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DEZE AIW Dvakbordsbureaucratie heeft weer kans gezien de strdfran de arbei- 
ders op edi dood spoor te laten lopen met een fhijnoverwii.ining van O 	die 
door dstijging der prijzen steeds verder wordt uitgehold.Onder de duk va de 
ontevredenheid hierover stelt Roemers nu de mogelijkheid van nieuwe Ïooneisen 
aan de orde en laat hij het voortbestaan van de Stichting van de Arbeid afhan-
gen van de stopzetting van de prjzenspraal. Het gaat er nu om van de gelegen-' 
heid der nie.uwe CAO-besp•rekengen gebruik te maken voor ie heropn.ing van de 
strijd; ditmaal voo een behoorlijk minimumloon voor alle'7 werknemer& g.oppeid 
aan een automatische iQrhoging, bij stijging van de prijzGn; met éèn effectieve 
controle op het verloop van de prijzen door de vakbondsarbeiders zelf.  

Er kan ook niet gen#eg op worden gehamerd, dat de Nederlandse economische 
problemen nauw met de Europese samenhangen. ZO wordt b.v.-het Nederlandse 
prijspeil tot het Europese niveau opgetrokken. Het kapitalistische eenwordings-
proces gaat overigens niet harmonisch. Een deel der Franse bourgeoisie wil sa-
men met ie boeren een Europa met hoge tolmuren, waarin men zonder last van in-
ternationale concurrentie de massa's kan exploiteren.Het in wezen indeze 
geest gestelde ultimatum over de. rijst-vlees-zuivel regeling werd onverwacht 
door Erhard baniwoord met een weigering de zeer hoge Duitse landbouwprjzèn 
te laten akken.ZoaIs dat overal geschiedt wordt ook de Duitse bourgeoisie en-
del' druk gezet door haar (weinig efficient producerende) kunstmatig beschermde 
boeren, De Nederlandse bourgeoisie,lange tijd uiterst volgzaamEuropeesbegint 
nu enigszins van zich af te bijten,waar zij,meer nog dan de Duitse internatio-
naal georienteerd op de wereldhandel,vreest in een Frans of`I.Prans-Duits11  

Europa te worden verzwolgen. Met het genoemde ultimatum probeert de Franse re-
gering ook indirect een internationaleliberaler Atlantische marktorientering 
via de z.g.Kennedyronde te torpederen,die de Amerikanen juist willen gebruiken 
om niet geisoleerd te worden en Europa verder economisch binnen te dringen. 

De Europese bourgeoisie heeft zorgen;zij doet enige stappen terug ten opzich-
te van de arbeidersbeweging die zekere vorderingen maakt(Engeland b.v.).Bij al 
haar problemen en inwendige verdeeldheid, blijft zij echter een formidabele macht 
die op haar beurt weer de Amerikaanse bourgeoisie zorgen baart. En deze laatste 
heeft het al moeilijk genoeg met haar toenemende werkeloosheid, de groeiende ne-
gerbeweging, het failliet van de'Alliantie voor de vooruitgang in Latijns Amen 
ka,het failliet van haar Vietnam politiek dat door de opruiming van de Diemcl n 
nauwelijks wordt verhuld,het onvermogen de Indiase bourgeoisie voor stagnatie te 
behoeden wat ook geldt voor haar trouwe Turkse klassebroeders enz,Het is niet 
waarschijnlijk dat met een conservatieven politiek na ie moord op Kennedy, deze 
problemen makkelijker zullen worden opgelost. 

Een klein succesje kon 7ashington wel behalen in die zin dat me de onderhan-
delingen over graanleveranties aan de Soviet Unie, de ernstige zwakheid van de 
landbouwsector in dat land kon worden aangetooni.\7aar overigens weer tegenover 
staat met de jongste economische mLatregelen van hroesjtsjew de nieuwe niet-
stalinistische aanpak naar voren komt(als deel vaxi destalinisatie die nog maar 
nauwe 1ijk.. :4jn.  volledige 	 heeft laten zien. 
Inhoud -.P. l:L.TTessels, 46 jaar Sovie-b-4aie. p,lE.nbnsHet grote bedrog. 

p 3:De Izvestia valt de IVe Internatio- 	p.10,19:Ed.Verheyen, lIarokko. 
nale aan. 

p. S:De moord op Kennedy 
p.11. Spaanse mijnwerkers gemarteld 



._4aJA/R 	 SOWJEL 

a zesenveertig jaren van stormachtige 
ontwikkeling pp velerlei wijzen, vertoont 
de Sovjet-Unie aan het eind van 1963 een 
beeld dat wel totaal tegengesteld is aan 
dat wat het Csarenrijk de wereld toonde. 

Naast de definitieve historische beves-
tiging van de superioriteit der plan-eco-
nomie, die onlangs tot zeer ongeruste 
conclusies van serieuze Wesrese waarne 
mers leidde, nadert snel het beslissende 
moment in de geschiedenis van de ontwik-
keling der productiekrachten (op welker 
basis de gehele menselijke cultuur zich 
ontplooit) waar de eerste Arbeidersstaat 
ter wereld het hoogst-ontwikkelde kapita-
listische land zal inhalen en voorbijstre-
ven, wat de omvang van zijn productie be-
treft. Dit was en is de basis waarop, in 
versnelde mate na Stalins dood, de op de 
achterlijkheid van Rusland gebaseerde 
macht van de bureaucratie, steeds sterker 
werd en wordt ondergraven en zij steeds 
meer als een parasitaire woeker, met haar 
wortels in de lucht komt te hangen. 

Dit is ook een verklaring voor het "aan 
de macht"komen van Chroestjev, zoals de 
Westerse televisie die ons onlangs, in een 
uitzending getiteld "Confrontatie" voor-
schotelde. 

De sociale en culturele verheffing van 
de tweehonderdentvdntig-millioenenmas a 
van de Sovjet-Unie heeft binnen de bureau-
cratie een steeds verder gaande differen-
tiatie, ontbinding en middelpuntvlieden-
de krachten -tot gevolg. Croestjev heeft 
bij de interne "heroridntatie en reorga-
nisatie" dezer bureaucratie, die tendens 
binnen haar tot uitdrukking gebracht, die 
het meest tegemoet kwam aan de verlangens 
der brede Sovjet-massa's naar destalini-
satie. 

Interresant was het, dit in de genoemde 
televisieuitzending waar te nemen, waar 
toen Croestjev in 1956 in het Presidium 
der C.P.S.US pleitte voor het herstel 

der betrekkingen met Joego-Slavig en 
Molotov zich hier heftig tegen verzette. 

Croestjev bracht toen Molotov op de 
volgende wijze in de minderheid, door hem 
toe -te voegen: Jij ging in 1939  naar Nazi- 

Duitsland om Hitler en Ribbentrop de hand 
te schudden en wij zouden nu niet naar Joe-
go-Slavig mogen gaan, waar onder leiding 
van Tito een socialistische opbouw wordt 
verwezenlijkt?" Iedere communistische ar-
beider, Rus of niet, is dit uit het hart 
gegrepen 

Paralel hiermee en in zekere mate haar 
vooruitgaand, zien we een hernieuwde op-
bloei van de Sovjet-literatuur en film-
kunst, welke beiden in staat bleken in de 
laatste jaren weer een breed publiek in 
het Westen te interreseren in de opbloei 
der Sovjet-coltuur. In de Sovjet-Unie zelf 
stroomden de stadions vol met tienduizenden 
mensen om de diep-menselijke en revolutio-
naire pozie van een Eftoesjenko ademloos 
aan te horen en met hem de dagerad van 
een socialistische toekomst te voorvoelen. 

De invloed van de Sovjet-macht doet zich 
verder kennen, in de milliarden roebels, 
die het land dankzij de gestadige produtie 
srijging in de afgelopen jaren in de "on-
derontwikkelde gebieden" gestoken heeft. 

Eensdeels als ondersteuning van n' tiona-
le, koloniale bourgeoisidn ter "vreedzame 
codxistentie" met het imprialisme, ander-
zijds ter ondersteuning van nationale bevrij-
dingsbewegingen, die zich in de loop van 
hun ontwikkeling omzetten in sociale re-
voluties, zoals do Cub anse en de Algerijn-
se evolutie. Dat hij de hulp aan de Alge-
rijnse Revolutie tito's invloed op Croest-
jev zijn uitwerking niet zal hebben gemist 
onderstreept noaals het progressieve 
karakter van deze invloed, die het "hij 
Tito in de leer gaan" van Croestjev, heeft. 
Dat ondanks het onwaardige karakter der 

"polerniek" tussen de Sovjet-bureaucratie 
en haar Chinese "zuster', de invloed dLër 
gevoerde "gedachtenwisseling" in de uitla-
tingen der Sovjet-woordvoerders doorklinkt 
was in de herdenkingsrede van de October' 
revolutie, uiygesproken door maarschalk 
Malinoveky, waarneembaar. Hij waarschuwde 
in zijn rede o.a. het Westen, niet de il 
lusie te koesteren dat de Sovjet-Unie 
het vreedzaam samenleven van de twee groot 
machten in de huidige wereld-situatie, 
ten koste zou laten gaan van de kleine 



landen. Hij zei dan ook dat benâanval op 
Cuba beschouwd zou worden als een aanval 
op de Sovjet-Unie. Hetgeen alweer een wat 
"liksere" interpretatie is van het vreed-
zaan samenleven, waarmede het nut van dis-
cussie en gedachtenwisseling nog eens be-
nadrukt wordt. 

Rest ons nog in deze kleine historische 
terugblik een woord to wijden aan de mis-
lukking der bureaucratische landbouwpoli-
tiek, die, het moet gezegd, door de burau-
cratie ten aanzien von de gehele wereld 
word-t erkend door haar enorme gran-aan-
kopen- in het Westen. Onder Stalin was dit 
eenvoudig ondenkbaar. Een slechte oogst 
zou bij een gezonde landbouwpolitiek, geba-
seerd op het collectief in eigen beheer 
hebben von de landbouw-productiemiddelen 
door de in werkelijkc. Sovjets georganiseer-
boeren en landarbeidersbevôlking, niet  

zulke, ok voor het iir1prialisme in het 
oog lopende, ernstige gevolgen hebben gehad. 

De door de Stalin-bureaucratie in 1930 
met wapengeweld doorgevoerdç "collectivi-
satie" van de Russische boer heeft tot in 
1963 zijn negatieve nawerking, waardoor de 
Arbeidersstaat verzwakt tegenover het im-
pri cli sine staat. 

Eerst het herstel der proletarisohe demo-
cratie, dat wil zeggen de wedergeboorte 
der Sovjets, het volledig in handen der 
werkende massa's bevinden der staatsmacht 
en hn volledig beheer van de productie-, 

middelen, zullen de Sovjet-Unie veilig 
stellen tegen haar interne verzwakking, 
die de kanker der bureaucratie gedurende 
tientallen jaren veroorzaakt heeft. 

Tevens is het slechts op deze basis dat 
een waarlijke internationale communistische 
beweging herboren kan worden. 

L,Wessels. 

.................... 

LABOUR EN DE ETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE. 
0 

In zijn rede op het onlangs gehouden congres van de Engelse Labour Party, heeft voor-
zitter Wilson o.a, de volgende behartenswardige opmerkingen gemaakt-. "Eet probleem is 
dit. Omdat de technologische  vooruirgang, overgelaten aan het mechanisme van de parti-
culiere industrie en het privaatbezi± slechts leiden kan tot hoge winsten voor weinigeh 
volledige werkgelegenheid voor weinigen en massaon-tslag voor velen, zou als de zaak van 
het Socialisme er nooit geweest was, deze thans door de automatisering geschapen zijn". 

Over de bewapeningswed-loop merk-te Wilson terecht op: "dat de kapitalistische landen 
de volledige werkgelegenheid slechts hndhaven dank zij grote bewapeningsorders en dat 
er een paniek zou uitbreken in Walls-treet en- op andere beurzen, op de dag, dat de vrede 
uitbreekt". 

ANERIKAANSE ADVERTENTIES. 

Paul Ferris verklaarde in de Londense Observer vak 22 September j.l. dat de adverten-
tie-conpagnes in de V.S. jaarlijks § 12.500,000,000,  (dollar) kosten, d.w.z. 66 dollar 
per persoon. Per dag wordt da ook ieder individu in de V.S. door 1,518 advertenties 
"geraakt", zoals dat in deze branche heet, een "opmerkelijke vuurkracht", 

Twijfel aan de. juistheid van deze ".Arîerican way of life" wordt weggeredeneerd met: 
van de dingen die je vertrouwen geeft in de noodzakelijkheid om opdeze manier te-

leven is, dat zelfs in Rusland ze het met adverteren proberen". 

+++++++++++++++++++±-H- 

Bij onze administratie verkrijgbaar: DE VIERDE INTERNATIONALE, WAT ZIJ IS, WAT ZIJ WIL.- 
een brochure, geschreven door M O PABLO. Prijs f0'50. 	 - 

- 



DE_LZSIIü1LVALTi)E 

VIEoE INTERNAflO Nd\LE .AAN 

Voor het eerst verscheen in de Izwes-
tja (van 13-9-1 63) een openlijke uitge-
breide polemiek tegen de Vierde Inter-
nationale. Nog afgezien van de inhoud-
voortze-bing van de traditionele Stali-
nistische lijn van primitieve verdacht-
making en systematische ontduiking van 
elk serieus argument- is dit feit op zich 
zelf zo belangrijk, dat , we het de moeite 
waard achten, een uitreksel van het ar-
tikel op te nemen. De volledige tekst 
verscheen in Franse vertaling in "l'In-
ternationale" van October 1963, pag. 4-5, 

Ons commentaar volgt hieronder, na het 
uittreksel. 

De laatste tijd is er in artikelen in 
onze en de buitenlandse pers steeds 
meer sprake geweest van het bestaan van 
een zekere Vierde Internationale en haar 
steun aan de avonturistische oppositie 
der Chinese Communistische Partij. 

Waar gaat het om? e Vierde Internati-
onaleis een internationale organisatie 

• van Trotskystische scheurmakers, de ver-
eniging van de meest volslagen opportu-
nisten van "linkse" stijl, die er ooit 
in de Communistische en de arbeiders-
beweging bestond en die er uit werd ge-
gooid wegens propagering van iden die 
vreemd zijn aan de arbeideraklasse. Zij 
werd in 1938 opgericht door dë politie- 
e vrienden van Trotsky, met als voor-

naamste. taak om de eenheid van de Marx-
istich-Leninistische partijen te onder-
mijnen. 

Zonder enige sociale basis, heeft de 
Vierde Internationale bijna haar gehele 
bestaan in een hol doorgebracht, bezig 
met het uitbroeden van complot-ten en 
voornamelijk wel met het hergroeperen van 

• haar kaders en met het verspreiden van 
haar opportunistische theoriën onder 
de politiek achterlijkste delen van de 
arbeidersklasse der kapitalistische 
landen, waarbij zij tot strijd oproept te-
gen de Communistische voorhoede. 

Betrekkelijk kort geleden kwam zij op, 
vooral in verbinding met het Chine 

afglijden van Marxistisch-Leninistische 
posities 
Zij, de leiders van de Vierde Internationa-
le, zijn gebleven wat zij waren, verwoede 
vijanden van het Marxisme-Leninisme, dragers 
van aarts-reactionaire gedachten. 

De Vierde Internationale is ook een fi-
lantbropische organisatie van subversieve 
aard, die Trotskytiche groepen verenigd 
in de kapitalistische landen, in het bij-
zonder in Frankrijk, Itali', Engeland, Oos-
tenrijk, Nederland, Belgi, Zwitserland, 
de Ver,Staten, Canada, Japan Ceylon, Argen-
tini, Chili, TJrugay, Mexico en in een se-
rie andere landen. 

De meerderheid van deze kleine groepen 
werkt in het geheim en steunt bepaalde 
bourgeois-ringen. . 

In 1953  vond er een scheuring plaats 
waardoor twee groepen, het Internationaal 
Socretariaat"en het"Internationaal Comité 
vijandig -tegenover elkaar kwamen te staan. 

In 1960 scheidden zich de Trotskysten 
in Latijns-nierika,af.De oorzaakvan deze 
scheuringen en inwendige conflicten is 
gelegen in hun opvattingen over hun houding 
ten opzichte vn de Sovjet-Unie, het soci-
alistische kamp en de Communistische en 
arbeiders-partijen. De Trotskysten van het 
"Internationaal Secretariaat" zijn voor een 
clandestiene strijd in de Communistische 
beweging en de verenigde socialistische 
krachten van het socialistische kamp. 

De aanhangers van ht "In-ternationale 
Comit" zijn voor de directe strijd tegen 
de Marxistisch-Leninistische voorhoede, 
de Sovjet?Unie en deandere socialistische 
staten. De Trotskysten van Latijns-Amerikaan 
se landen waren van mening dat hun rechten 
en belangen werden geschaad. 

Tengevolge daarvan staat de organisatie 
der Trotskysten aan de rand van de ontbin-
ding. De verschillende leidingen proberen 
nu de (totale) leiding in handen te krijgen. 

Desondanks zijn de Trotskysten verenigd 
in hun subversieve actie binnen binnen 
de revolutionaire wereldbeweging,. Aan dit 
doel waren de z.g. wereld-congressen ge~. 
wijd, vooral het Vijfde en het Zesde van 
1957 en 1961. Daar werd' de tactiek van het 



binnendringen in de massa-organisaties 
der arbeiders van de kapitalistische 
landen en in de Communistische partijen 
uitgewerkt. 

De Trotskysten hebben de meest ernsti-
ge verdachtmakingen aan het adres van 
de Communistische partijen verbreid. Zij 
verklaren op cynische wijze dat de laat-
sten de zaak van de arbeiders-klasse 
hebbeh verraden door de bourgeoisie te 
helpen haar overheersing in een aantal 
landen t bewaren 0  In de documenten van 
het Vijfde en Zesde"Wereldcongres" wordt 
op schaamteloze wijze beweerd dat de Com-
munistische partijen na de Tweede Wereld-
oorlog "hebben bijgedragen tot de handha-
ving van het Europese en Jmerikaanse 
kapitalisme", de weg hebben geopend voor 
het offensief van de reactie tegen de 
democratische krachten; dat do Communis-
ten de klassestrijd verwaarloosden, de 
demobilisering van de arbeidersbeweging 
en de : nationale bevrijdingsbeweging 
zouden hebben begunstigd, alsook de sa-
menwerking met de vijanden van de voor-
uitgang, enz. 

In het'manifest"van het Vijfde Wereld-
congres wordt weer op provocerende toon 
gmsteld dat de U.S.S.R. "zich heeft ver-
staan" met de imprialistische mogend-
heden en dat zij door haar vredespolitiek 
de arbeiders van een serie kapitalisti 
sche landen van Europa"verhinderd"heeft 
om de macht te ontnemen aan de bourgeoi-
sie in de jaren na de Tweede Wereldoor-
log. 

De Vierde Internationale kenmerkt ons 
tijdperk steeds als dat van het impria-
lisme, vn de oorlog en de proletarische 
revoluties, zonder rekening te houden 
met de fundamentele verandering in de 
wereldkrachtsverhoudingen. Hoewel zij de 
verzwakking van het imprialisme erkent, 
ontkent zij de onvermijdelijkheid van de 
overwinning van het socialisme in een 
vreedzame economische wedijver. Volgens 
de meest op de voorgrond tredende ideo-
logen van de Vierde Internationale is 
een wereldoorlog onvermijdelijk en moet 
de -arbeidersklasse dus bepalen hoe zij 
het gewapend conflict tussen staten dat 
zal uitbreken, zal uitbuiten ten einde 
de macht in handen te nemen. Vreedzame 
coxistentie is volgens hun onmogelijk 
en speelt het imprialisme in de kaart. 

Het Zesde Wereldcongres van de Vierde 
Internationale viel ook zeer scherp de 
conclusies van het Twintigste en Twoeen-
twintigste partijcongres van de C O FOS O UO 

en van de conferenties van Moskou aan in 
1957 en 1960, wat de verschillende vormen 
van overgang naar het socialisme betreft. 
De Trotskysten beschouwen de gewapende 

opstand als het enige middel om de overheer-
sing van de bourgeoisie te likwideren00.. 

Als garantie voor de overwinning van het 
socialisme ziet men de verwerkelijking van 
de z 0 go overgangsmaatregelen door de ar-
beiders in het bijzonder de organisatie van 
gewapende massa-actie ton einde de revolu-
tie in koloniale landen te versnellen; en 
dat onafhankelijk van de mogelijkheden.  Nog 
sterker, de nationale bevrijdingsstrijd zou 
op het o'genblik "de voorhoede en de voor-
naamste kracht der wereldrevolutie zijn"; 
aan deze ontwikeling moet volgens de 
Vierde Internationale alle streven van de 
volksmassa's der gehele wereld onderge -. 
schikt worden gemaakt...... het zijn oppor-
tunistische, volledig verrotte posities, 
uiterst schadelijk zoals reeds lang bekend 
was. 

Niettemin komen de Trotskystische aan-
vallen op de communistische leiders als 
waren zij ongedierte dab over boord gegooid 
moet worden, de huidige linkse schreeuvïrs 
en pseudo-revolutionairen, de leiders van 
de - Chinese Communistische Partij zeer te 
stade. Het is niet moeilijk cie te ontdek-
ken dat hun opvattingen in hoge mate op 
die van de Trotskystische ideologen lijken. 

De Vierde Internationale, die vroege.r 
alle communistische partijen aanviel, steunt 
nu steeds meer de scheuringsactie van de 
Chinese Communistische Partij. In 1960 al 
schreef zij een open brief a.-„n het Centraal 
Comité der Chinese C.P. waarin zij de dis-
cussie begroette. 

In verklaringen van Februari en Juli 
1963 nodigt de Vierde Internationale de 
Chinese leiding uit, meer eenheid te bren-
gen in de actré voor de z.g. revolutionai-
re vernieuwing van de arbeidersbeweging, 
waarbij op- vriendelijke wijze op het "progres-
sieve" karakter van de Chinese stellingen 
wordt gewezen. In de verschillende smeri-
ge kleine bladen en tijdschriften van de 
Trotskystische renegaten in Frankrijk, 
Itali, de Ver. Staten, Brazilid, Chili 
en een serie andere landen worden de 



ractjonajre Chinese opvattingen gepre-
zen en roept men de Chinezen op een blok 
van linkse communisten te vormen met de 
opportunisten van de oude stijl en aller. 
lei scheurmakers, 

De Chinese leiders hebben "waardige" 
bondgenoten. 

S0  Ivanovitch. 

In-"Communist", theoretisch orgaan van 
het Centraal Comité van de C.PS.U. pu-
bliceerde in haar nummer van September 
een nieuwe aanval op de Vierde Interna-
tionale van een zekere S.Doe. 

Wij laten hierbij zeer sterk verkort de 
voornaamste argumenten volgen., voorzover 
deze al niet eerder in de Izwestia be-
handeld zijn. 

het-. Trotdkyrae was altijd geken- 
merkt door 	dubbelzinnigheid, anar- 
cn-syndicalistische trekken, 
• Trotsky probeerde al voor de October-
revolutie de ideologie en de politiek 
van het centrisme te .introduceren, de 
revolutionaire beweging los te maken 
van de Communistische- voorhoede. Na de 
Octoberovorwinning waren de Trotskysten 
sceptisch ten opzichte van de kracht 
van de arbeiders in de Sovjet-Unie, wat 
betreft hun vermogen om 	het socia- 
lisme in Mn land op te bouwen. Zij ont-
kenden de leidende rol van de Marxisti-
sche partij... 

Zij kenden de Lëninistiache wet van 
de ongelijkmatige ontwikkeling van het 
kapitalisme in haar impria1istische 
fase niet. Zij wilden de revolutie expor-
teren..,. Volgens haar eien zeggen 
voert het slechts laboratorium-experi-
menten uit,.,. 

De Trotskystisbhe leiders ontwikkel-
den een intrede-tactiek tot infiltratie 
van de Communistische partijen, waarbij 
zij zich vooral orinteren op .opportunis-
tische., onstabiele elementen en carrire 
makers. 

De Trotskysten worden gesteu±ad dor 
bepaalde bourgeoiskringen, de rechter-
vleugel van de Sociaal-Democratie en 
alle ex-communistische opportunisten 
in. de Ver.Staten en Urugay b.v. verenig-
de de Trotskystische onderwereld zich 
met de resten van de overleden revisio-
nistische groepen van Gates en Gomez; 
in Belgig met de dogmatici onder leiding  

van Grippa in Brazilig met de anti-partij 
groep van Arna Soncis-Grabos; in Denemarken 
hebben zij relaties met de aanhangers van 
de renegaat Larsen (noot van de vertaler:  
geen van de genoemden heeft enige verbin 
ding met het Trotskysme. John G-ates vree- -. 
gere directeur-redacteur van de Amerikaan-
se Daily-17orker leidde een rechtse-  groep 
van de Communistische Partij, die zich van 
Partij afsplitste ia het Twintigste Congres 
van de C.P.S.U. Voor zover zij iets doet, 
is het in de Democratische Partij waarop de 
Amerikaanse C.P. zich sinds 1936 concen-
treert. G-rippa, uit de Belgische C.P. ge-
stoten wegens steun aan de Chinezen, ver-
toont een Stalinistische tendens, Larsen 
twintig jaar lang leider van de Deense C., 
was een fanatiek anti-Trotskystischo rech-
ter-vleugel figuur, die nu ook in zijn nieu-
we Socialistische Volkspartij weinig liefde 
voor de Trotskysten koestert.) 

Bij haar avonturistische posities ten 
zichte van.de  problemen van oorlog en vre-
de, zijn de Trotskystische leiders van me-
ning dat er geen eenheid tussen de volken 
van cie socialistische. en die der kapitalis-
tische landen mogelijk in, in de strijd tegen 
oorlog en imperialisme, waardoor een wereld 
oorlog onvermijdelijk is. 

In ce Trotskystische documenten wordt 
brutaal weg gesteld dat de U.S,S.R, pro-
be:rt -tot een verstandhouding te komen 
met de imprialistisohe machten en dat de 
oplossing van de Carabische crisis een 
terugtocht -tegenover de heersende kringen 
der Ver, Stateiis,,,,, 
In West-Duitsland nam men deel aan pro-

vocaties tegen Oost-Duitland en de Cornrnu-
nistische partijen van Oost en West-Diits• 
land, In Latijns-Amerika, probeerde men de 
cönheid der volksnassa 9 s in de strijd tegen 
het .irnptialisme en de ractië te breken, 
waarbij de gewapende opstand wordt gepropa-
geerd zonder de concrete krachtsverhoudin-
gen in overweging te nemen..,, 
Men steunt de Chinese leiders en vraagt 
hen de discussie te ontwikkelen en een gro-
te internationale conferentie van alle 
arbeidersorganisaties, de Trotskysten in-
begrepen, bijeen te roepen. 

Het Franse orgaan, 11Le Communiste pro-
Chinee, opende een caanpâgne voor de nood-
zakelijke verjonging van strategie en take 
tiek der revolutionaire beweging. Het blad 



der Braziliaanse renegaten "Classe Operania" 
viel de C.P OSØU. en de Braziliaanse C.P. 
scherp aan, De Amerikaanse "ivilitant" acht-
te de Chinese positie compleet in overeen-
stemming met die van de Trotskysten, 
(noot van de vertaler: "A Classe Oporania" 
wordt uitgegeven door de Communistische 
Partij 'van Brazilig die aan de Chinese kant 
staa-t,"Le Communiste", Redactrice Michle 
Mestre vertegenwoordigt een pro-Chinese 
minderheidstendens in de Franse C0P.,die 
sterk tegen het Trotskysme gekant is.) 

Maitan schreef in de'tFourth Internatio-
nal" dat er een frappante pvereenkomst 
bestaat tussen de Chinese politiek en de 
critiek van de Vierde Internationale op 
de Sovjet-leiding. 

De Trotskysten hebben ook nog directe 
contacten met de Chinezen0 De Trotskysti-
sche groep o .Ceylon die door E. Samara-
khody wordt geleid, heeft al enitge tijd 
contact met "Renmin Ribao", De Trotskys-
tische leider E,Modlik werkt samen met de 
Chinese vertegenwoordigers in Belgig via 
de Grippa groép. 
(noot van de vertaler: Edmund Sanarakhody 
bekend Ceylonees parlenentsl±d werd on-
langs in Moskou, niet in Peking ontvangen, 

E.Modlik, redacteur van het Trotskysti-
sche Duitse orgaan "Die Internationale", 
heeft nooit kennis gemaakt met G-rippa0 En 
er is geen sprake van een uitnodiging van 
de Trotskystische Partij om een Chinese de-
legatie te sturen, wat S,Ogourtsov uit 
"11 quotidiano" aanhaalt,) 

S. Oguurtsov0 

Commentaar 

Het belangrijkste feit is dat er zoveel 
aandacht aan de Vierde Internationale 
en haar ideeën wordt besteed. Na een lan-
ge periode van Trotskystenvervolging en 
pure laster, kan dit er alleen op duiden 
dat het van belang wordt geacht deze idee-
in uitvoerig te bestrijden; d.w.z, dt 
deze ideedn en verwante denkbeelden bë-
staan en. zich ontwikkelen, ook buiten de 
Vierde Internationale, en wel in de Sov-
jet-Unie en de andere arbeidersstaten 
zelf. Iets wat bij de destalinisatie ook 
onvermijdelijk is. 

De hele argumentatie komt erop neer dat 
de Trotskysten een klein onstabiel groep-
je zijn van linkse geisoleerde sectarirs 
overblijfselen uit een ver verleden, men- 

sen die het huidige wereldgebeuren niet 
begrijpen, die een wereldoorlog onvermijde-
delijk achten en zich daarin aansluiten bij 
de al even onverantwoordelijke Chinese lei-
ders De opmerkingen over opportunisme, 
steun van een deel van de bourgeoisie en 
de rechtervleugel van de sociaal-democra-
tie, zijn te lachwekkend om er serieus op 
in te gaan en zijn bovendien nog in. strijd 
met de voorgaande eigenschappen die het 
Trotskysme worden toegeschreven. 

Boeiender zijn de pogingen om de offici-
ede Communistische leiding schoon te was-
sen van het catastrofale beleid dat tot 
de nederlaag van het West-Europese prole-
tariaat leidde in de periode 1944-1947- 

Het enige argument is hier eigenlijk zo-, 
iets als: hoe waagt men de Sovjet-leiding 
van opportunisme te beschuldigen; het be-
langrijkste is echter het feit dat dit punt 
genoemd wordt alsook de Trotskystische en 
Marxistisch-Leninistische elementaire 
stelling dat de burgerlijke staat niet op 
vreedzame wijze kan worden afgebroken. 

Het is dit laatste punt dat door de har-
de feiten van de koloniale revolutie, 
voortdurncl sterker zich opdringt aan de 
koloniale massa's en in mindere mate ook 
geleidelijk aan bepaalde delen van de ar-
beiders-klasse in Europa. 

Onder druk van linkse argumenten en 
vooral van de linkse feiten der wereld-
ontwikkeling voelt de Sovjet-leiding de 
zwakte van de "theorie" der vreedzame 
overgang naar het socialisme en het hele 
complex der "vreedzame coxistentie"the 
ori?,die cloorde agressiviteit van het 
imprialisme en de weerbare reacties van 
de koloniale massa's weerlegd worcle. 

Evenals dat deze theorie door de eigen 
positieve steun aan socialistisch Cuba 
en nu weer aan socialistisch Algerije door-
broken wordt. 

Hoe meer de wereld-ontwikkeling zelf 
buiten en binnen de arbeidersstaten alle 
oude Stalinistische en nieuwe Croesjtsev-
istche theori'dn omverwerpt, des te ge-
voeger worden de massa's in de kolonia-
le wereld en in de arbeidersstaten voor-
linkse, Leninistische argumenten, 

En in deze zwakte heeft de Sovjet-lei-
ding eigenlijk  maar Mn zwaar argument 
over waarmee zij probe:rt terug te slaan. 

En dat is de poging om Trotskystische, 
links-communistische ideedn in verband 
te brengen met onverantwoordelijkheid ten 



opzichte van het probleem oorlog en vrede 
met het zogenaamd onvermijdelijk achten van 
een Derde Wereld-oorlog; met het Chinese 
standpunt; in de bedoeling ze voor: de opi-
nie van de hele mensheid te compromi-tereu. 

Het ongelukkige is daarbij dat in enkele 
officile documenten van de Vierde Inter-
nationale (het meerderheidsstandpunt) de 
Chinezen in een progressief daglicht zijn 
gesteld en progressiever dan de Russische 
leiders worden genoemd, op grond van de 
formele juistheid van een aantal Chinese 
argumenten. 

Zo b.v. de niet-vreedzame overgang naar 
het socialisme, de blijvende oorlogsdrei-
ging vanuit de aard van het imprialisme 
zelf, het noodzakelijk geweld in de kolo-
niale revolutie. Argumenten die overigens 
slechts dienen om de opportunistische en 
Stalinistische praktijk te verhullen. De 
Chinese opvattingen over oorlog en vrede 
worden -in die documenten-, het moet ge-
zegd, niet ondersteunt. 

Niettemin wordt het, door genoemde min 
/pro/of meer/Chinese uitlatingen de leiding 

van de S.U. gemakkelijk gemaakt het hele 
complex van Trotskystische denkbeelden, 
revolutionaire denkbeelden en van alle 
denkbeelden van elke linkse oppositie van 
communisten, als onverantwoordelijk Chi-
nees te brandmerken en als gecopromiteevd 
in de hoek te drukken; zo heeft zij een al 
te gemakkelijk excuus om linkse critiek 
niet ernstig te hoeven nemen. Uiteraard 
voor zolang de wereld-ontwikkeling en de 
destalinisatie daartoe nog de' gelegehhéici 
geven. 

In heb vorige nummer van "de Internati-
onale" toonde Michel Pablo het neo-Stalin-
istische karakter der Chinese leiding en 
de holheid van haar "revolutionaire" dema-
gogie aan. Hij wees op het kwalitatieve 
verschil tussen de Chinese stagnatie en 
achterlijkheid en het dynamische Russische 
destalinisatie-proces. 

Het gaat erom vanuit een zelfstandige, 
oritisch revolutionair-Marxistische posi-" 
tie, autonoom tegenover de Chinese, de 
Russische en welke bureaucratische tendens 
dan ook, het ontwikkelings-proces der ar-
beidersstaten en in hetbijzonder de desta-
linisatie in de S.U. nauwkeurig, op niet-
doctrinaire wijze tevolgon, in al zijn con-
tradicties; het gaat erom iedere nieuwe 

progressieve stap en tendens te signaleren 
en te eteunen waar en in welke vorm die 
ook maar te zien zijn. En dan valt aller-' 
eerst op hoe in de S,U,, dwars door aller-
lei bureaucratische misvormingen heen en 
naast bureaucratisch-opportunistische t 
tendenties (waarvan de steun aan de India-
sche bourgeoisie het meest weerzinwekken-
de voorbeeld is), nieuwe destalinisatie-
krachten zich een weg banen de steeds 
opnieuw opdringende binnenlandse critische 
discussie over kunst, economische rêrga-
nisatie enz. enz., de vergaande onderstèu-
ning van de Cubaanse en Algerijnse socialis-
tische revoluties, de belangstelling voor 
de Yougo-Slavische arbeidersraden en het 
arbeiders en boeren-beheer der genationa-
liseerde sector in Algerije. 

Wij hebben geen ilLusies over een gelei-
delijke ontwikkeling naar het totale herstel 
der oude Sovjets. Wij verliezen het perspec-
tief van de politieke revolutie tegen de 
bureaucratie niet uit het oog. 

Als wij serieus ingaan op de artikelen 
in de Iswestia en de Kominunist en op alle 
nieuwe volgende aanvallen op de Vierde In-
ternationale, is dat omdat wij het als een 
begin beschouwen van een open en brede fun-
damentele discussie in de hele communisti-
sche wereld-beweging en in het bijzonder 
in de Russische Communistische Partij; een 
discussie die nog wel een tijd geremd ken 
worden door o.a. de kaiketurale voorstel-
ling van Trotskystische denkbeelden in de 
Sovjet-pers, doch die dwars door deze ar-
tikelen heen met de meest bewuste critische 
voorhdede van de Russische communistische 
arbeiders, jongeren, intelectuelen en kun- 
tenaars gevoerd kan worden, en die uitein-, 

delijk zal uitmonden in eon aanvaarding van 
de Trotskysten en andere oppositionele corn-
iünisten als tendenzen in de grote commu-
nistische partijen. 

Aan die bovengenoemde vborhoede-elementen 
zullen wij duidelijk proberen te maken dat 
de Vierde Internationale geen verzameling 
van sectarische ruzinde clubjes is. 

Zij heeft gedurende een lange uiterst moei-
lijke priode van neergang van de arbeiders-
be-,  ieging en van gelijktijdige vervolging van: 
burgerlijke en Stalinistische zijde het 
Leninistische Program hooggehouden en vr-
der ontwikkeld. Zij heeft het democratisch-
centralisme in de praktijk gebracht, wat 



tendensstrijd betekent en wat onder de 
druk der zeer onguri' stige omstandigheden 
verschillende malen tot politieke degene-
ratie van bepaalde sectoren heeft geleid 
en scheuringen onvermijdelijk maakte;-  een 
heel wat gezonder ontwikkeling dan het 
gewelddadig Stalinistisch-monolithisme 
dat voor politieke eenheid door moest 
gaan en van de nog uitersibureaucratische 
methoden van deze tijd om nog zove 1 moge-
lijk van de kunstmatige eenheid te hand-
haven 0  

Zij bracht het proletarisch-internatio-
nalisme in de praktijk. Met grote risico's 
ondersteunde zij vanaf het begin de kolo-
niale revolutie, in het bijzonder de Al-
gerijnse revolutie,. En bij al dat werk ken 
zij niet over belangrijke matrile middde-
len beschikken doch had zij slechts de 
kracht van haar ideen. 

Het spreekt vanzelf dat de Vierde Inter-
nationale ook fouten heeft gemaakt, Maar 
zonder enige vrees zal zij haar eindoordeel 
over haar rol in het huidige tijdperk aan 
de geschiedenis overlaten, aan de cccie-
istische mensheid van de toekomst, waar 
de Iwenovitchen en de Ogourtsoven van  de 
Iswestia en de Kommunist niet meer de 
toon aan zullen geven. 

E 0Verheyen.  

UIT TROTSK S DAGBOEK,  

"Daartegen is nu eenmaal geen kruit 
gewassen" schreef Friedrich Engels over 
de ouderdom en de dood„ 

Langs deze genadeloze', alles omspan-
nende boog spelen zich alle gebeurtenis-
sen en belevenissen van het menselijk 
bestaan af, van de wieg tot het graf. 

Deze boog is het leven zelf. Zonder 
deze boog zou er geen cuderdom,'maar 
ook geen jeugd zijn. 

De ouderdom is"noodzakelijk", omdat 
daarin wijsheid en rust besloten liggen. 

De jeugd is daarom zo heerlijk, omdat 
de ouderdom en de dood bestaan, 

Loo Trotsky, Tagehuch im Exil, 
Deutscher Tasohenbuch Verlag 
MUnchen 1962. - 

+++++++-f-+±+++++++±++ 

D(cij,  moord op Kenne-dy  

HAAR ACHTERGRONDEN EN GEVOLGEN 

Na het optrekken van de kruitdemp, die 
in letterlijke en figuurlijke zin veroor-
zaakt werd door de dodelijke schoten op de 
meest belangrijke vertegenwoordiger van 
het Amerikaanse imperialisme, zijn de oor-
spronkelijke feiten, en de beschuldigingen 
aan het adres van de "dader" in een belang-
rijk ander licht komen te staan. 

Het was op zich zelf al veelbetekenend 
dat, enkele uren na de moord op de presi-
dent reeds zulke overtuigende bewijzen 
werden geleverd van de "linkse" orintatie 
van de "dader". Dit wettigde op zijn minst 
het vermoeden, dat de aanslag uit de te- 

hoek 
genovergestelde was gekomen, gezien de 
plaats en het milieu waar zich dit alles 
afspeelde. 

Dit vermoeden werd nog versterkt doof 
het z,g, spontane neerschieten van,de in 
staat van beschuldiging gestelde, Lee 
Oswald, door de nachtclubeigenaar Jack 
huby, welke volgens getuigenissen van 
bekenden, zich in het Eeheel niet zo per-
soonlijk voor Kennedy interr,eseerde. De 
verdere bewijzen voor de z.g0  linkse oriUn-
tatie(en ook aanzijn schuld aan de moord) 
zijn dermate tegenstrijdig, dat zelfs d 
burgerlijke wereldpèrs deze weinig over"  
tuigend acht, 



Int&gendecl, meer en meer klinken er in 
genoemde pers geluiden door die er op wij-
zen- dat men de schuldigen aan de aansla-
gen in-extreem-rechtse kringen veronder 
stelt. 

De vraag die zich ij het plagen van 
politieke moorden het eerst naar voren 
dringt ,is deze Wie heeft er baat bij of 
hoopt er baat bij te hebben? 
Het zeer voorzichtige beleid van de pre- 

sident ten aanzien van het Negerv.raag- 	Uuk 
inde Ver Staten en zijn buiten1ndse, 
koers van "ontspanning in de betrekkin-
gen met de S.U. (kernstbperdrag, graan-
leveranties), hebben Je meest rechtse de-
len van de Amerikaanse bourgeoisie via 
hun vertegenwoordigers in Senaat en Con-
gres, hem vn zwakheid t,a.v, het commu-
nisme, van linkse tendenties, ja zelfs 
van communisme beschuldigd. Zolang dit 
echter bij woorden bleef kon dit de presi-
dent en de leidende laag van de Amerikaan-
se bourgeoisie niet onwelgevallig zijn. 

Liniers kon hij, door zijn eigen klasse 
tegenstanders , als te progpesief afgeschil-
derd, steun vinden bij die delen van de 
massa's, blank en zwart, die niet door 
dit rookgordijn heen zagen. 

Om echter deze steun te kunnen behouc1n 
voor de komende verkiezingen moest hij 
wel tot bepaalde maatregelen t.a.v. de 
Negerbevolking komen, vooral waar zich 
de vorming vaneen nieuwe partij aankondigt 

die een grote politieke macht ou kun-
nen worden, n,l. de Freedom Now partij  
van Negers en Kleurlingen. 

De uiterst-rechtse delen van de Ameri-
kaanse bourgeoisie die vooral in de Zui-
delijke Staten zetelen, hebben dit alles 
met groeinde woede aangezien en de inci-
denten die zich enkele maanden voor de 
moord op de president in verband met 
.kdlai Stevenson en andere regerings-ver-
tegenwoordigers hebben voorgedaan, waren 
dan ook een teken aan cie wand. 

Men kon dan ook dë start van Kennedy's 
verkiezingskampagne in het hart van het 
rgactionaire Zuiden zien als een uitdaging 
en een tegenactie van zijn kant. Hij heeft 
zich in het hol van de leeuw gewaagd en 
verloren,.. 

Alles wijst erop dat Je grote oliemagna-
7ten en grootgrondbezitters, met bepaalde 
delen van de middelklasse in hun kielzog,  

via extreem-rechtse groepen (J.hn Birch 
Society, Ku Klux Klan) en zelfs cie onder-
wereld, getracht hebben met deze moord 
hun beperkte, tijdelijke belangen als deel 
van de bezittende klasse, veilig te stel-
len • Vooral waar Je emancipatie van de 
Negerbevolking haar o,a, van al te 
goedkope arbeidskrachten zou beroven,op 
de lange duur. 

Hieruit blijkt haar onvermogen en ook haar 
onwil (die uit haar specifieke. rol en 
plaats voortkomt als deel van de bourgeoi-
sie) de belangen van haar klasse in haar 
gehele samenhang te zien. Zij hebben waar-
schijnlijk cie kortzichtige gedachte gekoes-
terd dat met de dood van Kennedy eenZui-
derling", n,l. Lyncion Johnson op de Presi-
clentszetel goplaatsb, een politiek zou 
gevoerd worden die in:  overeenstemming zou 
zijn met hun beperkte belangen, 

Dat er in de,door de regering Kennedy 
gevoerde politieke lijn bepaalde gevaren 
('op lange termijn) voor het voortbestaan 
van het kapitalisme als zodanig aanwezig 
waren is niet te ontkennen.Elke dag van 
fivrede t! versterkt de Arbeidersstaten, de 
koloniale revolutie (in objectieve en sub-
jectieve zin) en sel-npt nieuwe mogelijkheden 
voor het heontwaken van de Europese en 
Amerikaanse arbeiders..massa' s. 

De: bovengenoemde gevaren kwamen en komen 
-dan ook niet voo uit de politieke lijn 
maar uit de re'dle krachtsverhoudingen op 

•wereldschaal. Men zou, wat de regering 
Kennedy betreft kunnen spreken van de meest 
intelligentevertegenwoordiger van de be-
langen van het Amerikaanse iinprialisme 

- als geheel. Dit hoeft hij, in tegenstelling 
met de hem toegeschreven "linkse" lijn, wel 

- bewezen met het verdrag met Franco, de 
taot.sgTeep in Viet-Nahm, zijn openlijke 

steun aan de invasie op Cuba, zijn hulp 
aan Marokko in het, tegen de .Algerijnse 
socialistische Revolutie gnriohtte aan-
val. op dit land, en zijn ingrijpen in cie 
Congo, via de troepen van de U.N.O. 

Het is dan, gezien, het boven gezegde, 
niet aan te nemen dat de Amerikaanse po-
litiek wat haar z.g, ontspanningslijn be-
treft jegcns de S.U. fundamentele veran-
deringen zal ondorga:n in de komende pe-
node. Op binnenlands gebied zou dit even-
viel, wat de strijd van de Negers aangaat, 
met nog meer vertragingan en tegenwerkin-
gen gepaard kunnen gaan. 



Stgeen aan de andere kant nieuwe stimu-
lansen en groter druk zou uitoefenen tot 
verheldering von de klasse-posities bij 
de Negermassa's en zodoende tot politie-
ke differentiatie in de vorm von een 
nieuwe Partij van de meest uitgebuitte 
zwarte bevolking kunnen leiden. 

ot slot nog enige opmerkingen over 
een beschuldiging welke door de 

correspondent van de Prawda in Washing-
tca regen het Trotskysme werd gericht 
in verband met de aanslag op Kennedy. 

Of de van de moord beschuldigde Lee 
awald een agent-provocateur is geweest 

of een eestelijk labiele figuur, die men 
de rol van een van der Lubbe heeft willen 
Laten spelen, is op zich zelf niet van 
ovcr -regend belang. Men heeft "twee vlie- 

n in n klap willen slaan, maar dit 
zo'n lompe wijze gepoogd dat dit bal-

loi'metj" snel doorgeprikt was. Er klonk 
0.n deze beschuldiging van de zijde der 
Sovjet-bureaucratie een echo door van de 
Mcakouse processen. 

Als Marxisten wijzen wij elke individuele 
daad van terreur af, welke poogt de revo-
lutionaire massa-actie te vervangen. 
Dit soort daden ken in een bepaalde si-

tuatie de tegengestelde uitwerking hebben 
Vooral als de politieke rijpheid van de 

massa's nog niet dat peil heeft bereikt 
dat noodzakelijk is en het dus de bourgeoi-
sie, door politiek bedrog zeer makkelijk 
valt, op de nationalistische gevoelens 
von de massa's te werken en de vermoorde 
alz een martelaar voor ie stellen, het- 
een we in de afgelopen zo duidelijk heb-

ben kunnen waarnemen. 

A. van Deventer, 

N'IAROKKO 
aanval van hot. feodaal-burgerlijk 
van Hassan II op het socialisti-

Algerije, werpt de vraag op: wat is 
ware doel, wieis Hassan, wat verte-

hij? 
De Franse koloniale overheersing in 

arokko is een andersoortige geweest dan 
•'te in Algerije. Pas betrekkelijk kort ge-

werd het land onderworpen: 1911. 
Officieel werd het nimmer direct be-

het bleef een protectoraat. Er 
?d een compromis gesloten met de feoda-

0e Arabische en Berber heersers, De ver-
nodingen waren ideaal voor hot verdeel 
i heers beginsel. Op critieke ogenblik-

kn konden Berberruiters massal worden 
ingezet tegen al te sterke druk van het 
Moarse volksdeel, 

Voor het laatst geschiedde dit in 1952 
ocen Sultan Mohammed de Vijfde werd afge- 

en verbannen, en Moulay ben Arafa 
:.r zijn plaats kwma. 

Bortervolken in Algerije zijn te gering 
( vervolg 
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in aantal om zo gebruikt te kunnen worden 
Het buitenlandse kapitalisme  

De protector,ats-verhoucling verhinderde 
geenzins een uitgebreicicle Franse koloni-
satie echter niet op zo'n grote schal 
als in Algerije. De Franse kolons bezeten 
en bezitten ongeveer 1.000,000 ha. van 
de beste grond waar voornamelijk citrus-
vruchten en wijndruiven voor de export 
worden gekweekt. Evenmin werd de binnen-
dringing van andere Franse kapitalistische 
belangen (financile, mijnbouw, comrîerci-
le en industrile) er door gehinderd: voor-
al op het terrein von de explotatie van 
inealen (fosfaten). 
De grootste economische uachtsconcentr'-

iie berust bij de Banque de Paris ei de  
Pays Bas o.a. via de Compagnie Gnralc 
Marocelectriciteit, transport, spoor-
wegen, trein en autobus-lijnén), de Grond 
Moulins du Maghreb, de Soci~t6 Anonyme 
des pcheurs, vele bouwbedrijven en onder-
nemingen die publieke werken uitvoeren 

op P. 19 ) 



SPAANSE, MYNWERK.ERKERSGFIv1ARJE.LD 

Wij geven hier en uittreksel var een klandestien rapport ui 
Spanje, dat bekendheid, geeft a'n de afgrijselijke martelingen 
waaraan op dit moment stakende mijnwerkers in sturie'bloöt staan 
Wij laten het rapport voor zichzelf spreken;  

De voornaamste leider van de vervolging is een kapitein van de 
Burgerwacht , Fernando 0aro, geboren in Meilila (Marokko), zoon 
van een kolonel van het leger, die tot vor kôft een kapitein van 
de Burgerwacht in Malaga was. Het was door zijn talent als fol-
teraar, dat hij werd overgeplaatst naar isturie. Een van zijn asss-
tenten, berucht om 'zijn wreedheid, is korporaal Ferez,een Galicier. 

Op 3 september om 4 uur smiddags stierf een mijnwerker, 
Rafael Gonzaiez, 36 jaar tengevolge van marteling op het hoofd-
bureau van politie te Sama de Langres. 

Op deelfde dag, op dezelfde plaats werd een andere mijnwerker, 
Silvino Zapico, 34 jaar, gecastreerd (warschi.jnlijk door een 
algemeen gebruikelijke methode van het verbranden'van haar en huid 
in de genitale zone. Hij ligt in ernstige toestand in het zienhuis. 
Deze mijnwerker was beschuldigd van comrnunistte zijn. Zijn vrouw, 
eveneens beschuldigd, schoor men het hoofd kaal. 

'Nog een andere mijnwerker, wiens naam ons nog niet bekend is, 
ligt eveneens in het ziekenhuis in ernstige toestand met brand- 
wonden in de genitale z6ne. 	 ' 

Een eveneens niet geidentificeerde mijnwerker werd naar een 
krankzinnigen gesticht gestuurd, daar hij een en zenuwaandoening door 
de martelingen had gekregen. 

'Vicente Bare.gaa, die in Lada, eau wijk van Lanreo woont, 
werd tot seksuele impotentie gebracht, door het vebranden van de 
testikels gedurnde martelingen. (Dit heeft waarschijnlijk 
betrekking op de bovengenoemde niet-geidentificeerde mijnwerker 
hierboven). 

Alfonso X. een voormalige-  wachtsmn van de Fondon mijn, gepen-
sioneerd vanwege siticosis, en op het moment kassier in een levens-
verzekeringsmaatschappij, revisora Bilbaino, werd beestachtig ge- 
slagen 	tijdens de stakingn van het afgelopen jaer. Dit jaar 
na zijn arrestatie, werd hij vastgebonden en -geslagen door korpo-. 
raal Perez, in aanwezigheid 'vn zijn vrouw. Deze kon dit niet aan 
zien en vil de korporaal aan. 	' 
Zich afwendend van de bewusteloze echtgenoot sloeg de korporaal 
de vrouw. Zij is op dit moment in de gevangenis in Oviedô, met 
kaalgeschoren hoofd, net zoals andere mijnwerkersvrouwen. Haar man 
werd later op de' dag. losgelaten en overgegeven aan een zekere Senén. 
Deze, een medearbeider, haalde een dokter nadat hij het slacht-
'offer mee naar zijn huis had genomen. Het gemartelde lichaam van de - 



arbeider was in zon vreselijke toestand dat de dokter bekende 
nauwelijks te weten waar hij moest beginnen. 

utonio Zapico uit Dada werd wreed mishandeld. Zijn kaak werd 
gebrken en zijn mond opeugscheurd tijdens de foltering. Hij 
is nu in een ziekenhuis. 	 - 

• Jaronimö Fernandez Terente, getrouwd en vader van een zoon ei 
Jesus Ramo Teva, tezamen met tien andere mijnwerkers zijn nu in de 
Carabanchel gevangenis in Madrid, na op beestachtige wijze te zijn 
mishandeld 

Everardo Castra, getrouwd en vader van drie zoons, is in 
La Cadellada, een provinciaal hospitaal voor gesteszieken, tenge-
volge van de:a±grijselijke martekingen op hem toegepast. (Dit kan 
de bovengenoemde niet geidentificeerde man zijn). Hij was op de 
goot Van  de DQuro Felguera Compagnie geklommen om de leus te schil-
deren "Het. volk al zich zelf wreken. Franco, moordenaar. 9  
Betrapt door de Burgerwacht toen hij dit deed, werd hij gesommeerd 
naar beneden te komen. Hij had de koelbloedigbeid om te atwoorden 
'Wacht tot ik klaar ben. Hij werd ontzettend geslagen. 

Juan Alberdi van Lada werd gearësteerd samen met een andere 
mijnwerker, bijgenaamd 'chocolatina, Om zich te vermaken, gaf 
kapitein Fernandb Caro order aan de twee mannen om met elkander te 
vhten. Omdat het gevecht natuurlijk niet in ernst gevoerd werd 
door de twee mannen , namen de folteraars van de Burgerwacht dit 
over en maakten de afranseling af, die de mannen elkaar niet hadden 
willen geven. Naderhand werden zij voor kapitein Ca±o gebracht, 
welke hen ironisch toevoegde 	Wat een beesten zijn jullie om 
elkaar zo af te ranselen 

Een vrouw, wiens naam op het ogenbliknog niet bekend is, 
trachtte aan de mishandeling die men bezig was voor te bereiden, 
te ontkomen, door te bekennandat ze zwanger was. Kapitein Fernando 
Caro stompte haar mt alle kracht in haar maag, roepende 	En 
communist mindere'. 
Hierbij moet vermeld worden dat deze Kapitein sportkleren draagt 
teneinde makkelijker te werken tijdens zijn ?ondurvragingen9. 

Buiten de mijnwerkers die gearresteerd zijn, is de verblijf-
plaats van meer dan vijfhonderd van deze arbeiders onbekend. 
Een zestigtal mijnwerkers van Hullera Espagnola in het Aller bekken 
verkiezen de doöd hoven de martelingen en de slechte behandeling 
in het algemeen. 

Maria del Rosario Garcia, 55 jaar oud, werd gearreierd, 
omdat zij haar zwager, een mijnwerker, onderdak verleende. • Op  de 
vraag wsarhen zij was gebracht , antwoordde zij 	Eerst naar het 
hoofdbureau van politie en toen naar de gevangenis. 9  

Als mijnondernemingen waar niet gestaakt wordt, een staker in 
dienst nemen, worden zij als eerste boete bestraft met 1000 peseta's, 
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de tweede 6.000 pst. .ij de derde maal wordt de onderneming 
gesloten.. 

Kapitein Fernando Caro gebruikt eenoriginei:. systeem voor het 
'kiezen  van zijn slachtoffers. 

Hij roept de bewakers van .een mijij. opJ.en geeft elk van hen op-
'dracht vijf mensen aan het werk te sturen. Omds_t ziJ de, volgende 
dag meestal verschijnen zonder enig sukses, ..vr --2 ,--t de..ka,i- 
.tenwie zij hebben bezocht. De bewakers.gve'nide namen van de 
mijnwCrkers die geen gehoor hebben gegevnei. kapitein :.Caro geeft 
opdracht de inanner onmiddellijk voor hem te brengen en dan begint 
-du foltering. 

In de laatste weken is en golf van terreur over het Isturische 
bekken geslagen'', bericht n pamflet, getekend door "Een groep 
van de Vaerenigings-oppositie. 
Een Asturische correspondent schrijft. 'Het 'voik is zoweL beangst 
als woedend'. 

Onze brichtgevers voegen raan toe dat het bovengsignaleerde 
ternau rnood aangceeft wat er zich afspeelt.-in 'stUrie.'. 

Dit Z13n de 	i.t bricen dIe o ns tot op dit moment bereiktn. 
V'anzfsprekë'hd is er ecn', ontbreken van de juiste. details', gëzien 
de omstandigheden waaronder het nieuws moet worden verkregen. 

All,::; rapporten eindiea mt oproepen tot nationale en internatio-
nale solidariteit, en vsgen' in het bijzonçler't de gehele 
beschaafde wre1d de afgrijslijkheden ontmasirt die in ..sturie 
gepleegd worden.. 

(o.vrgenomen uit Wo'ridCûtlook) 

HET GROTE BEDROG 

De dood van Kennedy heeft de doorhun leden in het.nauwgedreven 
vakbondsbestuurders weer wat ruimte gegeven om adem te halen. 
Niet alleen de vakbond sbe -tu urde'±s doch ook de werkgevers en het 
staatsapparaat (de regering het college van ±'i3ksbemiddelaars, 
de stichting van de'arbeid, de sociaal economische raad, de par-
lementaire demagogen en andere brandkast-bewakers) hebben weer iets 
van hun normale brutaliteit teruggekregen na de paniekwen, die 
half september voor hen begonnen 
Op de dag dat Kennedy begraven werd, is in de grootste tak van 
industrie t.w. de metaal indtrie 'ov.reenstemming bereikt over 
en nieuwe 	voor 1964.. Het-ogenblik was psychologisch bijzonder 

goed gekozen. Op het moment, dat de aandacht van de arbeiders even 
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afgeleid was wisten de werkgevers een maximum aan concessies 
van de onderhandelende vakbondsbestuurders te ve±1'ijgen. 
De belangrijkste eis, waarmee de metaalbonden de onderhandelingen 
ingingen n.l, de GLIJDENDE LOONSCHAAL (het automatisch aanpassen 
van de lonen als de prijzen stijgen) werd zonder enig verzet aan de 
werkgevers cadeau gedaan. Aatgekoudigd verd dat de bonden "er niet 
voor terug zuilen schrikken de opehbieëk-ctausul te hanteren 
BIJ ÂLÂPNPENDE PRIJSSTIJGINGEN in het komend j aa r " 	Vrije 
Volk 27 nov. 1963) . Hier ligt de kern van het bedrog. Iedere 
dag kan men lange lijsten in de kranten zien met artikelen die reeds 
voordat het 1 januari is in prijs zijn gestegen. De heer Baan 
voorzitter van de NVV-metaalbewerkers bond heeft in de tweede 
Kamer (zijn partijgenoot H.Vos deed het in de Eerste Kamer) een 
komedie staan opvoeren over de "schandelijke stijging" van de 
prijzen van o.a. muizenvallen. 
Het was een aardig grapje. Minister Veldkamp van sociale zaken 
heeft op 8 november j.1. aan de leden van de Kamer een beknopt ver-
slag gegeven van het verloop van de lornaonderhandelingen, die in de 
afgelopen periode zijn gevoerd. Wij lezen in dit verslag onder het 
hoofd "Prijsbeleid" "Een belangrijke verhoging van het effectieve 
loonpeil, die de trendmatige stijging van de arbeidsproductiviteit 
overtreft, a1 prijsaanpassingen onvermijdelijk man.( vet van H.R) 
Bij deze aanpassing van het loonpeil zijn zowel door de buitenlandse 
concurrentie als door het karakter van de binnenlandse vraag naar 
bepaalde goederen en diensten grenen gesteld aan de doorwerking 
in deprijzen" Tot zover Veldkamp. 
Afgezien van het feit dat hieruit blijkt, dat de heren van het 
NVV en de P.v.d.A. wisten, dat de prijzen verhoogd zouden worden 
en dat die "forse loonsverhoging" een wassen neus is, geeft Veld-
kamp de heren nog een lesje door er op te wijzen, dat het prijspeil  
voor een belangrijk deel bepaald wordt door de  verhoudingen op de  
wereldmarkt. Juist daarom is elk gesprek over prijscontrole onzin. 
Nog duidelijker zei de minister het op 12 november in de Tweede 
Kamer "Voor zover de loonstijgingen op korte termijn niet 
kunnen worden gefinancieerd uit de stijging van - de productivit€it, 
uit een grotere invoer of een daling van het winstinkomen, leiden 
zij tot prijsstijging". }T ENIGE  MIDDEL OM. DE LONEN VAN DE AH 
BEERS TE BESCIMEN TEGEN DE DIEFSTAL VIA FRIJ 	1OGGEN IS DE 
GLIJDENDE LOONSCH-AAL EN KT MINIMUMLOON 
Reeds vele tientallen jaren stijgen de prijzen op de wereldmarkt. 
De lonen zijn ook gestegen, maar niet in redelijke verhouding tot 
dëpnijzen. Mn vergelijke maar eens het loon van een arbeider van  
b.v. voor de eerste wereldoorlog ethet huidige loon.Zeker krijgt 
men nu 15 maal meer loon, toch ken men met het huidige loon niet 
15 maal riieèr kopen. Natuurlijk leeft de-westerse arbeider thans 
beter dan vijftig jaar geleden. Deze verbetering omvat echter 
slechts een fractie van de toename aaü totale rijkdom - in elk 
opzicht-'in de kapitalistische wereld. 
Door verschillende groepen van arbeiders en bonden is in de laatste 
weken de eis gesteld van 	een glijdendeloonschaal of een 
permanente openbreekclausule in de c.a.o.'s waarvan onmiddellijk 
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gebruik van zou kunnen worden gemaakt bij het stijgen van de prijzen. 
De werkgevers hebben het gevaar tijdig and e.r1nd en de bestuurders 
vande inetaalbonden;gewezen op de consequenties van deze gevaarlijke 
eis, De komedie met een baard van Baart over de prijsstijgingen 
inde Tweede Kamer , was niets anders dan een afleidingsmanoeuvre, 
die de glijdende loonsôhaal in het eisenpakket van de metaal- 
bonden moest vervangen. 

meer vakantie  

Het hoeft geen betoog, dat de werkgevers alles doen om het pact, 
dat zij met de vakcentralen moesten sluiten onder de druk van de 
stakingen en andere acties van de arbeiders zoveel mogelijk 
trachten uit te hellen. Reeds weten wij van Holtrop de directeur 
van de staatsbank, dat na 1 januari a.s. 5% , van de op die datum 
mogelijk geworden , onverplichte loonseroging, van 5% door 
prijsstijgingen zal worden opgeslokt . REST; NIHIL. 
Per 1 april a.s. of eerder mag en tweede 5% gegeven worden bij 
CAO-vernieuwing. Wij laten hier nog eventerzijde, dat die werk-
nemers, die niet onder een CAO vallen en dat zijn er nog altijd 
enige tienduizenden, heel hard zullen moeten knokken voor een 
beetje verhoging. Van de genoemde tweede 5%.verhogingmag 0,8% 
afgetrokken worden voor twee extra () vakantie-dagen. De slimme-
rikken aan werkgevers-kant ,-van de vakcentrale hebben wij daar 
althans niet over gehoord- , hadden al bekeken, dat het geven van de 
twee extra vakantie-dagen geen enkele concessie was, door het feit 
dat 1961+ een schrikkeljaar is en in de dâax'op volgende jaren ver-
schillende feestdagen voor de werkgevers gunstig vallen komen zij 
geheel aan hun trek. Laten wij hopen dat de 0,89 niet in de prijzen 
doorberekend wordt. 

het minimum-loon 

Over het minimum-loon is in het algemeen ofp het moment, dat wij dit 
schrijven nog geen overeenstemming bereikt. Helaas gingen op dit 
vlak; de mëtaalbewerkersbondeneveneens door de..knie. . In het 
bovèn reeds geciteerde verslag van de minister van sociale zaken 
d,d. 8 november staat onder de kop 'Minimum inkomens' "In de Stichting 
van de Arbeid en de SER, zal het overleg worden :voo.rge zet over de 
vraag op welke wijze tegemoet in worden gekomen aan de behoefte 
om een bepaald minimum-iko 	(sic! HR) e waarborgen. In begn- 
sel is mvereenstemming bereikt over de hantering van een nader uit 
te werken toetsingsnatsaf 6ij de beöordeling van de c.a.o.'s 
en andere arbeid svoorwaardenrege lingen. Voor .vol-waardige werknemers 
is daarbij aen bedrag van floo;-pr, week als uitgangspunt van een 
dergelijke inkomensnorm aanvaard. Deze norm zal gelden op de leef-
tijd waarop het volwassen loon wordtbereikt doch uiterlijk op 
25 jaar. Met betrekking tot het minimuminkomen van vrouwelijke 
werknemers zullen de normen, welke hier te lande ingevolge het 
E.E.G.-verdrag worden aangehouden als richtsnoer gelden". 

-- 15 



(Voor de vrouwen hanteert men de E.E.G.-normen omdat men hen op 
die manier i minder kan betalen. Als het er om gaat de mannen-
lonen op Europees peil te brengen dan is men plotseling beireesd 
Voor de betalingsbalans of verzint reen een ander argument). 
Uit het citaat kômt duidelijk naar voren, dat van de eis der 
vakcentralen t.w, een minimumloon van f 100,- per week of f2,25 
per uur (zie 'DeV.kbeweging" 8 okt. 1963) heel wat werd afgesnoept - 
door-  de werkgevers. In de vergadering van de Tweede Kamer Van 12 nova 
j.l. waar het verslag vsn minister Veldkamp aan de orde was, heeft 
I.Baart zijn mond gehouden, de overige NVV-bestuurders waren niet 
aanwezig en de heer Suurhoff van de P.v.d.A. zei 	" Naar aanleiding 
van dit stuk (het rapport van de minister. zie pag. 303 van de 
Handelingen) zou ik graag namens mijn fractie instemming betuigen 
met het feit, dat de regering het in de Stichting van de Arbeid be-
reikte accoord heeft "gehonoreerd", zoals de minister dat uitdrukt. 
Het is jammer dat niet ook overeenstemming is verkregen kunnen 
worden over een uitkering ineens, aaar 4,k ken begrijpen, dat 
de vakcentrales van werknemers op het bereiken van overeenstemming 
op dat punt het accoord ten slotté niet hebben doen afspringen ". 
Tot zover de voorzitter van de P.v.d.A. 

enige conclusies  

In het bovenstaânde hebben wij ons voor namelijk beperkt tot de 
metaalindustrie. Het ambtenalenToverleg zit op dit moment muurvast 
en de minister van Binnenlandse Zaken Toxopëus heeft gedreigd ge-
heel buiten het overleg te zullen bèslissen. In andeie.bedrijfs-
takken duren de besprekingen voort. Met ehorme cynische 
brutaliteit , en volkomen negatie van de eisen die door de. leden 
in de afgelopen weken naar voren werden gebracht, voeren de 
bondsbestuurders besprekingen met de werkgevers. (Hoe cynisch deze 
bestuurders zijn leze men in hetalge1ijkertike1tje 'Wat zegt 
de trainer vn Ajax' uit het blad van de A.B.C.(NVV) , dat wij 
elders in 'De Internationale " hebben opgenomen. 
Wat hebben de onderhandelingen tot dusver opgeleverd ? 
5% loonsverhoging per  januari. Deze verdwijnt geheel dôor prijs-
stijginen ("Zonodig eisen verhogen bij prijsstijgingen ", zie 
het NVV) 
5% loonsverhoging per 1 april of eerder. Ook deze zal voor een 
belangrijk deel door prijsstijgingen gestolen worden. in deze tweede 
verhoging zit o.a. de 08% voor de twee vakantiedagen, die de werk-
gevers niets kosten. 
Uitkering in eens ? Afgewezen. 	-. 
Minimumloon vn f100, Een eis die veel te laag is en minstens 
f 125,- netto had moeten zijn. Dé werkgevers willen bovendien van 
het f100,- minimumloon f100,- minimum-inkom maken. Inbegrepen 
overwerk, toeslagen enz. 
Discriminatie van de - vrouwelijke werknemers met de EEG-smoes. 
Glijdende loonschaal.Doôr een aantal belangrijke, bonden' gesteld doch 
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door de Metaal-bonden reeds cadeau gedaan aan de werkgevers. Hier-
door wordt elke 1ooiisverhogingdirect of na .korte tijd , de arbei-
dejs. weer afgenomen. 
Is dearbeidersin de bedrijven niet opnieuw 	ingrijpen,, 

dan zullen zij binnen enkele weken weer even ver zijn al-á zij 
waren in september op het moment, dat de acties begonnen. Opnieuw 
wordt bewezen, dat in de leiding van de vakbonden geen 'enkel vertrou-
wen kan worden gesteld; Deze leidingen moetenwordén weggejaagd en 
vervangen worden door klassebewuste arbeiders. De strijd moet voort-
gaan voor 
Een minimum-loon van f125- netto per week,  tegen prsstigingen 

beschermd door een glijdende loonschaal. 

••Tegelkehuurverhdng -met of zonder compensatie 

Tegen elke discriminatie van  vrouwelijke arbeiders  en ieugdien 

Het witmakenvan alle - zwarte lonen  

Ee  1oonsverhoginger 1 november  1963 van fl5, -  per week voor 

iedereen. 

Afschaffing van de Stichting vande Arbeid, het College van Rijks-

bemiddelaars, en het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945  

VoLlèdi,g herstel van het stakingsrecht voor iedereen. 

Bij inkimping van de werkgeëgenheid invoering van'een. glijdende  

urenschaal  ( verdeling van de arbeid over alle arbeiders in het 

bedrijf met behoud van volledig loon - ) 
Veertig-urige werkweek  

Voor.,de democratisering van de vakbonden. Veijdering  van de 

bureau'cratën.  

H. Rubens. 

0=0=0=0=0=0 

HET B TR P, I.P WEER BERT 

De bruto-wint van de Amstelbrouwerij ontwikkelde zich als volgt 

1958 f 89 667.000 
1959 9.833. 000  
1960 10- 395.000  
1961 ll2Ll-3. 000 
1962 12.069.000  

Het bierverbruik nam in de eerste negen maanden van 1963 met 
12% toe. Toevallig ontvingen de aandeelhouders 12% dividend. 



WAT ZEGT DE TRAINER VAN AJAX ? 

'Aanval1en, altijd aanvalle' zegt ie £ Dat trekt publiek, ze leven 
mee, ze zien wat. Ze hebben betaald, ze willen'waar voor hun,  
geld.. Dat telt ook voor de bond en nu is het zover de vak- 
bonden , aangemoedigd dohr hun leden, zijn in de,  aanval en wat 
zeggen de. mensen ? 'Dar hebben we op gewacht, wat waren ze slap 

al maar verdedigen V 
En nu maar doelpunten maken. an zegt tegén Bram "Ga mee jong, 
het is weer de mQeite waard". Ei. Bram was in geen jaren mee geweest 
Hij kreeg-er weer plezier in en-schreeuwt het hardst van alle- 
maal ; "Hup Roemers, hup Liefaard, zet Vm  op, geef die bal door 
aan Fenninkhof naar Van Hattem. "Schot - keihard doelpunt I.11, 
Ja dat moeten onze bestuurders hebben -aanmoediging vaneen hele- 
boel mensen. Er is voorlbpig plaats voor 50.000. Komen er meer, 
dan gaan we verbouwen. Jan neemt Bram mee, Bram.neemt z'n zoon 
mee, die er eerst niets voor voelde. Medeleven, aanmoedigen 4e 
club, je bond, maakt het de spelers in het veld mogelijk doe],- 
punten te maken. Ze willen best. En - als de tegenpartij ook een 
doelpunt maakt,. mensen dan even koppië gebruiken - er zijn twee 
partijen en die willen allebei winnen. Dan niet schelden, maar 
gewoon doorg.aân , kan het niet in de directe aanval, dan maar 
langs de lijn. Immers, alle doelpunten kunnen geen pénal.t7's zijn. 
We spelen het spel volges de regels -he beter de wedstrijd, 
hoe meer mensen er komen. Daar gaat ie weer, onze spelers hebben 
hun rode-trui aangetrokken hup Roemers, •hup Liefaard, wat 
een kans'. 
Tegen de lat...», Dat was eën slecht shôt.Roemers, een opgelegd 
doelpunt (uitkering ineens). Maar d jongens blijven hufi best 
doen, gaan er weer op af, onder geloei van het publiek,. ..... 
Liefaard, vrij voor doel, wordt gehinderd, maar schietTtoch met 
dat oude linkse been van hem keihard en  - 	goalU " 

(Overgenomen uit "WELVAART" , blad van de Algemene .Bedrijfsgroepen 
Centrale d.d. 30 november 1963 ) 	. 

Wist u dat Roemers nog een rode trui had ? (red. D.I.) 

0000000 
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Het typeert de huidige Sultan dat hij in 
1959 te Chiasso (een plaats op de Zwitsers 
'Italiaanse grens) vice-president werd van 
een nieuwe maatschappij ter bestudering van 
de exploitatie van mineralen inAfriko, in 
het bijzonder in Marokko. Een onderneming 
waarbij bepaalde Zwitserse en Italiaanse 
iinancile kringen zich gaarne van de mede 
werking van de toenmalige kroonprins wilden 
verzekeren. Om een ideale relatie met het 
imperialisme te kunnen bereiken moest de 
Hassankliek en aanhang eerst alle tegenge-
stelde en afwijkende krachten, als georgani-
seerde krachten uitschakelen; wat systema-
tich in etappes gebeurde, eerst nog samen-
werkend met de oude Mohammed de Vijfde en 
e rechtse burgerlijke notionalisten, later 

steeds onverbloemder en dictatorialer. 
Het hof begon via een Istiqlal regering 

onder leiding van Si Bekkai het Verzetsle-
ger en de Verzetsbeweging te ontmantelen. 

Een nationaal logerwerd opgericht. Toen 
kreeg Bala±'rej in feite de taak, de Istiq-
lal van haar linkervleugel te zuiveren. De 
scheuring die hiet het uiteindelijke gevolg 
van was leidde tot de opricbbing von de op-
poitionele U,NO F.P O  Zo wilde men echter 
niet alleen een klap naar links uitdelen, 
doch tegelijk de ondergang van de Istiqlal 
als de grote leidende partij voorbereiden. 

Hassan richtte de kouvement Populaire op 
als partij van het hof, wat alleen mogelijk 
was op een Berberbnsis. 

Een andere manoeuvre was de uitlokking 
van Berber-opstanden in Noord-Iarokko (Rif) 

Een kabinet onder leiding van Abdallah 
Ibrahim-nc der leiders van de linker-vleu 
el van de Istiqlal- kreeg de taak deze op-

standen, en tegelijkertijd de resten van het 
oude Bevrjdingsloger, te liquideren. 

De burgerlijke progressieve elementen van 
het program van Ibrahim werd sterk ingeperkt 
en gesaboteerd. De 40.000 ha. (van de 

1.000.000 ha.) die van de Franse kolons werd 
overgenomen kwamen de boeren niet wezenlijk 
ten goede. De verdere sociaal-economische 
en financidlè hervormingen, moderniseringen 
en ook cie nationaliseringen droegen alleen 
bij en konden alleen bijdragen tot de verster-
king van de positie der bourgeoisie. 

Het voortdurende nijpende geldgebrek bij 
alle ontwikkelings en industrialisatieplan-
nen drong als het ware "vanzelf" tot nauwe-
re relaties met het imperialisme. Na deze 
tak te hebben voltooid kon Ibrahim gaan, 
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kon de hofpartij (dat is op het ogenblik 
cie F O D O I 0 00, Front de Dfense des Insti 
tutions Constitutionelles, wanrij de "Volks 
partij' zich aansloot), zij het met moeite 
de helft van de zetels in het Hogerhui 
behalen, De nieuwe regering, volkomen on-
derworpen aan het hof kon toen de openlij-
ke grote aanval op de oppositie, in het 
bijzonder de U,N O F,PO openen, Via de beken-
de methode van een ontdekt "complot tegen 
de regering" werden de meeste belangrijke 
oppositie organisaties verboden en een 
1.000 tal U.NQ POP, en andere leiders ge-
vangen gezet. 

Het valt op dat de leiding der oppositie 
van de arbeidersbeweging, gedurende deze 
gehele periode totaal gefaald he ft. Het 
is natuurlijk buitengewoon moeilijk onder 
een verschrikkelijke politieke druk en ter-
reur en principiHel Republikeins-Socialis-
tisch program te ontwikkelen. Doch deze 
situatie pleit de UONO F.P, leiding niet 
vrij. Zij heeft het nimmer gewaagd tot op 
de huidige dag, het half-feodale koning-s-' 
schap zelf aan de orde te stellen en even-
min om de zo broodnodige radicale land 
hervormingseisen naar veren to brengen, 
toen het nog min of meer in het openbaar 
mogelijk was. Nu is de U.W.P. in de ille-
galiteit gedrongen. 

De weg lag vrij voor een compleet ongeremd 
harmonisch huwelijk tussen compradoren-bour-
geoisie en imperialisme. En Arotc vijand 
was er alleen nog over: de koloniale revo-
lutie, in het bijzonder de Algerijnse socia-
le revolutie, met haar toenemende aantrek-
kingskracht in heel Afrika en in Morocoo 
niet in de laatste plaats. 

De a2.nval op Algerije.  

Voordat Marocco onafhankelijk werd drong 
M,I.FQ E,R,M.A. (een grote Franse onderne-
ming die zich bezig houdt met de exploita-
tie van mineralen en beheerst wordt door 
Pennaroya) er bij de Franse regering op 
aan van het gebied MauretaniH, een afzon-
derlijke staat te maken: de zeer rijke ijzer-
erts voorraden von de mijnen te Fort Gourand 
konden dan over (voor het imperialisme ) 
veilig gebied worden afgevoerd naar de ha-
ven St. Etienne an de Atlantische kust. 

Een zelfde soort manoeuvre herhaalt zich 
nu. Ook de Zuid-Westelijke Algerijnse Sahara 
in het bijzonder het gebied van Tijidouf 
heeft rijke 'ijzermijnen en hoogstwaarschijnlijk 
belangrijke olievoorraden. 



het hotelwezen en de Banque de Rothochilcit 
( Parijs) via Penarroya: mijnen te Ouenza; 
samen met Zellidja in de Fonderiës Pena-
rroya-Zellodja; de Union Marocaine de Mi-
nerais et Mtaux ( UM311ETO) 0  

Daarnaast moeten nog worden genoemd de 
omnium Nord-Africain, beurswaarde + 6 
railliard frs, geboren uit een associatie 
van de Banque de Paris ei de Pays Bas en 
Penarroya, die tot 1959  het recht had het 
Maroccaanse geld uit ie geven. Dit recht 
werd in 1959  verkocht aan de Maroccaanse 
staat voor Mn rilliard, zeshonderdzestig-
iillioen. fr , Het tabaksmonopolie behield 

men. Mn der dochtermaatschappijen is de 
Socit Anonyne des Transports Automobiles 
du Sous (S.A0 T O A Q SJ 

Voorts is er nog Wornis Maroc (met als 
Algerijns filiaal B010A01-vl0), de Socit 
Comriercjale d'Affrterient et de Combusti- 
bles (s.00A0C 0 	welke zelf weer'een fili- 
aal is van M.00 K0T.A0 ) en Saga Mory (Al-
gerijnse zusteronderneming werd :enationa-
liseerd), 

Het Franse kapitaal is niet alleen geble-
ven. Talrijk zijn de Amerikaanse belangen d 
die meestal vervlochten zijn met Europese 
ondernemingen. Zo hoeft b.v. de Amerikaan-
se.  Beihiehera Steol een relatie riet de 
holding-maatschappij van Zellidjo. OØV.AO . 
I.M. geheten (riijnbelangen), De Engels-Ne-
derlandse Koninklijke Olie heeft een be-
lang in een fosfaatfabriak in Safi en on-
derhoudt goede betrekkingen met de Lon-
dense en Parijse Rothschildts 0  

En Marocco is natuurlijk geen geTsoleerci 
investeringsgebied. De genoemde zeer gro-
te Franse maatschappijen hebben meestal 
filialen in Algerije, die nu riet nationali-
satie bedreigd worden of reeds genationa-
liseerd zijn. 

Deklasseverhoudingen  
Ondanks al deze activiteiten van het 

buitenlandse kapitaal bleef een aanzien-
lijk deel van kiarocco, vooral de Berbergi-
bieden grotendeels in een pr-kapitalis-
tisch stadium van productie voor eigen 
onderhoud steken. Dit heeft ten gevolge 
dat het landbouw-probleem wel acuut is-
de agrarische massa 9 s zijn zeer arm- doch 
niet zo explosiefwas en is als in Alge-
rije, waar zich een veel massaler onteige-
nings en proletariserings-prtces had voor- 

gedaan. Welke toestand zich ook weer weer-
spiegeld in de zwakheid van de *assa-bewe-
ging in Marocco. 

De Maroccaanse heersende klasse bestaat 
uit grootgrondbezitters en een nieuwe be-
perkte bourgeoisie van handelaren, onder-
nemertjes, ambtenaren enz.; tegenwoordig 
zeer stèrk met het imperialisme verbonden 
en ervan afhankelijk, alsook nauw samenwer-
kend met het hof. Natuurlijk is er nast 
de conapradoren-bourgeoisie, ook nog een 
meer nationalistisch georinteercle burger-
lijke en kleinburgerlijke vleugel, doch 
deze is zeer zwak en op het ogenblik door 
de reac±iônaire concentratie - hof,conpra-
doren 5  leger en politieapparaat- sterk te-
ruggedrongen. 

Het moderne proletariaat is van een be-
trekkelijk geringe omvang. De onafhankelij-
ke vakbeweging, de Union Marocaine de 
Travail (U 0M.T.) was evenwel een tijdlang 
uiterst militant. Zij is steeds solidair 
gebleven met de Al,erijnse revolutie. De 
massa der boeren is ongeorganiseerd en 
treedt nog niet als politieke factor op, 
als we Berberostanden in het Rif-bergland 
buiten beschouwing laten. 

Hassan's opgang.  

Bi het bereiken van de Maroccanse onaf -. 
hankolijkheid in 1956  was de situatie voor 
de nationalistische massa-beweging gunstigv 

De positie van de burgerlijk-nationals 
tische Istiqial, het Bevrijdingsleger, de 
Verzets-beweging (oa 0  de radicale Crois-
sant Noire, Zwarte Halve Maan) en de vak-
bonden ( U.M.T.), was sterk, 

Een deel der feodalen had zich zelf 
door al ie nauwe samenwerking mci het 
Franse imperialisme ( Ben Arair avontuur) 
zwaar gecompromutearcl en uitgeschakeld. In 
1963, na zeven jaar is een reactionair fe-
odaal- comprhdoreribl ok onder leiding van 
hot hof alairachtig. Dat is in hei bijzonder 
het werk van Hassan gevecst, doch hei 
werd reeds voorbereid door ohammed de Vijf-
de. Dé laatste vertegenwoordigde de tradi-
tionalistische ( feodale en half-feodale) 
gematigde nationalistische sector en werd 
ook gesteund door hei min of meer nationa-
listische deel van de bourgeoisie. 

Voor Hassan, wiens raadgever Guedira is 
was de onafhankelijkheidss-trijd iets onaan-
genaams en cie onafhankelijkheid een onver-
mijdelijk kwaad. 
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Voldoende reden voor het imperiolismo 
om te proberen dit gebied weer in honden 
te krijgen. 

Het probleem is alleen dat er nog geen 
goede, redelijk nabijgelegen Atlantische 
afvoerhaven is. Plannen zijn er in de maak 
om in de gunstig gelegen Spaanse kolonie 
Rio cl'Oro een have te louwen, om zo en-
afhankelijk -t zijn van de natuurlijke oude 
afvoerweg over Oran. 
In Rio d 9 Oro kcAt,in het verlengde von 

de MGI.F,E,RQM.A, mijnen in Noord-idaureta-
ni, ook al ijzererts voor, en na dertig 
jaar zoeken von Spaanse zijde is deAmeri-
kaanse Gulf 0fl nu naar olie aan het speu-
ren. Een gelukkig toeval wil dat er op de 
Spaanse Kanarisehe eilanden reeds een olie 
raffinaderij staat. 

Om zich min of meer aanvaardbaar te ma-
ken in het verband van de nieuwe neo-kolo-
niale samenwerking in Afrika, heeft de 
Spaanse regering enige concessies gedaan: 
de kolonie Ifni werd ten gunste van Laroc-
cc beperkt tot de hoofdstad en omstreken; 
Spaans Guine Kreeg een soort intern 
"zelfbestuur".  

Als Marocco het imperialistische spel 
(mede) tegen Algerije goed meespeelt, krijgt 
het van Frankrijk een petro-chemisch indu-
strie-complex to Safi. 
De ecônomische en politieke relaties 

tussen Parocco, Frankrijk en Spanje worden 
nu steeds inniger. 

Wij zullen hier niet ingaan op de bij-
zonderheden van de militaire gebeurtenis- - 
sen no de Maroccanse aanval op Tindouf. 

Jij stellen alleen vete dat het socialis-
tische Algerije de verdediging'soorlcg voert 
met een zeer juiste internationalistische 
lijn. Een scherp onderscheid wordt gemaakt 
tussen de contra-revolutionaire agressie 
der Maroccaanse heersende klasse in samen 
werking met het imperialisme, en de Horoc-
ceonse massa s die de zelfde belangen heb-
ben als het lgerijnse volk. 
De U,N.F,P. als zodanig heeft zich nog 

niet tot die hoogte weten op te werken. 
Tel individuele leiders zoals Ben Barka 

(in Egypte) en vertegenwoordigers  van de 
Moroccaanse Studentenvereniging die zich 
op 1 November te Algiers voor de volkomen 
solidariteit van de massa's der beide vol-
ken uitspraken. Een bescheiden begin. Doch 
ook het begin van de weg van de ondergang 
von het hof en de heersende klasse in Ma-
rocco, 

Het is te zeer tegen het huidige Afri-
kaans getij in, dat Hassan de Tweede zijn 
"koninklijk" hoogtepunt bereikte. 

Ed, Verheyen. 

HET STOND IN  DE PERS VAN  DE U.S.A.  

(vertaald uit The Militant ',11-11—'6-'5) 

TRANS ATLANTISCHE GddS TE LIJES BIJSTAND 

We weten niet of u direct kunt draaien vanuit de V.S., maar 
9'World Outlook offreert dit behulpzame nieuwtje uit Parijs *?Wanneer 
u zich naar of gedeprimeerd voelt door het leven in zulk een wrede 
wereld, dan kunt u onmiddellijk geestelijlm bijstand krijgen. 
Vraag eenvoudig de telefoniste om no.273636  Zurich, Zwitserland 
voor u aan te vragen. U kunt dan luisteren naar een band—weergave 
van 1 minuut van een tekst uit het Nieuwe Testament, afwisselend 
voorbereid door Protestantse en Katholieke geestelijken. 
De tekrt van deze maand van 9Telo Oonsolationil, gaat over de nassten— 
liefde, 


