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Nummer Q
September 1962.
Dit nummer, is grotendeels gewijd aan Algerije. Dat-behoeft niet
te verbazen, want in-Algerije vindt op dit ogenblik een historische
worsteling p1aats,welke besiisaend..zal kunnen zijn voor een hele
periode van de Koloniale Revolutie.
Ook in de volgende nummers zal ongetwijfeld bizonder veei aardacht worden gewijd aan de ontwikkeling van de Algerijnse Revolutie.
Dat daarbij soms andere - bela.ngijke - zaken enigszins in de verdikking komen is onvermijdelijk. Onze plaatsruimte is beperkt en
de redactie staat iedere mand opnieuw voor hetzelfde probleem wat
w1 en wat niet op te nemen. Want gebrek aan kopij is wel het laatste
waar we over te klagen hebben.
Er is echter een weg om het gebrek aan plaatsingsmogelijkheden
althans ten dele op te heffen: door versterking van ons Persfonds.
Zo largzame:rharid is bijna iedereen met vacantie geweest en we hopen
en verwachtén, dat er weer regelmatig financiele bijdragen zullen
binnenkomen.
Er zijn bovendien nog kameraden, die hufi abonnementsgeld nog niet
hebben betaald. Niet langer uitstellen .1 Geld is munitie.
Ook in dit nummer, dat al groter is dan gewoonlijk, hebben we niet
op de binnengekomen correspondentie in kunnen gaan. Dat zit ons dwars.
Het heeft geen zin om öp dit punt beterschap te beloven, want het is
geen kwestie van onwil. We doen ons bést om althans in het octobernummer op het een en ander in te gaan.
Elders in dit blad vindt u een mededeling, dat de brochure van
Michel IPablo: De Vierde-Internationale, wat zij is, wat zij wil
inmiddels is verschenen. Dit is de nederlandse vertaling van een even
eens bij ons verkrijgbare in de engelse taal verschenen brochure.
Verder beschikken we nog over erîkele exemplaren van Michel Pablo's
.Arah Revolution - in het Engels. Al deze uitgaven kosten twee kwartjes en - kunnen bij de administratie van De internationale Besteld
word en.
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Edu8d Verhe-ren

Indien er goe-„i vrere nederlandse sabotagedaden p1.aatvinden
zal de Untea (dc. tijdelijke Uitvoerende Autoriteit van de Verenigde
Natie
oo±ohcr a.s, het bestuur over Westirian overnemen 6m
het op 1 rol 19r3 aan Indonesi over te drgen.Indonesie deed o.a.
de cOncess.e op zich te neren om met h5.lp van de V\I in 1969 een
volksstemming ondor dc. Fapuas te houden.
De dl.raat.eo betrekkingen zullen worden hersteld.Een aantal
koloniale :ondeen., ;oaLs KFM enHVA stegen onmiddellijk in waarde
op de arstoJao.se offectenbeure. De
ijkensv1eugel" van de nederlandse ou
oise
eeg zijn zins verzoening met de .Indonesische
bourgooisie oiweeraan de kapitalistische exploitatie van Indoue'ie
te kunne:i
.De•salnie- ;erir. i
.e val van de imperial istische voörpost op Irian
eenheiai
overwinning van de koloniale revolutie.Mede door de
druk van de anorikaaase regering heeft de regering-De Quay moeten
capitulê:cer
Dat het zoLang duurde is, fgezin van de druk van de nederlandse
"colon&" en hevriens klaseegenoten, te wijten aan het opportunisme
van de i•ndoneiscue bu.rerlijke leiders, dat van de PKI-leiding en
van de bureaucratio :-Rn de nederlandse arbeidersbeweging.
Zo werd. hot aoge?.ik:
energie van de indonesische masl)dat ce anti-Lsaas ofiic:.ecl verd gekanaliseerd, werd afgehouden van een revolutionaire oplossing van het Irian-vraagstuk;
2) dat diomassaaswerden afgeleid ven de strijd voor de omverwerping von hot kcloniaal-urgerlijk regiem;
dat
de
ind
bourgeoisie
haar
posities
kon
consolidereu
siscI
-.e
3)
4) dat do Fapuao jacn1ang in contrarevolutionaire, anti-indone
eische zin we:en rergiftid;
1L1gcrJJke apua-ooven1aage een antl-lndonesJ-ccb
5) dat .LU
geindoctriiuee..egotjo eien politiemacht kreeg, die gemakkelijk
al nieuwe m;•onezen kunnen gaan optreden tegen de natuurlijke
iudonesi'le
6) dat dö r
tgeJatieoeen verwarrende pseudo-progressieve
rol konden aaa oo1er.
De taken
-De

ndcnc.oische arboidersbeweging zijn nu ;
usen de paouase en de indoneisohe massaas
oventueel
gedeeltelijke herstel van nederland- strijd 5oea
SC kapitalistisc
Tocities
- Strid voor cie nationalisatie ven de resterende huitenlande
kapitalistiu oh, e cuderremingen
- De ortkielrcç van een verder gaan&program van overgangsçisen,
op grond.m's.rraL e strijd voor de verovering van de macht kan
worden- owikksl
=o=oo=

lnnie van Deventer

N JE
Van tijd tot tijd verschijnen er in de pers artikelen over de bejaarden, En niet ten onrechte: wanneer men 65 jo-ar is geworden eü
niet meer werker kon komt men terecht in dat deel van de bevolking,
dat 1fl het algemeen teveel heeft om te sherven,maar te weinig om
te leven.
-A ls voorbeeld noemen we de groep, die geen rijks-, gemeente of
hedrijfspens.ioen genieten er dus alleen moet bestaan van de iONuitkering,aaugevuld met bijsteun.Deze komen op een bedrag van
f 31, = per week, aangevuld met huurtoe slag, kolen- en kledinggeld.
'oor hen, die deze groep vormehziju de dure aardappelen, een schoènreparatie, goede (en dus dure..) kleding een niet te betalen luxe.
Om van enige zelfgekozen
en ontopannin maar niet te spreken. En zij,
die zich niet kunnen bukken voor de ambtenaar van Sociale Zaken,
die het recht heeft om op ieder uur van de dag of nacht te onderzoeken of men er niet iets bijverdient,ja zelf een vrouw van 70
jaar te verbieden een man van haar eigen leeftijd in huis te hebbén,
wanneer ze niet door wettelijke banden aan die man gebonden is
Wanneer ooit is gedemonstreerd hoezeer de klassemaatschappij nog
bestaat dan is het wel door definaneijle en sociale positie van het
grootste deel van de he.jaarden.Zij zijn na een levën van hard werken en karig verdienen a• de armoede oerge1everd.Met de door hen
ontvangenkolentoeslag
wanneer zij zg. bijsteun krijgen van Sociale Zaken
kunnen zij in de winter niet de hele dag de kachel stoken.
Ook de andere toeslagen,zoals de huurtoeslag, iijn bij lange pa niet
voldoende om een minimumbestaan te veroorloven.
mVeel triester is echter nog het lot van diegenen, die door ouderdo sgebreken niet meer in staat zijn. om voor zichzelf te zorgen, in
e hun eigen. huis.Zij komen voor het overgrote deel terecht in zog
naamde bejaardenhuizen, die, enkeld uitzonderingen daargelaten, op
het maken van winst zijn gebaseerd. Nog niet zo heel lang geleden
heeft men hiërvan een paar mensonterende voorbeelden in de kranten
kunneii lezen. De meeste van deze huizen vierden nooit voor dit doel
gebouv:d en leneh er zich ook niet toe om als bejaardenhuizen te
worden gebruikt.
Het is evenwel niet alleen dit en de kvalidatief vaak schamele
voeding. Ook de manier waarop deze mensen, die oud zijn en gebrekkig,
door, personeel en directie worden behandeld is .heredon alle peil.
En vaak duiven en kunnen zij zich niet beklagen uit angst voor represailles.Men bëhkadelt hen vaak als lastige kinderen, enfin ze
zijn opgeborgen
tehuic is nog moeilijk.Het geMaar zelfs de plaats.mg inz o
meentelijk oom.midsieraport van Amsterdam over het bejsardenvreagstuk vermeldt bv. dat er in de bejiardentehuizen voor slechts 31 %
van .deze bevdlkingsgroep plaats is. Dat wil zeggen, dat 2-- % niet
de verzorging krijgt, wat~ rop zij krachtens hu .invalidlteit OP
enigerlei wijze recht heeft. Vol ens
genoemd rapport wordt in de verCD
zorging van minder Valide of invalide bejarden voor een belangrijk
deel voorzien door winetheogende te.huizen.Te.sen het bestaan daarvan
-

-
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zijn,volgenshet rapport, bezwaren, "maar ze voorzien in eendringende beboëfte en hebben tot'op heden een belangrijke functie- in het
geheel van de bejaardenzorg','*'De commissie beveelt de bouw van te~
huizen aan op .niet-.winstgèvende grondslag, maar verwijst, naar het
tekort aar verpieegbedden.
Dit houdt natuurlijk ten nauwste verband met het gebrek aan 'erpleegsters,waarop wij hier niet nader in kunnen gan.Iedereen weet
voor welke miserabele lonen deze verpleegsterri moeten werken en dat
mede krdorr er een'zogenanmfl tekort aan "veip1eeedden" in.
Allen in in alle,-,.Wanneer men de jeugd geen behoorlijk snlaris
biedt voor een taak, die reeds meer 'raagt dan een gewoon beroep,
dan zijn hiervan de zwaksten de dupe.
Men zal eöhter tegenwerpen, dat er toch veel voor de "oudjes"
wordt gedaan. Dagjes uit, clubjes, filmvoorstellingen. Er is een
gemeentelijke huisverzorging, terwijl de"irschillende kerken zich
ook op dit gebied "verdienstelijk maken".
Maar voor die huisverzorging moet man betalen en ook 'voor verzorging bij ziekte (eenmaal per dag een Zus-b-ar, die de zieken wast en
verschoont) moet men lid zijn' van een vereniging als het Groene
Kruis, wat ook weer geld kost. En wat die uitstapjes 1,3treft dat
zijn lapmiddelen. 1-let is meer dan noodzakelijk om die voorwâarden
te scheppen, welke de mens een menselijke oude dag bezorgen.En dan
in de eerste plaat een zodanig pensioen, dat een behoórlijk leven
warcrgt Meer al zanig gehouwRe bejaardenwoningen. Dá w.chtlijsten voor dergelijke woningen worden iesre g 1aner,, terwijl
vele bejaarden op etagewoningen moeten blijven, die vaak no te
groot Zijn, om ze te k.nnen onderh,u.den en ruimte zouden Sieden aan.
geznxen met kind
n.enb'reed .pgez.ete Snuw vor ie ou'en van
dagen, die hulphe}ioevend zijn geworden. Met eigen kmeren een verZörgiu,die rekening houdt met het feit, dat een oud enri toch almaar zo nel
ti4 een mens blijft en ûiet een lattig ding i.,mogelijk moet ve±d'wijnon, omdat hij of zij geen meerwaarde
meervoortbrengt,
:
De ouderdom schept vele problemen.Maar op z'nminst kn en moet
e,cvoor gezorgd wordén, dat naast de problemen van persoonlijke # .
psychologische aard, zoals bijvoorbeeld de overgang van een actief,
werkzaam leven naar een betrekkelijk nietdöen, de bejaarde mens in
Ieder-- geval van de zorg voor het bestaan verlost ia
Daarop heeft hij recht..
•.
Ben Bella heeft een verslaggever van L'Unit, het blad vati
Ge, italiaanse communistische partij een interview 'oegestaRfl.
Hij legde tegenover de verslaggever de.n,adruk op de agrarische hervoxaing,die: voor hem het punt. is, waar alles om
draait. Voor hem is de arme böer "het zoutvan de Revolutie".
De verslaggever merkte o, dat olgens hem de arbeidêr de
revolutionaire voorhoede vorznen.Ben B'ella zeitoen o.m.
"De arbeiders in de gendustriali.eerde europeselanden hebben
'nog nooit een omwenteling teweeg weten
brengen en evenmin
hebben zij kuirnen voorkomen - hoe machtig men hun organisaties
ook moge noemen. - at ae koloniale oorlog in Algerije bijna
ht jaar moest duei". Watzon. ¶Eorezh±erop te zeggen be'ben?
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al d
ger 1 ja seb'1ic i. e este iaaud
vau.ztju
was,
niet one1 nF1Jke te door
de wesuropes ZATO-pe
angedJkt n ge1spireerd Dat wer u
1.jk toen beidat Ben,,Blla over de teunvti
rot iiieerdrbd
VUi At
volk osohikte en
qiçda daar gep1at,t weid
waax1j
be.bopx
op het tweede plap..
Hoswel 1it iii. cl& e,e.rste.- zieken oeil,jJ' ws ee dude1ijk onchei tu,seei ae wr8cjh111ead tendenzen të ntdekku, moe,ptetitwee
feiten onnuddellijk ;Ln et =.9siM.inn, r
de derrechte1jke
ibeztnem1ng vn de rnapht oorer. Ctedda e z
aânhajag (vvat
xiota bene e wtpe pe
ai .Ben .Bella vexweet), doordat
3
ich na ri e ke verga4 €-r 1 dcl e
o-to kken a at de t.e nem ep. b
s1issugen van de TRP, TatioaLei,
vai de .er1jxise Revoluti
welke iu juni i?t dit jaar in ripol& bijeen, 'was.
Be aedda, anderhalf jaar p,eleden -door cle CITRA in de plaats V.ajaj.
Ferhat Abbas benoeird tot voorzitter vaii de GPRA (Voorlopige Regertu,
van de Algeri.1 jie Reub;e1) - -het..een toen,. eer. belangrijke stap
naarlink be.tekeud - werd nu ,ze'lf door cle ontvikkeLing Meorbigeatreefd er tdÖhtte/oo er uva vtfqe m.aüier aan de liacht vaat
Dit laatste erd gei,14streed door een zeede feitD het verzoek
aan het franse leger om de grenzen,. -vaa Mrokko enTunesie nog gedurende '1-8 uur na de onafhankelIjkheid gesloten te houden voor de
zich in die lande. bevindetde troependelen vara. het .ALN (Nationaal
Bevrijd1ngleger)..A1 deze feiten vornen een kenmerkend beeld van
de wijze waarop en Chedda if het z ad* cl dacht te.. blijven en op welke
krachten hij darbij oteu'- - ..
*
rectt.ee zweiijci)ig 19 he dan
irT'- Le Liaro ) ove
ook zer &archij.lx31t, dat-'de bericiten b
ee hero'ieke Dj amil& s - Bouchire en Boupacha
de arrestatie va.a e
n Bella en het
de grona fan d door hen uitgeepxokn sympathie voor Be'
uiszijniri dit kriraaat ase dan ook nwel.Ljka.pla.ts voor
ÂI
de revoluti'on a2re v100tlden tot de alerijnse vrouwen op een bijeenkoms1 te ëti 'Âaoun, ee voorstad iran Algi'ers, waar Djamila Boupacha,
in Prankrijk was eruggekeerd,met
die
rst kot'ui de 'ge ,
betrekking tot de toekomstige rol van de vrou'i o.i. zei
ij verstam het musulmane geloof 1echt. Niettemin zal het
nieuwe Alge• afigeii'.vai
rije. He zal vanZelf gaan, ie zullen iedereen de vrijheid
• .ten ...
"De vrouvl zal tot a e administratieve potei1. toegang hebben.
De deu±ü a1 ..-. hble.:é*.niveriteiteu zllervoor haar Wijd
- opengaan. •ij- zlktinnen stemmer. - en -.•.dezelfde vijheden ge
...
•..
• •. ni-eten al dman'............
Het algerjnse- volk en de alerirse arbeidersiçlasse, ontgoocheld
door -de zo duidelijk, ok teeuovor de imperialistische tegenstander
gedemonstreerdè zwa1ieid en opportunis'ne van een deel zijner revolutionare leidêrs, prket zich bij monde van de vakbeegiug, de
bei'ders) o.m. als volgt
UGA (1gemeen Verbond van de .Algeri.jnse
...•
•.
• . ••'•.•.....
:---:.:..
:
•.-. ..••
t4.
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'Deze leiders hebben te lang buiten het land geleefd en hebben
dr de werkelijke zorgen, de grote behoeften, de oprechte verlangens van het algerijnse volk en de arbeiders verwaarloosd...
De U.GT.A verwacht van deze mannen en deze groeperingen,dat zij
hun programma's ontvouwen, zowel als hun aktlemethQdeü om ae
enorme taak, die de revolutie moet zijn, te verwerkelijken.
Onder programma verstaat zij niet een serie leuzen, maar een
gede-taillëerde beschrijving van taken en voorstellen om die op
te lossen,"
Nu 'inmiddels het Politiek Bureau van het PUN zich, onder leiding
van Ben Bella, gevestigd heeft - in, overeenstemming met de revolutionaire legaliteit - is reeds gedeeltelijk aan de verlangens van
de - revolutionaire massaas tegemoet gekomen, door althans de minimum
aaxLauiaing van de onmiddellijke taken te stellen en. in tegenstelling
tot Ben Ohedda, zij et omzichtig, anti-imperialistische uitspraken
te doen, daarbij o.a. Frankrijk openlijk voor de armoede en de chaos
in het land verantwoordelijk stellend.
Wat de onmiddellijke taken betreft, Ben Bella heeft reeds te Oran
de noodzaak ondertreept het FLN, in overeenstemming met de sb3mmefl
verhouding in de CHR: 58 - 109 tot een politieke partij om te vermen,zo snel mogelijk tot civiele, niet-militaire gezagsverhoudingen
te komen en riet inschakelen van het LLN bij het herstel en de opbouw.
van het land.
Over de toekomst van Algerije zei hij onder meer- -.
"Men heeft zich met vergelijkingen beziggehouden. Men heeft mij
vergeleken met Fidel Castro, Nasser en nog anderen.Ik ben van
mening, dat ffien zich,, wat mij betreft, moet behoeden voor vergelijkingen. Wij verkiezen in Algerije een eigén ervaring op te
oen.Ik heb werkelijk van socialisme gesprokeü.E it, het socialisme van Mao Tse Toeng en dat van Guy Mollet. 1Tor ons wil
socialisme zeggen : opheffing van de voorrechten."
In het algemeen kan over de korte tijd van de algerijnse onafhankelijkheid opgemerkt worden, dat waar een duidelijke crisis in
de leiding, welke mede 'werd veroorzaakt door haar niet-marxistische
karakter, de revolutie ernstig in gevaar heeft gebracht en er daardoor een ernstig gezagsvacuum ontstond, dit door de kracht en de
diepgang van de Algerijnse Revolutie nu zover overwonnen i, dat
de tendens, die in brede zin de historische, aspiraties vn de algerijnse massaas tot uitdrukking brengt, in feite aan de macht is gekomen, hetgeen ongetwijfeld zijn bevestiging zal vindeü in de a. s.
verkiezingen en de daarop volgade zitting van de CRA.
Het impérialisme en vooral zijn franse variant, die zo royaal en
o snel was met de erkenning van de usurpator Ben Ohedda (zoals
trouwens eveneens de sowjetbureaucratie) bekijken het Ben Bella,bewind met wantrouwen (zijn op de dag van Ben Bella's aankomst in
Algiers niet de standbeelden van Jeanne d'Aro en van diverse franse
generaals vei'uield?), hetgeen resulteerde in de weigering van
een Lening van 300 miljoén franken, welke door de voorzitter van
'het vöo'rlopige bewind, A. Fars, aan de franse regering was ver"zocht.Deze weigering werd gedaan met het argumet, dat er maar
eerst "orde" in de algerijnse chaosmoest komen.
Afgezien van ie schaamteloze brutaliteit' van het argument, i het
ook in ntrijd met de acoorden van Evian en In het voor het impe-
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rilisme gevaarLijke -precedenten cc ppen.]De Olie- en gaproductie
in de Sahara gaan tot dusver nog door,- maar zijn belangrijke troeven
in handen van het rieute bewind, mocht. De Gaulle 9 s Brankrijk de nieuwe
macht willen boycotten.In dit verhatd is het nuttig de verraderlijke
rol van het marokkane regiem van Hassan II en dat van Bourguiha
in Tunesie te beschouwen, die, heiden belast op olie- en andere
sten-, deze
deze trachten té verwerven door zich nauwer met het franse imperialisme te verbinden.Het koninklijke ikrarokko, dat juist op het momeat,dat een vereigd Noordafrika van de Maghrebtot de reele mogelijkheden gaat behoren, een aanval lanceert hij Colonb-'Bécharop
algerijns gondehieö en dit aan mlneralen en olie rijke gebied voor
zich opeist. En aan de andere kant Bourguiha, de zich te buiten
gaat aan allèrlei minde.rwaardige uitlatingen ter. aanzien iran de Ilgei'ijnse Revolutie, tegeijkertijd de 1DB-eenheden op tunesisch g±ondgebied onclelr druk zettend door hun ravitaillering af te snijder—Dit
alles verhindert hem niet om tot een overeenkomst met het franse imperialisme te komen over de ontruiming van de vlootbasis Bis erta 9
een Overeenkomst, die slechts kou worden bereikt door de grote stap
ioorwearts, die de onafhankelijkheid van Ilgerije in de krachteverhoudingen van Noordafrik. betekent.
Bij deze höopvhJle ontwikkeling ven de noo.rdafrikaause ITolutie
is het moer dan ooit de taak van het europese, ook van het nederlandse proletariaat om in hun vakbonden en partijen voor de politieke en
internationale klassesolidaritëit op te komen door de organisatie van
grote hulpcampagnes voor voedsel en kleding ten behoeve van de in
ellendige omstandigheden verkerende delen van de lgerijnse massaas.
Dinstens even belangrijk is hel'.ecbter om de Alger-ijnse Revolutie van
de zware last van de Evianaccoorden te b.vrijden door de vernietiging ervan te eisen
GTes:breden dient te worden voor de volledige en onmiddellijke terugtrekking van alle franse troepen uitIlgerije, voor de ontruiming
van het atoomhomproefterrein in de &h,--tra, koor de ontruiming va„an
alle, vtootsteunpunten en voor economische hulp zonder voorwaarden.
alle

.•ard Verheyen
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Wij zien, in de sociaal-economische erhoudingen de geleidelijke
terugdringing van de invloed van imperialisme en buitenlandse kpitalisme enerzijds anderzijds een niet stabiele, doch zich min of meer
consoliderende koloniale hourgeoiie, die de revolutionaire tendenties probeert op te vangen door ze te misvorioen met behulp van het
steatapparaat.
De staatssector vs..- de economie i3 groöt en de officiele controle
op de privaecto formeel zeer uitgehreid.Wat. de productieve
politieke resultaten hixan ook mogen ziri, het enorme politieke en
economische sta at- sappa.raht dient als voedingsbodem en machtsbasis
van de koloniale bo.roco Leie.De burerJjte bovenlaag heeft zich zo niet in staat tot ee. solide z elf sta rLrl ig.Q bourgeoisklasde uit te
grQeien - als eet- paaciét vastgezogen op het lichaam van het indo
nesische volk, om er zijn corrupte practijken te kunnen uitoefenen.
=

In deze positie kam de bourgeoisie tegenover imperialisme en
buitenlands kapitalisme een grotere rol voor zichzelf opeisen en
tevens zich, verschanst, teweerstellen tegen de opdringende massaas
en hun verover ingen in een dood lopend slop voeren.,
Ook op dezebasia alleen is de opkomst van de bureaucratische-kapitalistische sector (zowat tussen de Itze]fstandige indonesische ondernemers en de"pure" bureaucratische bourgeoisie in) van de kolonialá bourgeoisie begrijpel ijk. Het is een nieuw soort conpradorenlaag.
Men steile zich hierbij een troebel netwerk voor van relaties
tussen hoge en minder hoge ambtenaren en officieren, politiebeambten,
indonesische en chinese kapitalisten en buitenlaiïdse kapitalistische
agenten, handel in im-en exportvergunningen enz., smokkel,directe
en indirecte omkoperij.
Niet altijd liggen de verhoudingen duidelijk. Wel duidelijk is
het klassegeluid van de meest zelfstandige" kapitalistische vleugel
van de indonesische bourgeoisie,de geprivilegieerde Benteng-groep
van de zakenlieden, die ook in de Indonesische Kamer van Koophandel
zijn verenigd en in de BAK[.J1TA (hetnâtionsle lichaam voor de coordinatie van het zakenleven) en die o,a op het EENSI (Nationaal Indonesisch Economisch Congres) in 1959 voor de specifieke indonesische
kapitalistische belangen door onder neer de beperking van de buitenlandse kapitalistische investeringen te eisen.
De bureaucratisch-kapitalistische groep wist zijn belangen zo goed
te behartigen, dat. de evenwichtskunstenasr Sukaiao het raadzaam oordeelde om, als gast op het laatste FKI-congres in 1961q haar openlijk aan ta vallen.
Niet in staat, als de indonesische 'pure' kapitalisten, als de
hele indonesische bourgeoisie is, om grote kapitalistische ontwikkeling te doen plaatsvinden en onwillig als de buitenlandse kapitalisten zijn om veel particulier kapitaal te riskeren, heeft de indonesische burgerlijke staat nu de ?tverantwoordelijeid voor die outwikkeUng0Hj houit zich niet met alles bezig.Afgezien van het beheer van de genationaliseerde nederlandse en Kwo-Min-Tang-chinese
bedrijven legt de staat zich toe op de pioductie van textiel, cement,
papier, leer, soda en heeft hij het gehele grote irvoersvvezen, de
spootvJegen, de Garudalndonesi&n Airlines, de e-KFM en de energievoorziening in handen.
Belangwekkend Zijn de plannen, niet onbelangrijk is wat hier en
daar met buitenlandse (amerikaanse, russische, engelse; duitse, japanse en internationaal-kapitalistiche) steun tot stand i5 gebracht.
Alles i5 echter totaal ontoereikeud.De economische groei is in de
verste verte niet in staat de ~snel toenemende bevolkifg voldoende
werkgelegenheid te verschaffen,Jarlijks komen er 200.000 hij; in
1958 was het beolkingsgeta1 88.00O000, nu is het waarschijnlijk ongeveer 93.000.000. De hele et. versluîerde werkloosheid neemt toe.
Het totaalbeeld i5
stagnatie
De economie blijft afhankelijk van de export van 1) ruer, 2)
petroleumproducten,' 3) tin, in mindere mate van die van suiker,
koffie, tabak (cacao), thee, copraproducten enz. Behalve de rubber
ligt de productie van de meeste exportgewassen onder het peil van
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Zij komen terecht in de groeiende steden, d.w.z. voorzover het de
grote steden betreft, in de grote snel uitdijende gordels van stadskampongs rond de oude stadskernen, woongebieden waarvan de kwaliteit niet
veraf staat van de shantytowns en bidonvilles van Afrika en soortgelijke achterbuurten en sloppen elders, in .Azie en Latijns Amerika.
Deze wijken paren de primitieve omsndigheden van de dorpen aan
nog slechtere toestanden op het gebied van ruimte, hygiene enz.
De ex-boertjes en -landarbeiders gaan daar op in het stedelijke
proletariaat. Hierbij moeten- we niet steeds denken aan een massa van
moderne industrie-arbeiders.De geringe economische groei dwingt ben
om van de hand in de tand te leven, dus alles wordt aangepakte losse
karweitjes, heel kleine handelstransacties, betjak-rijden (betjak =
driewielige fietstaxi), enz,
Zo raakt men onttrokken aan de traditionele ezags- en géloofsverhoudingen en wordt meer rijp voor möderne organisatievormen. Dit proces beperkt zich niet tot de steden. In bepaalde door het kapitalisme
en de oorlog beinvloede streken van Midden- en °ostjava vooral - politiek opengebroken in de periode 1945 1 49 - zijn de arbeidersorganisaties tot diep inde kampong dooiedrongen. Hier zijn de Communistische
organisaties sterk. Buiten-Java en ifi Westjava zijn de islamitische
vakbonden en partijen nog zeer sterk.
In deze aie,stagnerende, instabiele, halfkoloniale wereld van
Indonesië is het buiten de gemeenscap staande, niettot een groep
of organisatie behorende individu reddeloos verloren. De oude, nog
sterke gemeenschapsdrang wordt op een ander niveau versterkt door
nieuwe, harde sociaal-economische en politieke noodzaak. Voor het
klassieke liberale individualisme is er geen plaats. Men moet tot
iets behoren. Bij de keuze van dat iets spelen echter nog allerlei
factoren van vewintschap, loc1e gemeenschap, provinciale binding,
vriendschap enz, een grote rol.In het huidige groepsleven staat de
leider (bapak = vader) centraal,die î.iet zijn toegewijde volgelingen
een sterk persoonlijke relatie heeft.
Begrijpelijkerwijs drukken de klasseverhoudingen zich nog niet - altijd even duidelijk in de vakbonds- en politieke organisaties uit.
Ook, op dit laatste niveau gaat het differentiatiepces evenwel onherroepelijk voort. En de vakbonden vervullen hierbij ieen onmisbare
rol. Politiek bewust en min of meer strijdbaar zijn zij van het begin
af geweest. Actief grepen zij in. inde revolutionaire oorlog van
1945_ 1 49 en zij bleven daarna, vaak in samenwerking met jongerenorganiaties en politieke partijen, het buitenlandse hédrijfsieven onder
druk zetten..Bij het verzwakken van de buitenlandse kapitalistische
posities en de verslechtering van de economische situatie dreigt de
arbeidersklasse steeds meer zich (met zijn organisaties) tegen de
koloniale bourgeoisie zelf te richten. Deze klasse tracht nu dat
gevaar af te wenden door een autoritair-corporatiëve staatsopbouw,
gedeeltelijk daarbij gesteund door de PKI-leiding. Om zijn positie
te handhaven moet de bourgeoisie daarnaast ideologische en andere
het uitzicht openen
concessies aan de massaas doen en natuurlijk
op economische ontwikkeling en welvaart. Dit lâatste betekent voor
haar in de allereerste plaats eigen verrîjking.Het perspectief van
een werkelijk kapitalistische ontwikkeling, van het ontstaan van een
belangrijke iikdustriele en commerciele grote oourgeoisie, is echter
niet aanwezig. Haar enige mogelijkheid i5 rond de snel groeiende
politieke, economische en militaire apparaten de sleutelposities te
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bezetten. en zich, zoals gezegd, tot een koloniaal-kapitalistiChe
compradoren- en bureaucrtenlaag te ontwiklen. Cp die wijze kan
dat. de groeiende staatssector vn de
'Zij proberen te voorkoe
economië en de plannin en controle een socialistisch karakter gaan.
krijgen. De schijn van. socialistischeplanning en grootse ontwikke
•
lingsplanneri moet echter gered worden.,
(wordt vervolgd)
=0=0=0=
In de volgende nummers van Dë Internationale wordt
deze artikelen ree,' -s voortgezet Daarbij zullen nog de
volgende punten aan de orde komen
1) het achtjareuplan.
2) de politieke
ontwkkelingen de partijen en de
1
verbonden
vakorganisaties.
ermee
3) het taatsapparaat, het legër en de bonapartistiacheleiding en ideologie..
4) de FKI,
5) de taken van het revolutionair marxisme.

Toen Ben Bella de fiane gevangenis verliet om zijn taken als
leider vn de Algerijnse Revolutie weer op te nemen,stond hij er op
zijn eerste intefview te hebben: met Carlos Franqui van de QUbaane
krant Rëvoluciôn. VJIj laten hieronder de belangrijkste gedeelten van
dat interview volgen
•

'Wijleven in lgerje, mear ons hart is hij Cuba', zei Ben •Eella
"dit is de waarheid en geen lege frase. De dr ons gekozen fundmentele lijn,is dzeI±'de en die bepaalt de nawe.verbondenheid en
eenhèid tussen onze volken en onze revoluties."..
Naeen bechrijving te hebben gegeven van de man, schrijft de interviewer 'Ha een gesprek van een uur zijn wij van mening,. dat het
franse kolonialisme nooit zal vereten, dat gedurende vijf jaar in
franse gevangenissen Een Bella zijn kennis vari de revolutionaire wetenschap verdiepte en dat zijn gevechtservaring nu verbonden was met
de theorie, welke hem in staat zou stellen om de koers net volstrekte
helderheid te zien. Op ieder ogenblik voelden we de sympathie, die:
Ben Bella voor de Cubaanse Revolutie heeft. Hij kent Eidel's redeoeringen, Che' s boeken, de Tweede Verk.ring van Havaa en de vele in
Europa gepubliceerde boeken en documenten over Cuha.
Gevraagd naai de perspectieven en takenvan de Revolutie na de vredesaccoorden zei Ben Bella "De vrede zelf vervult niet de doelstellingen van de
volutie. De vrede is een, compromis. Wij moeten deze
situatie omvormen, in de richting van de fundamentele doelstellingen
van de Revolutie. De omschakeling stelt ons voor het probleem van de
tijd. Indien de tijd teveel zou worden uitgerekt,zouden het revolutionaire enthousiasme, de rerolutionaire geest, het strijdmoreel van
ons volk worden geliq,uideerd.Indien de situatie te lang zou duen,
dan zou het revolutionaire enthousiasme van de massa verkoelen.
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Het revolutionaire bewistzijn,dè energie en het enthousiasme van het
algerijnse volk zijn het fundamentele kapitaal, dat moet worden gericht op de essentiele taken van de Revolutie nu, op de opbouw van
het socialisme later,"
Ben Bella vervolgde "Het eerste doel is de Agrarische Revolutie zoals
in Cuba. Jullie maakten eerst de Agrarische Revolutie en daarna begonnen jullie het socialisme op te bouwen, Tegelijkertijd met de opbouw
vaneen nieuw Algerije/moeten deel nemen in de strijd in Afrika tegen
- kolonialisme en neo-kolonialisme."
/zullen wij
Ben Bella sprak enthousiast over de revolutioanire strijd in Angola,
Zuidafrika, Ehodesia en. Congo. Rij vertelde, dat hij op zijn eerste
bezoek aan de algerijnse vluchtelingen en het Nationale Bevrijdingsleger in Oudja, Mario .Andrade,hadmeegenomen, de revolutionaire leider
van Angola, liever dan Olden, de kandidaat van de Verenigde staten.
Hij had evenals Motssawayi, uit Zuidafrika, meenomen en Dicanor
Jnawe uit Kameroen en Djido uit igerie, die allen de fneest anti-imperialistische stromingen van Afrika vertegenwoordigen.
Daar Een Bella gezegd had, dat hij op de hoogte was van de Tweede
Verklaring van Havana, vroeg de intervewer zijn mening over de
querillastrijd en over de rol van de boeren in Latijns Amerika en
Afrika. Hij antwoordde
"Ja, ik ken de Verklaring van Havana, de stelling van Fidel en ook
de artikelen van Clie G.evara in deze zin. De boerenmassaas spelen een
grote rol in de: strijd. Zij zijn in staat om oorhoedeposities in te
nemen in de koloniale en halfkolonia le landen. En het is uitgaande
van deze werkelijkheid dat we in Algerije gestreden hebben, het voorbeeld waarvan in de gekoloniseerde Landen én in het bizonder in
Afrika ter harte 2en6men behoort te worden.'
Over Cuba sprak Ben. Bella met warmte, alsof hij sprak over iets,
dat van hemzelf was:
"Wij leven in lge±ije, .maar.ois hart is bij Cuba. Dit is de waar`~
heid, geen lege frase. De ervaringen van Cuba zijn zeer nuttig voor
ons. Hoewel wij in. Afrika zijn en jullie in Amerik, zijn wij nauw
verbonden, de aardrijkskundige factor is secndair. De door ons
gekozen fundamentele lijn is dezelfde en die bepaalt de nauwe verbondenheid en de eenheid tussen onze heide volkon en oflze revoluties.
Er is een overeenkomst in werkclijkheid en ideologie. De binnenlandse en de% buitenlandse kwesties nluiten op elkaar aan, de nationale
en internationale problemen verenigen volken of drijven ze uit elkaar..
Tenslotte zei Ben Bella nog, dat hij Cuba zo spoedig mogelijk
zou bezoekn eü dat hij zich in Cuba zou voelen alsof hij in Zijn
eigen huis was.
=0=0=0= VERSCHENEN-, Michel Fablo, De Vierde Internationale, wat zij
is, wat zij wil.
U kunt deze thans in het nederlands vertaalde brochure
bestellen door 50 ot (of meer) over te maken aan de
administratie van "De Internationale.
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Wij ptbliceren hieronder een artikel, von onze speciale medewerker
ais van dit nummer
bereikte. Jij hopen ook in verdere nummers va De internationale
bijdragen van zijn hand te kunnen plaatses.
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De triomfale binnenkomst van het Folitieke Bureau in Algiers,
voortaan de hoogste politieke autoriteit van het FL-2,-3 to aan de volgende SNR2, dat, is bijeenaeroepen na de verkiezingen, die op 2 September zuilen worderi gehouden, bezegelt Let einde vdn een kritieke fase
van de aangevangen Sociale Alserijnse Revolutie.
Met is van de hoogste betekenis, dat de 'open crisis, welke het
Front deed uiteenvallen in een hele groep tendenties en door dat feit
het op enigerlei mijze als Front deed ophoden te bestaat, openbarstte
op dezelfde dag, dat de onafhankelijkheid werd verkregen.
Met het doel van de 'Onafhankelijkheid, voor ogen hadden de meest
uiteenlopende sociale krachten, van het revolutionaire hoerendom tot
de bourgeoisie en zelf enkele grote inheemse rondîgenaren, via de
zwakke kern van het stedelijke proletariaat en van de ontwikkeideutî,
gezamenlijk gestreden, ieder van hen noarmate de strijd zich verdiepte
hun eigen oociale en politieke doeleinden nastrevend.
De losgebarsten crisis - welke thans eenvoudig een pauze ondergaat.de heilzame manifestatie van de inwendige organische sociale tegenstellingen van het FDF tegenover een objectieve situatie in Algerile,
die het voor beslissende en snelle keuzes stelde opbouw van het land
volgens' "hourguihistisch' model, huigerlijk, neo-kc],onilistisCh,
'samenwerkend' met Frankrij.k en de Luropese Gemeenschappelijke Mart
f volgens socialistisch model, met een grotendeels genationaliseerde
en planmatige economie, bescbeznd door het sonöo]ie van de buitenlandse handel en de grond aan de boeren gevend.
Wij zegggeri heilzame crisis, want het is duidelijke
a) dat de hourguibistische, neo-kolonialistische, buitenlandse
en inheemse knhchten de verwarring hebben tegemoetgezien en zich haastten om een staatsapparaat te hunnen dienste op ht paard te helpen en
om in burgerlijke zin alle revolutionaire vormen en krachten, die in
zeven, jaar strijd van de algerijnse aassaas naar boven waren gekomen,
opnieuw om te vormen;
h) dat deze crisis voor de eerste maal een zekere politisering in
Front mogelijk heeft
de diepte van de i\lnerijnse militanten van
gemaakt, een bewustwording van de organische ongelijksoortigheid van
het front en' van de sociale krachten, die het doordringen, evenals van
de sociale basisproblemen die de achtergrond vormen van de rivaliteiten van personen en clans,. Vanuit dit gezichtapur't heeft de crisis een
eerste ideologische differentiatie mogelijk gemaakt en een eerste hergroepering van de krachten van, de Revolutie naar links en naar rechts.
Men moet echter vermijden de teweeggebrachte klasseritiget als definitief te beschouwen, daar de situatie in voile beweging is.
Het grootste gevaar, dat de Algerijnse Revolutie bedreigde, was gelegen in de mogelijkheid, dat de PLN-leidirg als geheel zou beginnen
in formele eerheidu een boureuihiatischest.aat op te bouwén, daar
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bij. angstvallig de accoorden van Evian toepassend en de structuur.
hervoimingen en zijn 'socialisme" steeds uitstellend tob "morgen"..
Dit gevaar was absoluut reeel, daar de systematische ideologische
demobilisatie van de algerijuse militanten, levende in een klimaat.van
van politietoezicht n dienstgewijs geintegreerd in de leidende clans
met hun "feodale' en bureaucratische mentaliteit, geen toeval zou zij
geweest, noch, de vrucht van de zuivere en eenvoudige onmacht van de
verschillende leiders, maar een logische,;. samenhangend lijn, die een
nauwkeurige burgerlijke orientatie zou weerspiegelen.
Die leidende kringen,die steeds tegenstand hebben geboden tegen
de werkelijke politieke opvoeding van de militanten inzake de precieze
sociale problemen van het bevrijde Algerije, hebben daarentegen ten
zeerste gewed op de bep1ingen van de accoorden van Evian en op de
"samenwerking" met Frankrijk om op de dag van de Onafhankelijkheid een
burgerlijk staatsapparaat tot stand te brengen.
De crisis heeft alles weer op zijn plaats gebracht - en op tijd.
Zij was onverwacht opgekomen tijdens de zitting van de ONRA in juni,
na de formele unanieme aanneming van een program, dat het eerste door,
het PLN uitgewerkte document is, dat die naam waardig is, met en hoge
theoretische inhoud, dat de werkelijke en bizondere ervaring van de
Algerijnse Revolutie en het FIJN verdiept en de lijnen uitzet voor
een socialistische opbouw van het land.
Dit document, het product vn de waarlijke linkervleugel van het
FLN,weerspiegelt ontegenzeggelijk de strevingen van de verpletterde
meerderheid van de reusachtige revolutionaire basis van het FLLV en het
land
Het feit, dat het met algemene stemmen werd aangenomen is tekenend
voor de belangrijkheid van deze basis, welke zekere leiders in slaap
wilden wiegen met "socialistische" beloften, daarbij in de practijk
werkend in "bourguibistische" richting, in naam van de "realiteiten"
en de uitvloeisels van de accoorden van Evian (waarvan de wezenlijke
betekenis evenwel uitputtend is geanalyseerd en gecritiseerd door het
aangenomen Program).
De crisis i9 in het ONRA uitgebarsten juist op het ogenblik,, dat het
door de meerderheid voorgestelde politieke bureau moest worden bekrachtigd, een meerderheid, die van het begin afan deze zitting van
e ONRA had beheerst, een Politiek Bureau, dat o,a, bestemd was om
de kandidaten agn te wijzen voor de verkiezingen voor de Constituerende Vergadering
Volgens de accoorden van Evian zou deze Vergadering moeten worden
verkozen in de op de Onafhankelijkheid volgende drie weken.
Samengesteld uit notabelen en bureaucraten zou zij het voornaamste
instrument worden om de oprichting te voltooien van een burgerlijk
en neo-kolonialistisch staatsapparaat, dat de practische toepassing
van het door de cJNRA aangenomen program zou uitstellen tot sint
Juttemis.
Vandaar de kapitale bëlangrijkheid in deze eerste etappe van de
strijd om de Constitutie.
Bepaalde krachten maakten zich, in naam van de formele "democratie",
van "het woord aan het volk", van tegenstand tegen de "dictatuurtt en
tegen het "militarisme", in werkelijkheid op om de verkiezingen voor
,de Constituantie te doen uitlopen op een burgerlijk parlementarisme,
waarin 66k Susini, de aartsbeul van de O5 als vertégenWoordiger van
de "Europeanen in Algerije" zijn plaats zouhebben
Het E thans overigens duidelijk, dat de uitwerking van de met de
GAS gesloten accoorden zich richtte op de schepping van een soort
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emhedsfront tussen de hourc1cist1sche krachten en de colois,et in—
begrip van de fascisten, om een
genviioht te voimen tegen de veijachte
revoLtioaere oat'ikelimgen ic ilgerije en om, in net voorkornëde gea1 hand in hsndt te strijden tegen da algerjnse castristen. .1)
De O1S, die de slag tegen de Onafhankelijkheid hed verloren, stelde
zich er op zijn beurt tevreden mee niet eveneens de strijd voor een
burgenlïk en neokoionialistisch Ilgerije te. verliezen. Ziedaar de
basis van de' overeenkomst met d.inheemse'tbou±guibisten.
Eet zin vooral de tegenstacd, de imitiatieve'i, de standvastigheid
van het .ATEÏ van dè grenzen en het binï7rïlard, :die tot nu toe de burgerlijke meo-kolonialisti sche •-samenseriing hebben doen mislukken.
Vsi± alle krachten vsri -de Algerijnse Revolutie is het het .AIN, dat de
waarlijke "speerpunt daarvan is en we.lkë• de: grootste mate van
politieke opvoeding è,n organiatie bezit.
Het leg'e.van de Djounoud, voor het.ae'endeel boerenvrijwilligers
voor de Bevrijingsoorlog is de uitdrukking van de meest dynamische, de
mest revolutionaire combinatie, die kan bestaan in een aantal koloaiala en semikolomiale landen met een zei fde s tructuur als A]gerije.
}iet vtegenwoordigt de verbindir in een en dezelfde organisatie
Yan'een revolutionaire leiding, samenges.Ld uit mTanten en - kaders
van verschit.Lende afost (vianroîder een Dela1îri3k aantal ttomt ikkelden',studenten,' intellectu elen enz.) met de massa
n het landloze_wspende boereodon, het warlijkevolk,het fiaarlijke zeUde revolutioan
naire proltaniaat van landen als Algerije, Cuba en. de meerderheid varde landen van de Derde Wereld.
de
Vanuit dit geziëhtspunt is het neer dan een Leger,zelfs neer dan een
revolutioiair boe renleger, he is de gewa-oende revolutionaire voorhoede.
Het is deze voorhoede, .die . de strijd gedurende een gehele periode
is
en heeft ondersteund.
In dezelfde huidige et appe is het de enige georganiseerde sociale
kracht, die een fundamentele eis van revolutionair karakter vertegenwoordgt, die,1 in de specifieke samenhang van een land als Algerije de
Revolutie stimuleert, haar dynamisme bewaart en de weg opent naar de
eigenlijke Socialistische Revolutie; de radicale Agrarische Hervorming. 2)
Het leger is in de huidige etappe de waarlijke ruggegiaat van de
linkervleugel v5-~i het FilE, aarvan de eventuele ideologische of
.

.

1) Het :zin geen grote woorden, datMohamed Khide.r (in zijn persconferentie te Rn.hat )verklaardë,dat men zich opmaakte om het Franse Leger
te gebruiken tegen het ALN. 'In Algiers moedden, onder het bewind van. dé
Voorlopige Regering barkts tegen algerijnse revolutionaire militanten.
2) Dat is goed begrepen door kolonel ]3ounedienne, dechef van de generale staf,. die in zijn zeer beiangrij interview met een corraspondenb
van het marokkaanse blad Al-Tahir op 18 juni 1. 962 te Tlemcen dit veran
klaarde ten aanzien van de Agrarische Hervozng ttpe Revolutie kanniet slagen zonder de boere-nDe verdeling v an de grond' onder de boeniet
ren i.2 een doel, die alle contra-revolutionaire krachten zal doen
mislukken ... De nieuwe maatschappij, die wij willen oprichten is
een socialistisohe maatschappij,waar geen uitbuiting van de ene 'mens,
door de andere zal zijn, waar niemand zal leven ten koste van de inspanning, vn
D aarom heeft de Agrariche Hervorming niet als enig doel de verdeling van de grhnd onder de boeren, zij richt zich vooral op de
totstandbrenging van een radicale omvoiming,in de maatschappij.

materile ontwapening in de naaste toekomst slechts en 'bourguibistische oreIwiuning zou kunnen zijn, een waarlijke nederlaag van de
Revolutie.
Verre van Zijn "omvoxming" aan te prijzen om de gevaren van het
fl
militarism&t en van de "dictatuur",uitgevonden door de verlate burgerlîjke "democraten", omdat dat in hun kraam te pas komt, het hoofd te
bieden, moet men integendeel wensen, dat Soldaten.,Boeren- en .Arbeiderscomits Algere van het ene eind tot het andere zullen overdekken
ende waarlijke organen van de macht worden in iedere plaats en dat
de bewapening van het volk algemeen wordt gemaakt.
Het zijn dergiTjke organen, welke het door de OI'RA aangenomen Program Zullen kunnen toepassen en het hoofd bieden aan de catastrofale
crisis, waarin het land wegzinkt en welke het imperialisme, de colons
en de inheemse "bourguibistisch..e" krachten bezig zijn uit te buiten
om de revolutionaire vleugel tot capitulatie te dwingen.
Er is geen twijfel aan, dat het economische leven van het land, dat
tot nu toe vrijwel uitsluitend werd beheerd door de colons en dat ten
nauwste afhankelijk was van Fznrkijk, ontwricht wordt door het massale vertrek van de europese administratieve en economische kaders,
door de radeloze kapitaalsvlucht, door de door de franse staat toegepaste financiele wurging, die hij zal blijven toepassen als wapen om
de eventuele verbrekers van de accoorden van Evian inschikkelijk te
maken.
Het algerijnse volk, de boeren, kleinburgers en arbeiders uit de
steden, de gevluchten en de uit de kampen bevrijden, zonder iets om
handen, zonder middelen van bestaan, zonder werk, zonder productiemiddelen en doeltreffende hulp van de 1fit van de staat, bevindt zich
in een proces van versnelde verpaupering.
- Tegenover deze situatie zullen de "bourguibistische" krachten,
d.w.z. de neo-kolonialistische bourgeoi, de "samenwerking" prediken
in de "orde" en het respect voor de eccoorden van Evian met Frankrijk
en de Gemeenschappelijke Markt 1), een "amenwerking", die onvermijdelijk iedere radicale structurele hervorming. vn het land zou blokkeren, zonder dat de ellende van de grote meerderheid van het volk
werkelijk zou worden verlicht zelfs in de onmiddellijke toekomst.
Het gevaar bestaat, dat bepaalde Arbeidersstaten, met de USSR aan
het hoofd, uit overwegingen, die voortvloeien uit de onmiddellijke belangen van hun buitenlandse politiek en uit angst de triomferende
Socialistische Algerijnse Revolutie hun bureaucratische routineplannen voor de status quo in Afrika, het Midden Oosten, in Westeuropa zelfs, ondersteboven te zien gooien, evenals druk uitoefenen
opdat Algerije zal "samenwerken" met het gaullistische Frankrijk en
trachten de algerijnse revolu-bionRire krachten te ontmoedigen.
De houding van zowel de franse OF als de algerijnse OP, die tij—
dans de crisis v6r alles de "verzoening", de "eenheid" tussen alle
algerijnse leiders predikten en het spookbeeld van de "burgeroorlog
1) De "ideologische" voorbereidingcampane op dit punt met behulp
van schijnbaar "wetenschappelijke" argumenten was reeds begonnen voor
het staakt het vuren en de accoorden vaniEvian, dôo studies, welke
de hoge leiders van het FLN inspireerden. Zoals • b.v. het boek van
Francis Jeanson "La iRevolution Algrienne", doorspekt met uittreksels
Uit deelstudies ,slecht verwerkt en onsamenhangend, concludeert dit
boek in een poging tot synthese tot een "socialisme" in 'etappes" en
vooral tot de noodzakelijkheid om zijn weg te zoeken via de Europese
Gemeeusohap?eLik mai'k, bij gGl.GEGnhQid verbonden inet. de "Europese
linkervleugel"
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LTS ViN D. SOCI.AL INHOUD Vf fl CPIOIS UIT IJFU F1 ZETTIJIT,het concrete overgangsprogram naar voren te brengen, dat correspondeert op de
huidige etappe Van de Revolutie en aldus en differentiatie in het Front
teweeg te brengen, die nog dieper zou zijn, op de basis van een duidelijke politieke lijn is veelzeggend. ten aanzien van dit gevaar.
Men moet hopen, dat de waarlijke revolutionaire krachten, die zich
hebben losgemaakt en gehergroepeerd ren gunste van deze eerste groeicrisis, een ontwikkelingscrisis van de Jllgerijns e Revolutie, standvastig zuilen, weten te blijven, zowel tegen de pro-imperialistische en
hoursuibistische druk als tegen e .defaitistische, verwarring schepend.e raadgevingen, . die. hen van alle wimdst reken van de franse en
tegen de raadgevingen tot
europese iinkervlegelt' oereiken en
ijsheid", (Le oepa al de IJrbeidersstaten
t1bedac ritz aanheid, 'real is e
-..,....-.
..... •. 1
hen met kwistige hand doen toekomen.
adgevngen in,
Het i, in riet voorbijgaan sezegc1, tegen dergeiije
.dat de joegoslavische, de chinese, de cuhaise Pe7,TOItitie hebben geriomfser.
Me moet hopen, dat het revolution.ire verbond 'hudsph het LN en
bepaalde leidende politieke kringen, waaronder de gezondste, de meent
waardevolle van het FIJN, zico zei eten to handhaven, zich te versterken en ten volle de reusachtige kracht tot leven te brengen, welke
het in handen houdt door te steunen op de massaas van het revolutionaire boerendom en op de geradicaliseerde king.en in de sleden om
overwinnend het hoofd te bieden asn al die vormen van druk en het Proen
- bgiftigen vet eergram van Tripoli uit te voeren, dat Algerije zou
Socialistische
Socialistische sociale en economische structuur.
Men moet evenzeer hopen, dat de vertegenwoordigers van de sigenijnse
orb oe de U beschouwde orgavakbonden, van de studenten en andere als
nisatie-, zullen kunnen tonen, dat niet reeds een zekere bevoorrechte
bureaucratie vormen, gereed os. zich aan te passen bij de ttb ourguihis
tische" staat, waarvoor zij als "linkse" dekking zouden dienen, daarbij
vérdiijdende duidelijk stelling te nemen ten aanzien van de sociale inhoud van de crisis en simpelweg de formele eenheid' te prediken tussen, sociaal versehillende krachten, •iÖh daarbij vervijderend van de
revolutionaire boeren en van hei idMî en nalatend te werken voor de
onmiddellijke practische toepassing van het. Socialistische Progre.mrn.a
Van Tripoli..
Gèdn,• enkele Revolutie heeftooit overwonnen zonder een zekere burgeroorlog en een zuivering, van de contra-rîolutionaire krachten, via
deinstelling in de eerste etappe van een dictatu.ur-regiem
De hele lNestae is te meten dictatuur van wie tegen wie.
Het Ubourguibisrreu, de dictatuur van de. burgerlijke, neo_kolonia*
i1stische, pro-1
1
inheemse krachten zou zich in Algerije
niet kunneizstwgen, zonder een 1n merkeiijkheid formidabele onderdrukking van de autxientieke revolutionaire krachten.
.
'I
heeft dit wel gezien! gedurende de enkele dagen var.
van het begin van een
dg ijegia in tigoers, Con,s'rtine, E6ne
erelk
en zelfs in Kabylie. 1)
l)Zie o.a. de verklaring van Yasef.Saadi, de grote leider van de slag
vat Algiers, evenals Djamila Eouhired gedwongen te vluchten naar Flemcen, in het aan, de correspondent van "Al-Tahrir" toegestane interviet
in die stad (verscheen, in het nummer van 21 juli 1962 var- die krant).
u zz edine (van de vroegere autonome zone van Algierd) gebruikt thans
dezelfde methoden als die van de franse parachutisten". zie pag.12
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Het revolutionaire verbond van boeren en arbeiders, de basis van
het volksregiem van morgen, zal het eveneens niet kunnen, stellen zonder het geweld en een ijzeren hand, om de weerstanden te breken en de
systematische sabotage, waaraan het imperialisme en de inheemse reactie
Zich zullen overgeven om de socialistische opmars van de Revolutie
te blokkeren.
Opdat deze noodzakelijke alliantie niet degenereert tot een politie- en bureaucratische dictatuur tegen de massaas zelf, zal 'zij haar
vorm moeten vinden in het ruime netwerk van democratische Soldaten-,
Boeren- en Arbeiderscomits, welke de candidaten zal aanwijzen voor
een revolutionaire Constituerende Vga
erdeing en die d e werkelijke
ij
macht in het land in handen zullen. hehben
Deze Comités, evenals de Constituerende Vergadering en de nieuwe
regering, die daardoor zal worden aangesteld, zullen politiek moeten
worden bezield en geleid door een democxefische Revolutionaire Partij
met een socialistisch program en doctrine.
In de huidige omstandigheden :fl Algerije zou deze Partij slechts
de vleugel vsn het FLN kunnen zijn, die tròuw is aan het Program van
Tripoli, omgevormd in een Politieke Partij.
Door de kracht van de feiten zal deze Partij ,00r een gehele periode
in feite de Eenheidspartij van Algerije blijven.
Alle' authentieke revolutionaire krachten zouden daarin moeten opgaan teneinde haar tot het maximum te versterken, haar in staat te stellen haar rol ten volle te spelen en haar - eventuele ideologische en
bureaucratische degeneratie te vermijden.
Door in zijn boezem een demodratisch en vrij ideologisch leven tot
stand te brengen en radicaal te breken met de feodalistisohe,bureauoratische, paternalistische tradities en zelfr die van het politiereele
toezicht, welke in het PU hebben overheerst zou dit nieuwe
kansen hebben, te vermijde, dat zijn bewind er een van' dictatuur, 'ook
tegen de massaas, zou zijn.
De andere voorwaarde voor een dergelijke politiek gezonde evolutie
van het revolutionaire bewind zou zijn de erkenning van het bestaisrecht van -.ndere Partijen, welke zich plaatsen in het kader van het,
nieuwe sociale regiem, dat de Revolutie zal scheppen.
Het recht op eventuele meervoudigheid van de socialistische Partijen is de uitdrükking en de voorwaarde voor een waarlijke socialistische democratie.
+++++±++++
De crisis en zijn afsluiting hebben het mogelijk gemaakt, dat de
effectieve controle van. het FLN op de Constituerende Vergadering, dus
eveneens op de nieuwe Regering,overgaat in de banden van zijn revo(vervölg noot pag.17.)
De mensen,waarover .Azzedine beschikte "bestonden uit een.grôot aantal vroegere 'blauwen', die in dienst waren van generaal Massu."
"Dit bracht een algemene ontevredenheid teweeg in de kringen Van het
volk en de geprikkeldheid van een groot aantal wardevol1e kaders, met
name van hen, die in de gevgenis hadden gezeten. Deze kaders wérden
of op 'een zijspoor gerangeerd of men verwijderde hen definitief".
Vandaar Yassef' s conclusie, dat de "tegenover het ALN en Ben Bella
staande' groep wordt gesteund door de bourgeoisie en het kolonialisme"..
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lutionaire vleugel.
Dat is een spectaulai resultaat van het hoogste belang voor de
toekomst van de Revolutie.
Het gast er thans om er voor te werken, dat de economische crisis
iilaarin het land wegzinkt, deze resultaten niet te niet doet, maar
daarentegen de radicale revolutionaire maatregelen teweegbrengt
Men verbaast zich, dat de kapitaalsvluoht, in baar geld en in natura in Algiers en elders nog steeds is toegestaan, dat de stedelijke
en landelijke ondernemingen en eigendommen, welke zijn verlaten, niet
door de arbeiders in beslag aarden geno-men en opnieuw in bedrijf gesteld dobr hun democratisch georganiseerde collectieven, dat iedere
transactie ten aanzien van alle prjductieniiddelen (ruimten, machines,
gronden enz.) niet aan de colons, de kapitalisten,en feodalen in het
algemeen, verboden wordt, dat de levensuiiddelenvoorraden en-,de woningen niet worden goinventariseerd en onder volkscontrole worden geplaatst, evenals de prijzen, dat de nietigverklaring van de schulden
en iedere grondrente voor de arme boeren nog niet wordt gedecreteerd,,
evenals de vrijstelling van iedere belasting van alle economisch
zwakken.
Al deze maatreaelen zijn noodzakelijk en urgent teneinde het economische e-.
,i financiele leegbloeden van het land te stoppen, het lijden
ver de massaas te verlichten en te beginnen net de afschaffing van
de weërzinwekkende klassevoorrechten temidden van een oceaan van ellende.
Dat deskundige commissies aan de andere kunt onmiddellijk beginnen
een economisch en financieel plan voor het land te bestuderen, op
korte, middellange en lange termijn, de radicale Agrarische Hervorming, de noodzakelijk te ondernemen nationalisaties, de schoolhervorming, die bij duizenden de technische en administratiëve kaders zal
opleiden, waaraan het land zo dringend behoefte heeft.
Zeker op dit terrein zal men zonder overhaasting te werk moeten
gaan, na weloverdach-be studies en met vermijding van een onnute ontleven en een catastrofale teruggang
wrichting van het
Van de productie.
Een stevige revoiutio;naira macht kan zich permitteren, zeker voor
een korte periode, zo goed mogelijk de structuurhervormingen voor
te bereiden teneinde a.le middelen te verzamelen, die de contra-revolutionaire maatregelen zouden kunnen hestrijden,welke het imperialisme
en de inheemse reactie zonder mankerën aan iedere stap voorwaarts van
de Revolutie in de weg zullen leggen.
Deze laatste heeft zojuist een etappe afgelegd, wësrvan m slechts
later de beslissende belangrijkheid zal kunnen meten.
Dat de oprechte vrienden van de Algerijnse Revolutie in de gehele
wereld, in Europa in het bi-zonder er, in de Arbeiderostaten, van hun
zijde de maximale financiele, Llnteriele, technische hulp aan haar
organiseren, teneinde steeds meer haar aeestdr±ft en haar weerstand
tegen nieuwe, onvermijdelijke asniallen van het imperialisme en
de inheemse reactie te stimuleren.
Algiers, 1+ Augustus 1962.
Zojuist id verschenen
FidelCastiospreekt over het marismeleninisme. Të hestellénhij .C.J.SnetInlage, Vossiusstr. 28
Amsterdan-Z-. Prijs f.3.90. Koopt deze belangrijke brochure

