale revolutie en haar bondgenootschap met de arbeidersstaten.,
Na de rake slag,die de Koreaanse oorlog aan b
Ârikaanss imperialisme toebracht
de internationale
strategie van Wallstreet'jn de eerste plaats beheerst ge
weest,-door de gedachte van "het terugwentelen van het
communisme" na een krachtige herbewepeningsinspaiming,en
later door de gedachte van "onderhandelen vanuit - een sterke
positie".
Echter,reeds voor het verdwijnen van Foster Dulles,
was die strategie op een dood punt aangeland.De militaire
krachtsverhoudingen hebben zich niet ten gunste maar ton
onguriste van het imperialisieontwikkeld.Verre van door
het communisme te zijn teruggewenteld,is het imperialisme
zelf .t&'uggwenteld".Uit de nieuwe golf van de koloniale
revolutie en de vooruitgang van de arbeidersstaten op
militair gebied, is een weresituatie ontstaan, dieleidde
tot een herwaardering van de strategie door het leidende
politiek personeel van de Amerikaanse bourgeoisio.Dat werd
duidelijk.inde lente en de zomer van 1960,-toon aan de
voravondvan de verkizings.campagne gelijksoortige gedachten werden ontwikkeld over een nieuwe -wereldstrategie,in
het republikne en dexnoncratische kamp.
Deze heleovergangsperiodu heeft evenwel bijgedra- ;
gen tot de verlamming van de politiekeen militaire initiatieen van het Amerikaanse ipirialisme ; bovendien
blijft in vele :bourgeois kringen de grote conservatieve
weerstand tegen een dergelijke herwaardering,zelfs nu nog,
zeer ernstig.
De te pe rkth eid van Kennedy 's 0V erW inning na een
canipage van Nixon,die.bebeerst werd door de onzinnige
stelling : "wij zijnnog nooit zo sterk geweest als nu
duidt op die weerstandevenzeer duidt trouwens de tegenstelling tussen het Pentagon en het Ministerie van Buitenlandse Zaken daarop. Niettemin zalwaarschijnlijk het jaar 1961 het begin
laten zien van een/imperialistische reactie. /duidelijker
tegen de voortdurende vooruitgang van de anti•
kapitalistische krachten in de wereld.
Iroewelde Sowjet-Unie zijn vormsprong behoudt op
het gebied van raketten en atoomwapens,zal het imperialisme
- door-- een vrhoging van . de militaire uitgaven en een.
grotere concentratie op raketten en atoomduikboten - ex'
toe neigen om een veisterkte aanvalsmacht op te bouwen,
en deze, zal het in staat stellen om het vermogen tot de

ontketening vaneen totale of een (aanvankelijk) beperkte
oorlog te bewaren .; zo zal het, door de concentratie van
alle krachten om. de voorsprong van de iSowjet-Unie niet
geheel-definitief te laten worden,in dit opzicht,een
ter-rein van
concurrentie met de U.S.S..
behouden.,
De opzienbarende ontwik11ing van de koloniale
revolutie,het beginvan de overgang naar een socialistische
fasein sommige landen, te snnn met de toenemende moeilijkheden..vaa de Europesekapita1istische concurrentie,drijven
het Amerikaanse imperialisme. nar een nauwere verbintenis
met de. koloniale en half-koloniale bourgeoisie.Die laatsten-.neigen er toe hun- chantage op het imperialisme te versterkei,hun gebruik van het imperialisme te verstorken,door
toenadering te weken ten *bate van beperkte economische
ontwiklingsperspectieven.De druk v. het Âirikaense op
het West-Europese imperialisme zal steeds groter worden,zowel
om overal de plaatselijke burgerlijke o± half-burgeriike
krachten te steunen,a1eook om het West-Europese inaperilianie op groter. schaal te.doendeelneraen aan de financiele
ondersteuning-van de koloniale bourgeoisie en aan de hen..
bewapenings-onkosta.
Die nauwere verbintenis zal ongetwijfeld tot
stand. komen
op het ogenblik,dat de macht van de bourgeoisie
over de 1 koloniale mas.-beweging nog sterker dan vroeger
afneemt,en dat de aantekkingskracht van de arbeidersstaten
op de massa's,en hun feitelijk verbond met de koloniale
rvo1utie,heel de overhand, krijgt ovEr het afnemende
prestige,dat 'iet 'imperialisme bij de burgerlijke of
klein-burgerlijke lagen van da bevolking van die landen
heeft.
In de directe toekont kunnen de reserve .huipbronnen,die de arbeidersstaten ter beschikking van .de
koloniale en. half-koloniale .landen kunnen stellen-,hoewel
zij snel toenemen en bij.gelijke sterkte eindeloos veel
effectiever blijken te. zijn,dan de inperialistsiche "hulp'de aantrekkingskracht van di&'hulp" op de koloniale boux'geoisie,nog niet ongedaan .maken,en dit te meer daar deze
"hulp" zeer goed aansluit 'bij de behoefte om haar heerschappij over de massa'shaar politieke heerschappij en
die van het kapitalisme in het algemeen,te handhaven.
Hoeweldie "hulp- van het imperialisme er toe
ken .bijdragen .om. tenminste voor het ogenblik in enkele
landende verslechtering van 'de economische situatie to
venlanzanien,zaL niettemin in de sleutel-gebieden van de koloniale. .revolutie,bet resultaat van een dergelijke "hulp"
voorde levensstandaard en voor de revolutiormaire rnobilir.
sening.vendemassats,te.verwaarlozen zijn.
Het .inipenialisflle heeft dit begrepen en heet
zelfs geprobeerd om een.zekere verjonging van de politieke
en ecotiomisehe. structuur van bepaalde half-koloniale
landen op gang te helpen.
Het heeft-de militaire staatsgrepen in Pakistan,
Soedan enZuid-Vietzm begunstigd het, heeft de militaire.
opstand in Turkije weten te gebruiken ; wat ook het geval
is niet de studenten-revolutie in Zuid-Korea ; bewegingen,
die de macht wilden brengen aan klein-burgerlijke nationalistische 'gnoepen,.welke riiider verrot zijn dan de oude
heersende kliken,en beter in staat om de industrialisering te
te bevorderen.
Maar zelfs a1: Washington het probleem van de
speciale economische belangen van de AnD nikaanse bourgeoisie
-die ..,vij.andig staat tegenover die industrialisering - te boven
komtfzoa1 in het geval West-]uropa tijdens het Marshallplan ,),kan het d_e. feodaal-L. kapitalistische structuur van do
koloniale en alf-kolonia]e landen niet vernietigen,en'het
v'band tussen Washington en de koloniale bourgeasie zal
juist om die beslissende redenop de lange duur aan de
koloniale revolutie geen end kunnen maken.
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De derde vorm tenslotte,van de imperialistische
reactie zal een ommekeer in zijn .militaire bondgenootschappen zijn.De neergang van Engeland als wereidmacht,
zal wat de militaire defensie betreft,leiden tot een:
toenemende aiankelijkheid tegenover het Amerikaanse
imperial inm aan de ene en de machten van de NATO aan de
andere kant.
:De opkomst van de NATO als "onafhankelijke".
atoommogendheid,zal leiden tot een gezamenlijke leiding
van het Amerikaanse en het West-Europese iraperialisr,
waarbij de Duitse bourgeoisie een steeds groter rol zal gaan
spelen.
-.
De samensmelting van deze drie reoties1 zal in
een nabije toekomst een zeer gevaarlijke wending in de
wereldsituatie veroorzakn ; n.1. wanneer het imperialisme
een anyalsmecht-in het.leven zal hebben geroepen,die =er
in. overeenstemming., is net-de laaitè ontwik]elingen van de
U.S.S.R. op dit, terein,en als het zijn bondgenootschap
in West-Europa-en ook dat met bepaalde koloniale bourgeolsieen versterkt.
Het oorlogsgevaar zal van nu af tot aan dat
gevaarlijke--ogenblik blijven drcigen,niet zozeer omdat
het Pentagon een zelfmoord-tegenoffensief zou ontkeenen,
anwoge
als wel vanwegel)
1) de verspreiding van atoombasis over
de, hele wereld,wat in hoge mate het
. gevaar van een oorlo door angst door
een aanval van waanzin of door vals
elarm? versterkt
2) de neiging om .op elke vooruitgang van
de revolutie militair te reageren,vooral in Latijns-Amerika ; een nèiging,die
meer en meer de overhand zal nemen,en
die kan overgaan in een alemone contra
revolutionnaire oorlog en internationale
burgeroorlog.

5. - REACTIE VAN DE MASSAS' ET TR ONTWIKKEL KAPITALIST ]BCE LANDEN.
De ontwikkelingen in WestEuropa eind Mei 1958
hben de juistheid bewezen van de malaise van het document over de Europese perspectieven,dat heeft voorspeld,
/instel- dat het/van -een.Bonapa.rtistisch. regiem in Frankrijk in
en
de onmiddellijke toekomst. een uitzondering zou blijven
en gei regel zou 'vorden,en dat de arbeidersklasse en de
arbeidersbeweging zich overal zouden verdedigen .ten het
kapitalistische offensief op economisch en politiek terrein.
De gebeurtenissen hebben eveneens bewezen,dat
1) dit offensief-voortdiurt als een intnationeal verschijnsel mde geindustrialiseerde
kapitalistische landen in de eerste plaats
onder de druk van een toenemende concurrentie ;
2) dt de.gaad van tegenstand van de -wer1- nde
massa's in wezen afhangt van de subectieVG
factor,d.w.z. van de sarnhang en de -betrekke1ike strijdbaarheid van de arbeidersbeweging,
•
-; Het kitat1stiba offensief toonde tlich onder
andeie in een anti-vakbonds of anti-stakings wetgeving,in
de Verenigde Staten en Japan, inwest-Dwitslafld en in
verschillende kleine. landen van Europa.
Het toonde zich in de poging een coalitieregering met de ultra-rechtse groeperinn • (monarchisten en neo-fascisten) te vormen in Italie 1 in de vocwbereiding van een. anti-democrat-isobe wetgeving in West1

•
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Duitsland en, in Japan, In de eerste poging om in Be].gi
een extra pa,r].emitafre regering te vormen en in het
opnieuw verchijnenvan rechtse of ultra-rechtse krachten in Oostenrijk en in .Iapan,
Aanvallen van economische aard op de.koopkracht
der arbeiders hebben zich voorgedaan of zijn in voorbereiding in bijna alle kapitalistische landen,zelfs
als zij in vele evallen (de grote uitzondering
is.FrankxtLjk) •ruims.chots geneutraliseerd werden doar
de stijging van heb .reele loon,ta'i gevolge van de
economische "hoogconjunctuur".
Buitengewoon heftige reacties van de arbeidersklasse tegen.dit kapitalistische offensief en tegen
de gleidelijks tendens tot het instellen va een
"sterke staat t!,vonden plaats in Japan (demonstraties
van sjuden-ten,staldngén van mijnwerrs enz.) ; in
Italie (ve]. Vi heb . kabinet Tambronï, als gevolg van
de nchtige demonstraties van de arbeidersmassa's) ;
in Engeland. .( t7jjjj staking van zeelieden en like
druk binnen de. Labour Partij) en vooral in Belgie
(beweging naar-lil binnen de reformistische partij
en in de vakbonden ; stakingen begin 1959 en eind 1960 ).
De verkiezingssuccessen der arbeiderspartijen (in het
bijzonder,-de-?linkse partijen ) in Zwedn,in Finland,.
In Denemarken,gedeelte1ijk in Ita1i,moeten in
dezelfde. saiheng.gezien worden.
In Holland heeft een kleine toename van de
.strijdhaarhejd van de arbeidersklasse (als bijzonder
resultaat- van e. "hoogconjunctuur ,' ) zich uitgedrukt
In een aantal stakingen.
In Canada heeft de druk va de werkloosheid
devakereriigingen in de richting van een arbeiderspartij gedrongen,
In West-Duitsland - het land, dat mgt Frankrijk op -dit moment de zwakste sector in de Westerse
erbeidersboweging..is.,als gevolg van het cynische verraad van de opportunistische refarinistisobe leiding bestaan ng centra van tegenstand onder de jeugd en
in de vakbonden,vooral in de vakbond van de metaalTenslotte in Frankrijk,waar het onvermogen
van het regiem..De Gaulle om een einde te mken aan de
oorlog in. Algerije,goaid heeft tot een verhoogde
strijdbaarheid.,zowel. op economisch terrein als in de
strijd te.gen.de Algerijnse oorlog,vooral onder de jeugd,
Overal is de strijd tegen de atoombewapenirig
en e bewapening inhet algemeen een machtige stimulans
om het (zich uitbreidende)gevecht tegen het kapitalistische offensief een politiek karakter te geven en
in sm.ige gevaJien gaf' of geeft zij (b.v. Japan en
Engeland ).de gelegenheid tijdens de strijd tot de.teneanva1.over -te gaan.
De grote staking in Belgig van 1960-1961, die
v•k1aard rordt door een langzaam rijpingsproces van
een brede vohoete binnen de arbeidersbeweging,is
ontketend els antwoord op de eerste aanval op de
koopkracht-van de arbeidende massa
- -. -. Door haar omvang,haar uitzonderlijke 1ane
duur -ren 139ar organisat levormen en sbrijdnaethoden,die
aar1aioen bij. de meest stoutmoedige ervaringen van het
verleden,beeft zij de macht van de bourgeoisie hevig
geschokt en is zij in werkelijkheid overgegaan in een
.trijd voor de doorzetting van overgangseisen,die alleen
door. het-omverwerpen van het reectionnaii'e bewind en
ering,,esn de bourzijn vvantng deer een arbeider
geoisie hadden kunnen worden opge1e2

Zij.he't de enorme reserves van strijdbaarheid
etoond,de in de gehele Europese arbeidersklasse bezijn gebleven en tevens ook de dringende noodzaak voor de rvolutionnaïre,marxistische krachten om
binnen de sa-bewegingendie posities endie invloed
te veroven,d.ie hun in staat zullen stellen de leiding
te betwisten aan de reformisten en stalinisten,met
.bÉt.doôl om deze nieuwe golf,die zich aankondigt,te behoeden voor niewe, telourstellingen,zo niet voor
nieuwe mislukkingen.
Waar de koloniale revolutie zich, blijft
tik]'e1en en het . imperialisirc blijft ver zwakken
.'d:Öo".: het - .-te "dwingen 'om terug te wijken voor de kalenialma'.s,terviijl,tezelfdertijd de strijd van
de
ôlkende arbeiders van de kapitalistische landen stimuleert in hun verzet tegen de verstand van
'&e verraderlijke reformistische leiders en methoden ;
waar de1inter4mperialisticbs ,economische concurrentie
zal toenemen en &e-noodlottige resultaten hiervan
voor het levenspeil van de arbeidors steeds duidelijker
zuilen worden ..;. waar plaatselijke werkloosheid zich
vhreid-mn vele Europese landen,in de Verenigde
Staten eninCanada. ; waar de weerstand van de ondernemers tegen nièuwe concessies aan de arbeiders. \steeds
roter zalworden en waar men in verschillende landen
naar het. Franse voorbeeld,planneu in praktijk zal
gaan brengen om de economie ten koste van het levenspeil
van de. arbeiders,te .stabiliseren,is het waarschijnlijk,
dat de klasenstrijd der arbeiders een groter omvang
zal gaan- aannemen en dat zij de vorming van linkse
tendenzen zal hegunstigen,vooral die tendenzen,die
steunen op de vakverenigingen.
In Engeland zal het feit,dat de refornaistiche Gaitskell-groep de besluiten van de conferentie
van Searbo rough openlijk troteert,in dezelfde richting merken.
InWest-Duitsland zou de verkiezingsteleur
stelling,die in 1961 verwacht kan worden,het uitgangspunt kunnen zijn van een hernieuwde druk van de linker vleugel1 in. deS. P.D. en in de vakverenigingen.
•
In Fran)rijk zal de onvermijdelijke nederlaag van het imperialisme in Algerije vergezeld gaan
met een poging van De Gaulle de Bonapartistisohe trekken van. zijn regiem .te versterken.
Maar indien vanaf dit moment tot aan de nederlaag van het.imperialis me de strijdbare actie der
massa 's toenç.emt,zou en nieuwe sociale crisis heel.
oed kunnen samen vallen met de verzwakking van het
imperi'alisme,i'ia de overwinning van de Algerijnse
r.evolutie,.
De vooruitgang Vn de Canadese Arbeiders
-Partij in v.erban&:staande met de invloed van de koloniale revo.luti,e.
de Verenigde Staten en met de aantrekkingskracht-van de Cubaanse revôlutie, zal. de
aohten. .van. link van dit land in de g1egenheid
stellen' langzamerhand hun buitengewone zwakte vn de
laatste jaren te boven-tekomen.
Het.. zou echter een vergissing zijn te geloven,
dat dit wanI1e- evenwicht5tussen een langzame druk in
de _richting van een "sterke staat" ende verdedigingsstrijd der erbeiders,langdurig gehandhaafd zal kunnên
woien..
Het einde..van do vo1ledige.erkge1egenheid,dat
zich zal voordoen tijdens de komende recessie ;' de
steeds groter wordende paniek van de kapitalistische
krachten en de kleine bourgeoisié tegenover het
.- ,a
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verschuivèri van de krachtsverhoudingen in de wereld ; het
risico,.dat de gevaren de arbeidersmassa demoraliseert,als de
golven va stijd niet tot politieke veranderingen. leiden ,of
tot be langrijke,tastbare ,meteriele x'esultaten,dit alles
stelt een tijd&emiet aan de huidige overganfase,tenminste in West-Europa en in Japan.
De arbeidersbeweging moet zijn vermogen tonen
om tot het offensief over te gaan en de strijd om de macht
te orgniserendoor middel van een strijd voor bepaalde
overgaugseisen.
Het rijp worden van de voorwaarden voor deze
strijd,hang..t voor een groot deel af van de mate van het
verankerd zijn en het leiding gevende en organisatorische
ingrijpen von derevolutionnair,marxistische tendens in
de massabeweging,op zijn minst in de sleutelposities van
de massabeweging.
De Belgische staking heeft de enorme mogelijkheden v.anoffensief terugslaan van de arbeidersklasse bewezen,maa:zij toonde ook,dat als zij er niet in slaagt
d.egrenzan,hear zelfs door de meest linkse reformistische
leiding....geste1dte doorbreken en het stadium van alleen
maar- druk uitoefenen op de kapitalistische staat,zonder
die staat als zodanig aan te tasteia,te ove,schrijden,zal
al ha-ar iaacht niet .in staat zijn de barrière te doorbreken,en het offensief van het kapitalisme te doen mislukken. In têgendeel,als de arbeidsbeweging ex' in deze
periode niet in slaagt op deze wijze het doel van haar
strijd op een hoger plan te brengen,zullen op hun beurt
de krachten van rechts uiteindelijk de barriere doorbreken,
onderde druk van de economische of politieke ontwikkelingen ; met als gevolg de verstoring van het wankele
evenwi.ht en het grote risico van eenherhaling van de
gebeurtenissen in Prenkrijk,in andere landen.
Het is de taak van de revolutionnaire marxisten - doar middel van het stoutmoedig ingrijpen,profiterend
van de onUvikkelingen,die zowel objectief als subjectief
nu gunstig zijn voor een grootscheepse strijd van de
arbeidersklasse - het Europese prnletariaat in staat
te-stellen de reminen,door de reformistische (ook de
l-iLksreformistische ) leiding opgelegd,te verbreken
en de strijd te-. organiseren met die methoden en overgangseisn,die zullen leiden tot het rijpworden van de voorwaarden voor de verovering van de macht.
6.
a.

ONZE TA1EN.
- .- Het1-mid.delpunt vazi de activiteiten vn de
Internationale zal in de koloniale revolutie,in
zijn koinide fa.se,liggen.Daar is
s de..sector,waar de
neest...practiscbe.resultaten kunnen word en geb oekt en
onze boreging,kan worden ontwikkeld,zowel' door de reeds
bestaande voorwa.arden,als door de ontwikkeling van de
Interntionale.in eenaantal koloniale en semi-koloniale
landen.
In da koloniale revolutie zijn enorme ]achten
in ontwikk.eling,die ontsnappen aan de controle mogelijkheden van de-•trad±tionele,stalinistische en reformiatische ,en burgerlijke of klein-burgerlijke,.
nationalistische leidingen.
In de. nieuwe fase van de koloniale.revolutie,
waarin de strijd voor een pioletarische leiding in
een serie landen,de meest directe taak is,in de fase
van de omzetting van de koloniale revolutie tot proletriherevolutie,zls op Cuba is de rol van de
I\Te Trternatjona1e van enorme betekenis.Zij alleen kan
de weg voorbereiden tot een harmonische ontwikkeling

-27van de krachten.,die de f3asis voor een niae leiding
*v en de, revolutie;vormen.

In'aUe landen moeten onze secties optreden en
a1 eentradïe de opkomst en de organisatie van een
niaie leiding stiniuleren.Z ij moeten zich voorbereiden
en ingrijpen in het proces van leidinorming voor
delen der massa-beweging .Zij moeten zich inzetten,
leiding geven en zich voorbereiden voor het organiseren
van demöbilisering der massa-bewegingen door middêl
van de lmidige•.organisaties,en in de anere vormen,die
de massabewegingen zullen gaan aannemen in deze landen
(guerina's).
Onze partijen moeten het. programma gem n voor
enproletari•sche ontwikkel ing van de revolutie, oveigangsleuzen ei taken,aar tezelfdertijd optreden als
de örgani9ator.exl van deze ontwikkeling in beperkte
sectoren,in.•het begin.
In een nabij liggende periode zal voor de
Internationa] de werke'Jijke mogelijkheid bestaan tot
het ieidenof vormen van een deel. van de leid•inggevende krachten van de revolutie g in enkele landen,waar zich
de koloniale revolutie ontwikkelt,meer in het bijzonder
in Latijns-Amerika.
Het, -is noodzakelijk te handelen om terminste
'van enige strategische posities
de, leiding te_ver
in de+masa-beweging en haar organisaties vanwaar zij
tijdens acties organisatorisch haai' gewicht in da
schaal.kanwerpen,oök bij de hele massa-beweging in
een land,en om tezelfdertijd tijdens de actie ons
progx'am:aan de massa's te tonen.
In de koloniale revolutie krijgt de Internationa]e de gelegenheid zich te ontwikkelen en zijn gein de schaal 'e arpe,(en dat niet alleen uit
het Oogpunt van ideeen en het programma
in het geheel
van de wereldrevolutie,in het rijpingsproces van de
voorwaarden voor de geboorte van een nieuwe revolutionnaire leiding op wexld schaal,in de loop van de
crisis in het Stnlinismein de ontwikkeling van de
arbeidersstaten enz.IIet werk van de Internationale moet
zich ineen bijzondere vorm op dit geweldige perspectief cencentrer2n.
In deze taak zullen wij,,ons ook in de meest
broederlijke geest moeten orienteren op de nieuwe
van de traditionele partijen ona±hankelijk.revolutionnaire k'achten,dje aan het hoofd staan van revouionneire massa opstanden (lgerije,Cuba,Japan,Venezuela,
Zuid-Afrika. enZwart-Afrika 'in het algemeen, enz,'.
•
Zonder onze critiek en ons voorbehoud ten aanzien van hun manier om de revolutie,in het algemeen,
aan te pakken,moetn wij dit doen,zoals altijd,na
ons rechtop eritiek te hebben aangetoond,door een
krachtige deelname aan en ondersteuning van deze
opstanden.
De lagere. en midden kaders van deze
massa bewegingen beschouwen alle prpblemen van strategie en tactiek met een open geest,zonder stalinistische..of cntristische vooroordelen.Dit schept geweldige-.mogelijkheden voor onze doordinging in programna en actie.De meer bijzondere taken van de beweging
in. de verschillende sectoren van de kolonialê revolutie zijn beschreven in de stellingen over de koloniale revolutie.
De Internationale moet ook voortgaan zijn
er
krachten te mobiliseren en de arbeidersbeweging derhele mere 2d op te roepen tot de verdediging van' de
koloniale revolutie op dit moment,in het bijzonder
de Alg'ijnse en de Cubaanse revolutie.

Mogen zullen nieuwe haarden van verzet ontstaan.
De Inrnatjonale. moet voortgaan met het versterken
encoordjneren op wereldschaal van de hulpactie voor
de Algerijnse revolutie ,die reëds tt stand gekomen
3-s.
- Zij moet-een buitengewoen 1elang hechten aan de
verd-ediging van en hulp ( in alle vormen ) aan de
Cubaanse revolutie ; en zij moet voortgaan op wereldschaal met het reeds ondernomen werk van de organisa tie en iiategratie.van comité's ter verdediging van de
Cubaanse revolutie ; met het organiseren van arbeidsbrigades,rni lities,arbeiders-delegatios1 met de mobilise/van
ring/arbeiders en studenten ter verded3-gin van de
revolutie en. van de arbeiders van de mpeialitisee
i
landen tegen o&i.imperialistische interventie ; met het
strijden in alle koloniale en semi-kloniale landen
vooreen leiding,die de huidige gunstige rmstandighedon gebruikt om dodelijke slagen aan het imperialisme
en kapitalisme toe te brengen.
1,. Biet geva
van-een atoomoor1rg,die niet alleen de
bescheving,maar hot
,et bestaan van de hele mensheid,
er en blijft e,zolang het imperialisme
deze venietigingwans tot zijn beschikking heeft.
De strijd-.tegen deze gevaren door propaganda
voer .' ontwe ped ga-besprekingen" , onderhandelingen,
handteke.ningenacties,of vreedzame economische wedijvei ",d.w.z. het (vanuit algemeen,gezichtspunt) blijven
in het 1der van de "vreedzame coexistentie",is een
reactionnaire utopie.
IE ENIGE DWELTalYENDE $RIJD TEGEN DE GEVAREN
VAN ;W ATOOM-WERIID-OORLOG, TS DE STRIJD VOOR DE
OMVERW PIG VAN EET :MPERIALIBIE EN
T KA PEÂL1SM ,OVERÎL WAAR EEN DERGIJXE OMRV'ER?JG
MOGELIJK TS ;DÂT ]S DE STRIJD VOOR DE OJTWAPNTG
VLN BEl IJ[PJRILTSE (EEtTZMIGE ATOOMONT[MEG)
IN ALTE KAP1TALISI OR LANTN.
Wij moeten in de voorhoede van deze strijd 7jijn ;
deze -.strijd organiseren en op nationale schaal coordineren en proberen ham te verbinden, met de algemene
beweging van de arbdersklasse voor het socïalisme,voor.
de vernietiging van het kaitalisme.
o. In de Verenigde Staten is de voornaamste taak van de
revolutionnaire arxis ten., meer dan ooit 7 de ontwikkeling
van het politiek bewustzijn van de arbeidersklasse-De
v-d&.iging.van de posities van de vakverenigingen,d2.e
vandaag meer,-.en meer bedreigd worden ; de verdediging
van. de Cubaanse en koloniale revolutie ; de strijd ten
rassenscheiding het propageren van het Canadese voorbeeld (socialistische arbeiderspartij ) en de onafhankelijke politieke actie dat zijn de voornaamste
voor de- ontwikkeling van een arbeidspartij,jaseerd
de vakbonden.
d. In de arbeidei'sstaten,sreciaal in de van Oost-Europa
ende Sowjet-Unie,moet de herleefde kern van onze krachten een programma van overgangseisen uitwerken,dat de
opbouw van een nieuwe voorhoede van de wbeidersklasse
mogelijk zal maken in het huidige klimaat van reformistische illusies aan de ene kant,en aan de andere kant
van een groeiende vrijheid van denken,van non conformisme en toenemende druk der massa's

In het conflict China-Sovjet-Unie geven wij
onze critische ondersteuning aan de Chinese C,P. en
proberen 'wij een internationale discussie op gang
te brengen binnen de communistische beweging,rondorn
alle problewen,:die in deze strijd aan de orde worden
gesteld.
e. In West-Europa blijft de algemene taak,welke uïteen
'werdgpzet in het documént over de Europese perspectieven als hoofdzaak de ontwikkeling van machtige
linkervleugels, opgeb ouwd door middel van het intrede'werk in de rnssa-organisaties,vleugels,die in staat
zijn veramelptuiten te worden,van waaruit de talrijke
linkse initiatieven van voorhoede of massa's kunnen
'worc1eta ondernomen ; en die aan deze initiatieven een
centraal politiek perspectief geven en een onmidde]..lijk-aotie program,gebaseerd op de speciale overgangs~
eisen van elk land.
Speciale aandacht dient te 'worden besteed aan
de situatie inEngelend,waar zich op dit moment de
meest machtige linkse tendens vanTestrEuropa ontw1ke1t,oder de meest gunstige omstandigheden voor
een beslissend ingrijpen van de revolutionnaire
marxisten.
Er blijft nog een groot werk te doen voor het
tot stand brengen van verbindingen en organisaties
in Snje en Portugalwaar de krachten zich aan het
verzairalen zijn,die de herleving van de arbeidersbeweging voorbereiden.
Het voorbeeld van de Belgische staking van 19601961 stelt een krachtiger actie,ten gunste van een
Verenigd. ..rbeiders Front in. Europa,op de dagorder ;
d.w.z. vaneen kerteldat alle vakbondskrachten hergroepeert,met het oog op gezamenlijke acties,(in het
bijzonder om de.40-urige werkweek algemeen te maken ) ;
maar ook om de solidariteit daadwerkelijk te doen zijn
in het geval van een voortgeschreden strijd in een
enkel landen ook om dan werkelijke internationale
solidariteitastakingen te organiseren.

•

IN HET ÂLGtEEN ZULLEN WIJ IN kT11 LANDEN,ALS DIE
IACHT' OFTREN,DE OP DE TET DUIDELIJKE EN BEVMSTE WIJZEDE OPELLTEEREV OLUT IONNA IBE MOGEL IZTKfflîjNV..A1'T OME TIJD TOT UITDRUKKING BRENGEN, in een fase,
waarinTde verhillende sectoren van de revolutionxire
beieging en, van de wereldrvolutie in een z eer concrete
vorm. de voorwaarden zien rijp worden voor de geboorte
van een,nieuwe.revolutiotirire leiding ; envaarin
overal krachten opschieten vooreen dergelijke leiding,
die ontsnappen oen de controle van alle traditionele
organisaties van de arbeiderskiasse ; verschijnt de
Internationale als een centrum dat,door zijn programma
en zijn interventie in het revolutionnaire 'were]dproces,
het meest bewust de geboorte en de organisatie van deze
toekomstige leiding bevordert.
-, Wij zijn gekomen tot een nieuwe fase van uitbreiding van de we]revolutie.De Internationale moet de
rol spelen van de revolutionnaire bewuste dynarniache,
actieve kr.acht,die vanuit een aan- al sleu'elpositieS,
(die al veroverd-zijn of die men bezig is te veroveren )
handelen zal,door haar inzicht in het revolutioimai.r
proces omde geboorte en de rijping van de nieuwe leiding richting te geven.
Zo zal de Internationale zich steviger kunnen
vestigen ; in het.. bijzonder in enige seotoren,die in
deze ;tijd de meest belangrijke en toegankelijke
blijk-en te zijn, en die ook het Trotzkistisob karakter
van onze 'tijd het best weerspiegelen : Latijns-Amerika,
Afrika,Azï,de koloniale rvo1utie in hot algerneen,efl
de Arbeidersstaten.

-30Door baar posities in de grote massa-organisatiE ,.
zal de Internationale tegelijker tijd in. staat zijn om de
grote hernieuwde revolutionnei.re mogelijkheden in de hoog'-.
ontwikkelde-kapitalistische landen op te stuwen en te gebruiken ;.en wel-op een zodanige iijze,dab de eenwording
van•-rde revolutionnaire wereldbeweging op een hoger politie.,-,- .
plan,tot. stand wordt gebracht ; d.w.z. de eenheid van de
mogelijkheden mde hoog-ontwikkelde kapitalistische landr :1,
met de ontwikkeling dér koloniale massa's en van de arbei( 'isstaten
In.. de uitvoerin van die taak zal de Internatio 'iie
zijn keders en zijn organisaties vormen; zijn boichewistische ksders,d±e in staatzijn om de nssabeweging.te
leiden,exi die het onmisbare wapen voor de overwinning van :et
socialisme op de wereld-schaal zullen blijven.
-x-x-x-x-x-x- -xB1
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De 700 Tunesische slachtoffers van het Franse
imperialisme leggen getuigenis af van de opdringende Afri-kaanse revolutie zij leggen 'getuigenis af van de dood Ve":
het Bourguibisme de extreempro-imperialistische politiek
van de Tunesische bourgeoisie ) onder de noodgedwongen
medewerking van Bourguiba zelf,en van een wanhoopsdaad
van het neergaande Franse imperialisme.
In Zuid-Afrika hebben zich aan het langdurige
(bijna een jaar lange )gewapende verzët in het reservaat
Fondoland ,nieuwe - onkkel inge n toegevoegd die het laifi
geleidelijk aan- de vooravond, van een revojutionnaire i,fitbarsting..brengen.De verwo1e burgeroorlôg in Angola duurt
voort,en zal .v.00rtduren tot de laatste resten van het Portugese kolonialisme zullen zijn opgeruimd.De militaire
"successen" van het koloniale Portugese leger kunnen- daar
het historische revolutionnaire proces niet lang tegenhouden-Meer dan overtuigend wordt dit bevestigd door_
de rev eltitionnare opstand ,die de Afrikaans-nationalistisc ie
beweging in Portugees Guinee en de Kaap-Verdische eilande
heeft ontketend.
In Noord-Rhodesia leidde de verscherping der
tegenstellingen onlangs tot pasverbrandingen-Ook in.
Zuid-Rhodesia geeft de riationalistische Afrikaanse beweging steeds-duidelijker - te keunen,d-at de door de Engelse.
regering voorgestelde grondwethervormingen voor de Afri-.
kaanse bevolking. volkomen ontoereikend zij n.De druk der massa-beweging-dwong diezelfde regering, er toe om de Kiku:
leider Tömo Kenyatta op Vrije voeten te stellen.
De volksrepubliek China sloot een zeer omvangri
handelsverdrg-met de koloniaal burgerlijke regering van
Ghana af: lening van. 980.000.000 nieuwe francs ; honderde
chinese specialisten naar Ghana ; opleiding van grhaneze
specialisten in China ; levering van hele fabrieken..:
In. Egypte kwam het bonapartists che regiem - da
-'
-,
in--feite de belangen van de inheerne bourgeoisie moet be-.
hartigen - tot vergaande nationalisaties.De uitgesproken
reactionrIre pro-Westerse Koning Hassan II van Mar000.
er - onder de druk van do linkse politieke .opositie en v -a
de grotiinkse- vakbeweging - niet aan denken de neutralistische buitenlandse politiek van zijn voorganger te
wijzigen. -. - Door een--dergelijke neutralistische politiek
(en soms andere binnenlandse sociaal economische maatreof) bonapa
gelen. ) kunnen de min of meer burgerlijke en{Egypte,Guir
,
tistis-cbe regeringen-van het Casablanco-blok
Mali,Marocco,-Algerije ). hun posities handhaven en verster-3n ;

.1
ook in de Afjkaise 'wereld als geheel ; ei dat dan ten nadele van do ver :and pro-imperialistische burgerlijke klasse van de Brazzaville groep (de meeste landen van de voormalie Franse Gemeenschap en Nigeria ) met zijn vergaand proimperialistische olitiek.
De grooste rv olutionna ire. krachtbron in Afrika
blijft natuurlijk de Algerijnse revolutie,die na zeven jaar
van onderbroken strijd en successen op een militair onvergelijkelijk veel sterkere vijand,rnoest deze zich steeds meer
in heel Afrika doen gelden.Vocral sinds de uitbarsting van
de stedelijke massa-krachten in December 1960 is de positie
vanhet F.L.N. buitengewoon versterkb,Deze kracht drong het
Franse imperialisme tot steeds nieuwe concessies,tot onderhandelingen (Te Evian en Lugrin) en zelfs 'tot een vaEp erkerxnirig,dat de Sahara geen exclusief Frans probleem is,
Bij het verscherpen van de anti-imperialistische strijd,v7ûrdt
de aantrekkingskracht van het neutralisme steeds groter,
en wordt een vergaand pro-imperialistische politiek steeds
moeilijker vol te. houden voor de koloniale bourgeoisie.
Met het, losser -worden van de banden met de hoog-ontwikkelde
kapitalistische landen,gaat een geleidelijke uitbreiding van
de contacten, met de. arbeidersstaten gepaard.
Vooral de C1:'inesen zagen hun prestige toenemen door
hun vrijwel onvoorwaardelijke steun aan de koloniale revolutje,Djezelfde opdringende koloniale revolutie dwong op de
duur de Sovjet bureaucratie om een iets minder opportunistische houding tegenover haar aan te iin.
In een-dergelijke situatie in Afrika moesten natuurlijk ook de Tunesischenlassats eens weer in beweging
ko.men.De 1009'o-.pro-imperialistische politiek van de leider
het
d.er-Tunesiscliebourgeoisie de hechte steunpilaar
Franse. imperialisme Ha'oib' ourguiba kan. uit de aard der
zaak aan de massa's.ge.en enkel perspectief bieden.Deradicale nationalistische oppositieleider Saleh Ben Youssef.
kon worden vermoord,maar niet de Afrikaanse revolutie. In
de grote burger1ijk.nationalistische Neo Destour Partijontwikkelde zich al enige tijd bepaalde radicaal nationalistiache tendenties,vooral onder de jeud.Het blad. .A.frig.ueicIion gaf uitdrukking aan eze stroming.Van een bewut
rvo'.utionnaire 1eidig is overigens nog geen sprake ge
reactie van liet blad is v.n. van burgerlijke radicaal
nationali•stischç.aard.De burgerlijke leiding van de NeeDesto.ur'en van de regering moest maatregelen nemen om zijn
greep. op de massa-beeging niet te verliezen en deze niet
binnen korte tijd TEGENOVER ZICH te zien en ook niet geheel
geisoleerd te komen te staan in de werelh van de koloi4aalburgerlijke leidingen mat oen meer neutrlistische koers,
Eind Juni 1961 verzocht admiraal Amman aan de regering van
Tunis toestemming voor de verlenging van de startbaan
van het militaire vliegveld te Bizerta.Dit verd geweigerd.
Op 8 Juli vroeg Bourguiba aan de Franse regering
om een tijdschema voor de evacuatie van de Franse basis te
Bizerta (iets wat B.....al sinds herfst 195 voorzichtig
aan de orde had gesteld ) en eiste hij een stuk vn de
Saharaop,grenzend aan Zuid-Oost Tunesie,ll Juli werd de
campagne voor dis.eisen ingezet met demonstraties.Op l+
Juli werd een algemene staking afgkondigd.Bij de oproep
voor vrijwilligersvoor de strijdomBizerta meldden zich
tienduizenden enthouaiaste.ongeren.Op 19 Juli werden de.
toegangen tot de Franse basis geblokkeerd en trokkan er
troepen uit om de Sahara-aanspraken kracht bij te zetten.
Niet onbelangrijk is hierbij,dat Bourguiba tevoren opmerkte,
dat.hij slechts met een onafhankelijke Algerijnse regering
over de Sahara-grnâ :t.O,t een. accoôrd zou kunnen komen :
een- duidelijke erkenning van de aanspraken van het F.L.N.
Het F.L.N. maakte bekend geen regeling van de
Sahara-grens tussen de Tunesische en de Franse regering

te.. zullen erkennen. - ..
Op dezelfde 19e Juli vielen de eerste schoten op
Franse vliegtuigen,nadat men het overvliegen van Franse
vliegtuigen over.Tunesisch gebied uitdrukkelijk had verboden.
Uit. Parijs kwam het bevel tot drastische actie.
Bombarderinten-r•t Amerikaanse. vliegtuigen vonden plaats,
niet gebruik van napalm en parachutisten werden gezonden om
hun moordenaarstalenten te kunnen demonstreren : 700 doden
en meer dan 1000 gewonden om de stad Bizërta te kunnen
bezetten-(Volgens de laatste opgaven zelfs 1300 doden.)
Deze militaire "overwinning was in werkelijkheid
een nederlaag.Ondex' de druk van zijn uiterste rechterv1ugel forceerde het,bonapartistische regiem De Gaulle
eenbreukmét zijn trouwe dienaar Bourguiba en hiermee
hielp het om een rrolutionnair proces verder tot uitbarsting te brengen ;een uitbarsting die de 3.000.000.000 N.F.
Franse ..investeringenin gevaar bracht,de (anti-imperialistische ) nationalistische Arabische eenheid (en ook enigszins
de Afro-Aziatische solidariteit ) versterkte en toenadering
tussen Tunis. en de •arbeidersstaten mogelijk maakte
De regering Bourgui'ba nam o.a. de buitenlandse
olie-installaties te La Skhirra in beslag en sneed de olietoevoer af-Het diplomatiek offensief,dat direct werd ingezet,
had groot. succes•.Hot F.L.N. bood militaire stai.n aan,De
onderhride1ingen,die zij net weer te Lugrin (in Zwitserlanct)
met de Franse-vertegenwoordigers had hervat --(onderhandelingendie weer snel vastliepen door de Franse weigering
.om de Algerijnse souyereiniteit over de Sahara te erkennen)-moesten onder de nieuwe omstandigheden wel geheel worden
afgebroken.Ook de-Arabische Liga was bereid militaire steun
te geven.Vo:or een dergelijke internationalisering van.het
conflict voelde Bou'guiba els. echter weinig..Opzijfl hoogst
konden vrijwilligers worden aanvaard,maar hun kont stelde
men 11370or1.opig1' uit.
?unesie wer'dweer in de Arabische wereld opgenomen.
De Aahi.scheLiga toonde een conerete actieve eenheid als
nooit tevoren-Ook Irao,dat sinds de kwestie Koeweit,zich
wat afzijdig hield.de.ed mee.
22 Juli eiste - de Veiligheidsraad (met 10 tegen 1
stom) het stekenvan.het vuren en de terugtrekking opde
oude posities van beide legers.
. .
De actie voor een speciale zitting van de
V,L over de kwestie Bizerta, leverde al spoedig de steun.
van de meeete Afro-Azietische landen,die van Joegoslavie
en de. 9 arbeiderssta.tei in Oost-Europa op.De volksrepubliek
Ohixia.wa,sTnatuurlijk heel srei met zijn ondersteuning.
Uruguay en Zweden brachten uiteindelijk het aantal handtekeningen tot-over de benodigde 50Augustus aanvaardden de V.N. met 66
Vrijdagstemmen voor,geen stemmen tegen en de rest onthoudingen
(de Ver.3taten p.a.) de motie van 31 Afro-Aziatische landen
plus Joegoslavie ;. erkenning vanhet souvereine recht van
Tunis evacuatie van alle Franse troepen te eisen ; uitnodiging om onderhandelingen te beginnen over de terugtrekking
van alle Franse troepen.
. .
...EEn..klap in het gezicht van het Franse impea1isme
en. indirect eigenlijk ook van het Amerikaanse imperialisme.,
dat -- na een.periode van steun aan het Bourguiba-regiem en
van allerleikrampachtige «pogingen tot een vriendelijke
houding tegenover het."neutralisme -- door zijn ondersteuning
vanhet Franse imperialistische starfipunt,zijn ware gezicht
toonde.
Het.0.asab1anca-blg gat' onmiddellijk zijn steun.Het
is echter .-.te begrijpen,dst bij al hun solidariteit de regeringen van G-hane,Guinee enz.,enzo een zekere reserve toonden

tegenover de"ommezwaai„ van de al te. trouwe dienaar van
het imperialirrio,Bourguiba.Het gaat hier overigens niet
om de politiele slingeringen van een koloniale bourgeois
als Bourguiba,maar om de Afrikaanse massakrachten,die
hem en de lLders van de Casablanca-Staten nopen tot
een zeker
en tot het zoeken van politieke
en economische steun bij de arbeidersstaten (die hij ook
kreeg ); Bourguihe gaf verder nog herhaaldelijk te kennen,
graag op de conferentie van neutralistische landen ,die
op 1 September in Belgrado zal beginn,Tunis vert eg enwoordigd té zien,als het zou worden uitgenodigd (wat gebeurdde )
Dehouding ven de koloniale burgerlijke regeringen-van de Brazzaville groepwas,zoals gebm1ikelijk,opportunistischapro-Frans.Doch juist doordat Bourguiba hun vertrfiUwe]a inboezemde ,kon4en de conservatieve burgerlijke regingen variMau.retanie,pongo,Nigeria op Vrij scherpe wijze
Frankrijk eanvallen,om.zich zo makkelijk "zelfstandig " voor
te .doen.Tegelijk verrassend en typerend voor de huidige
Afrikaanse situatie is,dat deze rageringen - op die van
Nigeria en Ivoorkust na - voor de Afro-Aziatische motie
stemden.
•-.
. De grote verliezer van de strijd om Bizerte is
h.etbonapartistische regiem De Gaulle-De eenzijdige
Franse wapenstilstard in Algerije,d.wz. een vergeefse
laatste poging- om het z, g. gematigd nationalistische deel
van de7Algerijns.e bevolking v. het F.L.N. loste weken,
was een-teken van zwakte ; zoals dat ook het gedeeltelijk
ongedaan maken van deze toestand was ; het F.L.N. had
intussen zijnposities aanzienlijk kunnen versterken..
Tekenen& is, dat he--aantal.deserties onder de bsrki's
(Algerijnse soldaten in dienst vn het Franse leger ) sérk
is toe genomen.De--algemene staking van 5 Juli 1961 bewees
hoe sterk de .Alerijnse massa's achter het F.L.N. staan,
Belangrijlm kapitalistische kringeil in Frankrijk beginnen
hun vertrouwen. in het regiem De Gaulle te vliczen,dat
bun. geen behoorlijke afwikkeling van de Algerijnse oorlog
rengt.Met de nederlagen en de zwakheden van dat regiem,
nemen ook de fascistierende tendenties in A1geije en in
Frankrijk in en buiten legerkringen toe.Het geheime half
fascistische leger,de OAS,kanin grote delen van Algerije
betrekkelijk ongestrft opereren onder het oogluikend toezicht van het officiele lege r.Eon nieuw putch-plan hing
een tijdje in d&. lueht.Ditmaal zou De Gau1lee1f. oo de een
of andere manier uit de weg.moeten orden geruimd.
Het- blijvende zwakke punt vanuit socialistisch standpunt,is
de--Franse arbeidersb.e'veging,die bij al deze ontwikkelingen
en mogelijkheden nog steeds niet met zijn eigen oplossingen
naar voren-.is, gekomen.
Doch op de duur zullen de. Noord-Afrikaanse ontwikkelingen ook daar steeds meer hun invloed doen gelden.
De-crisis in de stalinistische were13,00k in de Franse
oommunistischepartij,is mede het gevolg van de inwerkin
van de. koloniale revolutie ; niet in de laatste plaats
van deAlgerijnse rolutie,die,dç' de geweldige versterking van de invloed van het F.L.N. in Tunesie,de eigenlijke overwinear van "Bizerte" is.
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