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DEZE MAAND
Ook in Nederland is het brave burgerdom opgeschrikt van de woorden
die Ben Bella heeft gesproken tijdens de conferentie in Addis Abeba.
De Algerijnse regerin.gsleider zei dat er tienduizend Algerijnen
klaar staan om hun broeder die in Afrika Ûog geterrorieerd worden
door het, Zuid-.Afrikaanse en Portugese kolonialisme te helpen in
hun bevrijdingsstrijd. Het Parool schreef naar aanleiding van deze
conferentie dat de"wereld' is overrompeld door de ondergang van het
kolonialisme binnen vijftien jaar
'. Zover
' is het nog
helemaaL
al geeft dt arbeidsvijandige blad er tenminste blijk van het verschil te zien tussen holle leuzen en revolutionaire daden.
Economische acties tegen Zuid-Afrika, Portugal en Zuid-Rhodesia
zijn in voorbereid ing De Nederlandse arbeidersklasse zal deze
acties met-alle kracht dienen te ondersteunen
dwars tegen de
NVV-leiding in als deze, zoals in het verleden, weer een arelende,
in feite afwijzende, houdinganneemt, ondanké de IV1TV-oproep.
In Denemarken, waar o.a, enige cooperaties een boycot hebben ingezet, is wat dat betreft een goed vnrbee1d gegeven.
In Noord-Amerikaneemt de strijd van de negers tegen de discriminatie scherpere vormen aan. De Kennedy-kliek toont steeds duidelijker
geen oplossing te kunnen en te willen geven. Na het gesprek dat
enige negerkleurlingen met Robert Kennedy hadden, zei de negerschrijver Baldwin dat Robert Kennedy er blijk van ha.d gegeven van
het hele probleem niets te begrijpen. Gelukkig dat de gekleurde
bevolking in steedg groter aantal het wél begrijpt
dat de
verovering van de gelijke rechten in dit land dat zich zo graag
de kampioen van de verdediging van het vrije Westen noemt`
door hen zelf dient te gebeuren. Dat onze Amerikaanse kameraden
van de Socialist Workers Party en de vele daarmee sympathiserende
jongeren aan deze strijd voor honderd procent actief deelnemen
is van groot belang. Het vormt ook het beste tegengif tegen de
misschien begrijpelijke maar daarom nog niet te verdedigen opvatting met sommige negerleiders (Black Mu.li) dat als het erop
aan komt alle blanken verraders zijn.
Over de voor de arbeidersklasse zo teleurstellende verkiezingen
in Nederland vindt de lezer in dit nummer van de Internationale
een vrij uitvoetig artikel. We zullen met enkele aanvullende opmerkingen volstaan. De bedoeling van het inschakelen van Pomm zal
duidelijk zijn
op deze wijze denkt uien de katholieke arbeiders
.koest te huden. Bovendien is het Romme
taak om de Partij van de
Arbeid weer in de regering te trekken om haar zodoënde ruim te
belasten met een portie inedeversntwoordelijkheid. Tot ellL
prijs dienn de linkse arbeiders te voorkomen dat de PvdA zich
(zie verder achterpagina)

DE VERK 1EZ1NEN EN VERDER
Het moet eerlijk worden toegegeven de arbeidersbeweging els geheel
is ernstig achteruitgegaan, de burgerlijke ertijen hebben zich goed
kunnen handhavem bovendien steekt het verkapte fascisme de kop op
Het gevoelige verlies van de J?vdJ wordt geenszins goedgemaakt door
de bescheiden vooruitgang van de PSP en de CPN. In de klasseverhoudingen is geen politieke verheldering g
e komen.
Wat is het beeld al we de verkiezingsuitslagen van de pariode 1946196 bezien ? De meest algemene teudenties zijn
achteruitgang van
de arbeidersbeweging, van 8o van het totaal aantal stemmen. (PvdA28%
CPN 10%) via een tijdelijke onderbreking in 1956 (PvdJ
%) -naar
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Pvd-A 27,99%, CPN 2977 en PSP ,02% (de PSP renen we
tot de arbeidersb.weging). De vftA.is dus stil blijven staan.
Achteruitgang ondergit-igen ook de Protestantse politieke partijen
(ARP en CHU) van ± 21% naar ±17%, 8,5 elk. De VVD liep van 6,5%
via een top van meer, dan 12% naar 10,287o. Dus een relatief stagnerende situatie, Deels door de economiche stabiliteit en d.,:-els door
de politiek van het NVV en rvd.A-leiding heeft de bourgeoisie zijn
KAB en CNV
greep op de arbeidersklasse zelf weten te bevestigen
groeien st.rker dan het NVV.
Bepaalde KV2-leic5ers, gesterkt door het succesje, dringen nu aan op
de vorming van een christen democratische partij. Dat betekent
allereerst samengaan met de ARP en de CRU, en in wezen de eenheid van
de bourgeoisie, .athans de grote meerderheid, zoals in Duitsland
(CDU) en in Italie (DC).
De VVD heeft een tijdlang aantrekkingskracht uitgeoefend op de
uiterste rechter vleugel van het burger en boerendom naast de ARP.
Deze vleugel i nu, teleurgete1d door de koele inteuetiona1e oppertunitische grote ondernemerspolitiek van de VVD, overgegaan naar
een aantal kleine zeer reactionaire groeperinkjes. Zij (o.a. de
Telegraaf tendens) heeft ok gebruik kunnen maken van de "Vrije
Boeren van de qerpifascist Koekoek. Er zullen overigens niet alleen
politieke delinkwen-ben. op Koekoek gestemd hebben. Er is ook en
zekere ontevredenheid en onrust onder bepaalde boerenlagen.tegenover
de koude kapitalistische sanering van het landbouwvraagstu.k, en
de inkapseling van de corporatieve PBO-start via het Landbouws.chap.
Wegens het gebrek aan..voldoende gegevens durven we over de diepste
.
drijfveren hier nog niet veel te zeggen.
CPN en PSP gingen vooruit. Op zichzelf is dat een teken van nieuw
politiek bewustzijn, een zeer becteiden begin van nieuw politiek
leven. Aan de andere Int i deze vooruitgang toch wel zeer beperkt
Vooral die van de PSP was geringer dan velen verwaohthsddn.
Inde grote steden stond de 22 bijna stil, en de groei in de provincie is voor een groot deel te verklaren door het feit dat zij daar
pas kortgleden doorgedrongen is. De PSP begint zijn plafond te bereiken.
Natuurlijk ligt dit voor een groet deel aan de ongunstige objectieve omstandigheden die ook niet door een echte revolutionaire leiding
op grote schaal doorbroken kunnen worden. Beangrijker vor de
beoordeling van de PSP is dat het anelle einde van de groei te
wijten is aan het feit dat zij als kLeinburgerlijke groepering geen
ernstige moeite heeft gedaan om de arbeiderklase te bereiken en
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naar het openlijk zegeu van sommige leden, ook geen. arbèiderspartijwil zijn.
Minder dan ooit is er kans np een belangrijke cectritische doorbraak en concentratie 9 la barsen in Denemarken.
De C.M herstelde zich enigszin, als resultaat van de verandering
van het politieke klimaat in Nederland, die de vertrs.gde weerspiegeling is van intenationale ontwikkelingen. Gelijktijdig
doen zich enige destalinisatie symptomen voor. Verschillende malen
kan men in de alleylatte tijd enkele verstandige geluiden horen.
Tekenen van het einde der ebslute alleenheerchappij van De Groot
en zijn hyperstalini.tische extre.msectarische lijn ? Dit proces
moet in elk geval worden toegejuichd en bevorderd,
De vooruitgang van de CFN en de PSP die nog wel even door kan
in de pogaan, brengt overigens geen fundamentele verandering
litieke situatie van de Nederlandse aeidersklasse als geheel.
Het verlies van 70477 stemmen neemt niet weg dat de overgrote
meerderheid der niet confesioneel genrganiserde arbeiders zijn
dteun op de Pvd-A blijft uitbrengen, met hoe weinig enthousiasme
ook,
De nederlaag is overigens ernstig. Zij werpt weleen vernietigend
licht op het beleid van een leiding die zich in een oppositie
situatie bevond tegenover een bourgeoisie die op alle frotn de
aanval op de arbeidersklasse inzette ; z.,-„, vrijere loonvorming
(vooral met de
in het kader van de zg. prdukaiviteitsstijging
werkclassificatie tegen de economisch zwakkere sectoren gericht),
sterke vermindering van de bouw van minder dure wningwetwoningen
verruiming van grondspeculatie agres.ieve commerciele t.v.-druk
die direct gericht is tegen de V.APJW pogingen tot omzetting van
openbare nutsbedrijven &n half of hele privee ondernemingen, scherpe aanvallen op de vakbweging, en, •enz.
Wat zijn nu direct de gevolgen van van de verkiezingen. De sterkste
la De :ua; iets
tendens is naar de voortzetting van een kabinet
waar de grote bourg.eoisie op aandringt. Zij wenst de handen zo min
mogelijk gebonden te hebben, nu zij voor moeilijker ecounmioche
tijden staat, in het aangezicht van sterker interkapitalistische
concurrentie.
De linker' vleugeld van de KVP en de .AIRP willen edhter een ten
behoeve van een linkse dekking t,g.o, hun eigen arbeidersaanhang
een relatie net de 2vdA niet bij voorbaat afsnijden als het niet
teveel kost . vooral is dit van belang nd de hoogconjunctuur ten
einde loopt. De FjdZ bureaucratie stat zeer oncritisch tegenover
dergelijke manoeuvres. Wel liet zij gedurende de verkiezingen
allerlei verlangens horen -meer woningen, scholen, ziekenhuizen
enz. hogere AOW ea. sociale voorzieningen enz, enz.; te betalen
uit hogere belasting op de winst enz.- die v- or de bourgeoisie
in wezen onaanvaardbaar zijn. Maar de bereidheid om bijna alle.
eisen over boord te gooien voor enkele ministerszetels, is zeer
groot. Zo groot dat er enkele maanden geleden een inter-bureaucratische strijd is geweest van de kant der minst reactionaire
vleugel tegen een totale uitverkoop, bij eventuele coalitie onderhandelingen.
De taken binnen de massa-beweging zijn nu o.a. de v - lgende.
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De
moet allereerst buiten een regerinoatitiegehouden
.
worden, d.w.z geen gevangene van de burgerlijke, partijen worden.
Binnen de partijen het ermee verbonden NVV is de eerste eis
meer democratie
vrijheid van meningsuiting voor de ver.chiIlende
stromingen. en begin hiervan l de chuchtere erkenning van de
minderheiöpositie met zijn ontwapeningsstandpunt Het minderheidsrpor-t van de Fvdi zal moeten worden gesteund
de strijd voor eenzijdige ontwapening en uiteindelijke uittreding uit de NAVO moet worden ontwikkeld.
Op het economische vlak zullen waar dat kan de 1rueisen moeten
zijn ; 1) een minimum Loon van minstens /100,-- in de week gegarandeerd door een koppeling aan de verandering van de kosten van
levensonderhoud. ) tegen de toeko-mstige
toekomstige
niet al •te verre werkeloosheidstijging -een verdeling van het werk onder alle arbeider,
inkrimping van de werkweek.
Om deze eisen draait alles. Voortdurend moet-er o.a. op gewezen
worden dat de wensen in om de kwaliteit van het bestaand worden
gefouleerd, mede afhankelijk zijn van een drastische beperking
van de oorlogsuitgaven, at niet wil zeggen dat er nu al niet
direct meer"ruimte" is voor eenforse optrekking van de CJO lonen
van het wit maken der zwarte lonen.
9

De strijd voor deze en andere eisen in de PvdA is echter tot uislukking gedoemd, als zij haar basi niet heeft in de mobilisering van
Ce NVV-abeiders die niet altijd zo onbeweegti.jk zijn als sommigen
wel denken.
'vij moeten beknopt blijven. Er zijn nog zeer vele kieine en grote
eisen die naar voren kunnen wordén gebracht, r zijn oneindig
veel problemen verbonden met dat werk. vij hebbeb niet de pretentie
overal kant en klare recepten uit te schrijven, Wij willen alleen
in de arbeidersbeweging geleidelijk aan een socialistisch program
tot ontwikkeling helpen brengen, in discussie en samenwerking met
wij willen
de meest bewuste voorhoede, waar zij zich ook bevndt
in dit stadium, met meer (en ook mët minder), de fusie tussen die
voorhoede en de georgaois. arde arbeidetklasse helpen voorbereiden.
Karel Verbiest.
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DE STRiJD VAN DEN.T.B.
Het besluit van de NVV-burocraten om de Nederlandse Toonkunstenaars houd (NTB) te schorsen tont op onthullende wijze de naakte
angst van de predikers van de "sociale vrede t, Eoemers,Kloos C.S.
Angst, niet in de eerste plaats voor deze kleine tweeduizend musici
zlf, maar wel voor het voorbeeld dat hun bond stelde. De NTB
begon op 1 januari ëen staking tegen de NTS de NTB was het saboteren van onderhandelingen toor de NTS beu. Deze steing werd door
de NTB met grote vatbradenhe.idgverd. Dan komt de stichting
van de Arbeid bemiddele-n, een deel van de leidi-ug ( hetzelfde
deel dat lbter door het congres van de NTB wordt weggestemd) trapt
in die val, de tegenstellingen binnen de NTB verscherpen. Over die
meningsverschillen heeft de NTB zich op een congre uitgesproken.

e meerderheid heeft de bondssecretaris Ferares, waartegen zich de
aanvallen van de NVV-borocrateu richten, gesteund. De leden hebben toch het recht om uit te maken wie zij als hun leiderg wensen,
zou men zo denken. Het NVV denkt over deze eerste eis van vakboudsdemokratie blijkbaar geheel andex. De aanvallen tegen de
NTB worden verscherpt voortgezet, men dreigt zelfs met royement.
Wij spraken hierboven over het "voo.rbeeld van de NTB In haar
eigen kleine sector heeft de NTB het kuntmatige, en met steun
van de beginsetloze vakbondsleiding- opgezette, beeld van de gezellige groene tafel waaraan alle loonprobleempjes worden opgelost,
heftig verstoord een klein, maar daarom niet minder belangrijk
(het gaat tenslotte om een NVV-bond) stukje klassestrijd werd
zichtbaar. En dat alles in dezelfde tijd dat in Italië, Frankrijk
en West-Duitsland -na in .belgie het enorme gevecht tegen de Eenheidswet- honderdduizenden arbeiders op een verhelderende wijze toonden
hoe het kapitalisme bestreden moet worden. Want wat gebeurt er
in Nederland als grote bonden als die der grafici, metaalbewerkers
en textielarbeiders de strijd aanpakken zoals de NTB dat doet; dat
betekent de val van Roemers c.s.
Aan de hand van een door het ho'fdbetuur van de NTB opgesteld
verslag willen we hog eens laten zien dt Ferares en dat deel van
de leiding dat hem steunde niet ander deed dan de door de leden
genomen besluiten uitvoeren.
In brieven aanleden en perscommuniques, verstuurd eind december
en begin januari zegt het bestuur duidelijk dat de strijd zal
worden voortgezet totdat volledige overeenstemming is beieikt.
Tijdens een landelijke vergadering te Hilversum op 1 februari
verklaarde bondvoorzitter Meyer, die later zo jammerlijk ouder
het .juk van de NVV-leiding zou doorgaan 'Wij aanvaarden een
vrijblijvende bemiddeling van de Stichting van de Arbeid. Wij
komen bij u terug om de resultaten te laten geedkeuren. Als de
Stichting partijdig is, gaan wij weg.'
Natuurlijk ws de Stichting partijdig de enige echter van de
NTB-onderhandelingsdelegatie die wegging was Ferares, wie door
het NVV nu wordt verweten "te handelen in strijd met de oranisatorische grondslagen van het NVV". Uit het stuk van de NT
blijkt ook duidelijk de origure rol van een andere NVV-bestuurder,
namelijk Nelemans, die als bemiddelaar" optrad. Nelemans meende
dat de NTB de bo'cotactie diende op te heffen 'om het klimaat
te zuiveren voor de onderhandelingen". Op zichzelf is het al
hoogstmerkwaardig dat het NVV gaat bemiddelen in een conflict
waarbij een van haar bonden is betrokken.
Twee leden van- de NTB-onderhendelingsdeiegatie be sloten -tegen de
besluiten van de Leden in - de actie te beeindigen. Perares
verzette zich daartegen, en werd door de leden daarna in het
gelijk gesteld.
Dat betekende een harde klap voor de NVV-borocratie die bijkans
geen middel ongebruikt had gelaten om leden en bestuurders van de
NTB te demoraliseren en onder druk te zetten. Er zijn zelfs gevallen van rgelrechte broodroof bekend.
In de afdeling Hilversum vindt de minderheid van Meyer zijn grootste steunpunt. Toen de wnd. voorzitter (Schweitzer) en de secretaris (Ferares) een ledenvergadering van deze afdeling wilden

Bijwonen - iets waarop ze, zoals zelfs het Parool moest t'Tkennen
statutair recht hadden- riep Meyer, de voorzitter van Hilversum,
d.e huip.van de politie in We herinneren ons niet dat Roemers
en Kloos. tegen dezé gangstermethode ooit één woord van protest
hebben laten horen.
De NTB heeft al aangekondigd een berep te zullen doen op
alle leden van het Nr\T om te protesteren tegen het besluit van de
NVV-leiding. Dat lijkt ons juist. Deze zaak gaat namelijk niet
mr alleen de leden van de NTB aa-n. Het gast hier om de verdedi-ging van de vakbondsdemocratie. Wij roepen alle lezers van dit
blad die lid van het NVV zijn op deze kwestie in hun bedrijf aan
de orde -:te stellen en hun collega i s duidelijk te maken dat het
dictatoriale be,-,luit van de NVV-leding een enorm gevaar betekent
voor de hele vakbewbging.
PR0TESTRT TEGEN DE SCHORSING EN HET AANGEKONDIGDE ROYEMENT
VAN DE N.T.B.
Wim Meulink.
000

Het Actiecomite Angola deelde bij het vertrek van de door Het
Vrije Volk georganiseerde botreis met "De grote beer en
'De Wate rman'naar de voetbalwedstrijd Peijenoo rd-Beufica in
Portugal een pamflet uit. De teket nemen wij hieronder over.
4 mei
VOETBALLIEFHEBBEES
i ut voor U een interessnte tocht naar Portugal.
Vandaa g g
wensen u een goede reis nar dit land, waar zoals u in et
Vrije Volk hebt kunnen lezen, de zon altijd schijnt.
Maar heeft Het Vrije Volk u ook verteld
Dat i Portugal al 6 jaar zucht onder de fascistische
dictatuur van a.lazar?
Dat er in Portugal concentratiekampen zijn en dat duizenden
tegenstanders van het regime gevangen zitten?
Dat in deze gevangenissen en concentratiekampen mensen door
de PIDE, de geheime politie, gemarteld en vermoord worden?
Heeft Het Vrije Volk U verteld;
e en vrijheid van meningsuiting, van denken,
Dat in Portugal g
van vergadering en van vereniging bestaan?
Dat alle politieke partijen en valverenigingen er verboden zijn?
Dat het stakingsrecht niet erkend wordt en dat stakers vele
jaren gevangenisstraf opgelegd kregen?
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Dat gevangenen door het opleggen van 'veiligheidsmaatregelen
levenslang gevangen ge
h ouden kunnen worden ?
Heeft Het Vrije Volk U verteld,
Dat pers, radio, televisie, boscoop en schouwburg aan een
strenge censuur onderworpen zijn ?
Dat Portugal het achterlijks -be land van Lropa is met 50 procent anakfabeten ?
Dat de 1-mei betogingen van dit jaar door de fascistische
politie uiteengesiagen werden, waarbij een betoger gedood
en vele gewond werden ?
Heeft Het Vrije Volk U verteld
Dat de bevolking van de Portugese kolonien zucht onder een
zelfde regime van onderdrukking en terreur ?
Dat in de Portugese kolonien dwangarbeid heerst ?
Dat de bevolking in Angola eindelijk tegen deze vernedering
en mishandeling in opstand gekomen is
Dat in deze opstand en d-or Portugese vergetdingmaatrege1en
tienduizenden Angolezen gedood zijn ?
Dat een kwart miljoen Angolezen gedwongen werden hun land
te ontvluchten ?
Heeft Het Vrije Volk U verteld
Dat de Portugese oppositie, ook de socialistischë oppositie,
gevraagd heeft geen uitstapjes naar Portugal te maken, omat
dit het regime aan zijn deviezen helpt ?
Het Actiecomite Angola
LEEST OOK ONZE BROCHURE"PORTUGAL ONDER SAL\ZAR'.

Uit het nummer van 15 februari van het Katholieke Wereld Bulletin,
uitgegeven in Clevelsrd, Ohio, Amerika,
nemen wij het vnlgende over
Rio de Janeiro (U.,-P.I.)
Een reeks Van onverklaarbare sterfevallen
worden opflieuw ondercl
zocht in verband met de openbaarmaking van moorden, door de
politie bedreven op bedelaars om hen
cD van de straat te houden.
Van officiele zijde is gezegd, dat de meer dan 20 lichamen
die uit de Guarda-,Guandu--, en de '- a-n Francisco rivieren zijn
gedurende het afgelopen jaar, in verband staan met
het politieschandaal.
Vijf politiemannen hebben bekend, dat zij drie bedelaars gedood
en hun lichamen in de rivieren van Rio gegoid hadden.
Een half dozijn in de stadsgevangenis opgesloten bedelaars
beschuldigen echter sommige politieagenten, geld en voorwerpen van
waarde aan mensen ontstolen te hebben, die gearresteerd zijn onder
de wet op het bedden en landloge. 0
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DE ALGERIJNSE REVOLUTIEJ IN OiMARS.
Van "onbeheerde £oederen"naar ondernemingen onder beheer
van arbeiders.
Met de dekreten over de omschrijving en organisaie van de "onbeheerde
goederendie in de tweede helft van maart door Een Bella en zijn regering
zijn ondertekend,is in Algerije de Revolutie een beslissende fase van hear
ontwiki:eling ingegaan.
Degenen die twijfelden aan het permanente karakter van de Algerijnse
Revolutie,aan haar d.ynamisme,aan haar diepgaande teiadenzen in de richting
van een ontwikkeling naar een werkelijke socialistische Revolutie 9 staan nu
verstomd door de historische gebeurtenissen van 4e maand maart.
Het is een feit ,dat de Algerijnse Revolutie niet beantwoordt aan de
"normen"van een proletarieche Revolutie"op zijn Russisch"of zelfs "op zijn
Chineos";revoluties,die vanaf het begin werden geleid door een proletarische
partij,die zichzelf als Revolutionair-Harxistich beschouwde.
Het is meer een Revolutie "op zijn Cubaans",waarin we de volgende bijzonderheden aantreffon;Len revolutionair boerendorn zonder landEen leiding
die is samengesteld uit in beginsel ontegenzeggelijk revolutionaire tendenzen,die onder druk van de bchoeften,de probleren en de massa's zich naar
het Revolutionair-ïïarxisme ontwikkelt;Een fusie,in een verdere etappe van'
de Revolutie,al begonnen door het samengaan in de gewapende1 ' ktie,c1e guerilleiding en de
la,tussen het revolutionair boerendom met haar sui generis
stedelijke arbeidersklasse.
en
Deze ontwikkeling van de Rcvolutie,gedurende een hele periode eerbijzondere en "anormle"in voorkomen,is in feite niets anders dan een opbijzondere
vallende uitdrukking van het revolutionair dynamisme van onze tijd en de
onweerstaanbare en niet terug te dringen invloed die wordt uitgeoefend op
het revolutionair proces door het bestaan en de macnt van de krboiderèstaten.
De Revolutie immors,die in wat voor bijzndcro omstandigheden kan beginnen,ontwikkeldt zich vervolgens volgens dczlfde inwendige logika,die
uitmondt in de overgang naar e.:n socialistische Revolutie,waerdoor een Arbeidersstaat gevestigd wordt,ondr leiding van een Revolutionair-Mar±istische partij.In het geval waar deze laatste. van af het begin niet bestaat,
doet zij zich voor als het resultaat van een bijzonder revolutionair proces;
zij is onmisbaar voor hot bereiren en bevestigen van de overwinning.
Zo ging het met de grote Cubaanse Rovolutiewaarvan niemand do
historische gevolgen voor de bevrijding van brei Latijns-Amerika en voor de
hernieuwing van de revolutionaire wer€ldheweging kan kleineren.Zo zal hij een spektrala analyse van de g-echiedonis,de Algerijnse Re:r voren komen als de voorhoede van do Afrikaanse socialistische
volutie naRevolutie,van Arabi en zelfs van een groot deel van Europa.
1) Van eigen soort,een soort of genre op zichzelf vormend.

Via dezelfde. duistere sektor,verwarde en vreemde weerklanken oproepend.,van wat men verleden augustus de "onbeheerde goederen"heeft genoemd,
heeft zich tot nu toe de bijzondere sociale ontwikkeling van de Algerijnse
Revolutie'voltrokken,
Spreken over "onbE:heerde goederen "betekende voor zekere menseng b.v.
'onbeheerde" woningen en een ongebroideld nepotisme (bevoordeling van familieieden),dat zich ontwikkelde in zekere kriigen,ronclom deze verleidelijke
en makkelijk te verdelen prooi.
Andere spekulatïeve,op snelle winst gerichte,finan-tiele aktiviteiten
ontwikkelden zich in de landbouw t.o.v.van "onbeheerde goederen" .Hierbij
kwam snel de buitengewone roofzucht van de nationale bourgeois en neo-bourgeois aan bet licht,die droomden van het bezetten van de "vecante" plaatsen
der vroegere meesters en het zich overleveren aan dezelfde zo niet ergere
parasitaire praktijken.
Dan komen de mooiste delen van Frantz Fanons Damns de la Terre
(Verdoemden van de aarde) weer in de geest,waar de nationale bourgeoisie
wordt beschreven en gehekeld met ongelooflijk levendige schokkende beelden 9
ook Algerijnse.Afgewogen vanuit dit oogpunt,doen de "onbeheerde goederen"
denken aan de trieste geschiedenis van het mateloos op winst beluste gesjacher dat na de Franse Revolutie voorkwam rond de "Nationale goederen",
een trieste geschiedenis die kenmerkend is voor de praktijken van de "zakenlieden-roofdieren,die President Ben Bella. noemde als begeleidingsverschijnselen van elke Revolutie,
Maar de"Onbeheerde goede1en" bestaan niet enkel uit schandalen,ne:potisme en verspilling rond een "onbeheerde" sektor van de Algerijnse ekonomie.Deze sektor is achtergebleven door de massieve exodus (uittocht)van
4/5de va deEuropese bevolking.
In de "onbeheerde" landbouw en industriele bedrijven begon zich de
kiem van een nieuwe sociale orde te ontwikkelen;de"komitee's van beheer"
die door arbeiders gehontroleerde bedrijven gingen leiden.Het was een pro1 .
zich eerst spontaan ontwikkelde en later steeds meer bewust en zeer
sterk aangemoedigd door President Ben Bella zelf,
President Bei Bella heft verklaard dat er,sinds de dekreten die in
maart werden ondertekend,geen "onbeheerde goederen" meer bestaan.Er zijn
voortaan alleen nog Ttondernemingen met Zelfbestuur geleid door-het Demokratisch kollektief van haar arhoiders.'.
Aldus werd de sociale fase van de Revolutie bevestigd.
KORTE GESCHIEDENIS VAN DE. "0NBE1ERDE GOEDEEN".
De meesters Vn Algerije,dat gekoloniseerd werd door ongeveer een millioen Europeanen,waren de bezitters van ongeveer 2.800.000 ha.van het beste,
meest produktie.v lanci.Van praktisch de totale zwakke industrie(voedingsmiddelen,bôuwbedrijven,njnen)waren zij de eigenaars en ook van de zeg 2
300.000 woningen én villa's,
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Van dit millioen Europeanen zijn er op het ogenblik niet meer dan
170.000 over,wat waarschijnlijk nog zal verminderen tot ongeveer 100.00
tegen het eind van dit jaar.
Noch de OÂS 9 noch De Gaulle,noch de GPRA hebbeb deze situatie voorzien
in de tijd,dat de akkoorden van Evian werden bediskussieerd en aangenomen,
Denleegtelt geschapen door deze massale exodus,in de paniek van de Europese bevolking,die was meegesleept in het beestachtige misdadige avontuur
van deOAS,is snel veranderd in een tweesnijdend zwaard,
Deze "leegte" bed.o].d om de Algerijnse ekonomie te verlammen,ahaos te
veroorzaken en het bevrijde Algerije over te leveren aan de "Franse hulp" en
de "samenwerking" ,heeft nu urgente problemen opgeworpen.He-t maakte radikale maatregelen noodzakeljk,die het revolutionair konstruktieve iniatief van
de arbeidersmassa#s begunstigen.
On geveer 1.000.000 ha. land 9 5 9 600 industriele ondernemingen,meordere duizenden handelsfondsen,200.000 tot 250.000 (schatting) woonruimten en
villa's zijn op dit moment tot "onbeheerde goederen" verklaard.De eerste maat-,
regelen aangaande de "onbeheerde goederen",door het Voorlopig Bewind(Executif Provisoire) genomen in aug. '62,haddon duidelijk het doel deze "goederen"
te beschermen ten gunste van de gevluchte eigenaars.
Aldus luidde ook hei art.3 van de befaamde "ordonnance No.62 van 24
aug.'629 uitgevaardigd. door de President van het Voorlopig Bewind.Het voorzag
uverwijdering van alle personen die illegaal woonruimten,industriën,hndelsof agrarische ondernemingen, bezetten.
Elders luidt art.12 van dezelfde "ordcnnance"-."Wan--eioer tijdens deze
regering(die van de Algerijnse Autoriteit),eigenaars g bedrijfsleiders g administrar
teurs of legale konsessiehouders van de ondernemingen,het normale beheer
verlangen waar te maken of te doen waarmaken 9 hotzij.direkt of indirokt,dan
worden zij onmiddelijk geintegreerd in het geheel van goederen van de onderne
ming.(Onderstreept d or ons)Het is duidelijk dat het Voorlopig Bewind niet
anders deed(in die -tijd)dan.trachten de bescherming en het beheer van de
"onbeheerde goederen" te verzekeren voor rol:oning van de weggelopen eigenaars,
Het was niet eerder dan na de installering van de eerste Algerijnse
Nationale Begeringdat de bijzondere belangrijkheid van de "onbeheerde goederen" naar voren kwam voor de verwezen]Jjking van het Overgangsprogramma naar
een Arbeidersstaat,hetgeen in feite het plan van Tripolis is,
Twee dekreten uitgevaardigd in 1962 konkretiseren deze eerste bewustwording.Het eerste 9 van oktober'62 dekreteertz"De konstitutie van de Komitee's
van beheer,bestaEnde uit minstens drie lede;n,in e1keonbebeex'do" agrarische
onderneming,waar meer dan 10 arbeiders warken.Deze Komitee's moeten worden
verkozen door alle arbeiders die gewoonlijk in de onderneming werken".
Non maand later verscheen een gelijkluidend dekreet,(dat van 23 nov.
62)met het doel de instelling van Komitee's van beheer uit te breiden tot
de onbeheerde industrien,de mijnen en de ambachten..Door deze Komitee's zagen de arbeiders en employes van de onbeheerde ondernemingen zich opgeroepen
deel te nemen aan het beheer van de onderneming en ook aan de winsten ervan.

Hot. andere dekreet ,dat van 23 oktober'62,handeli over de'regelernentering
van tran tiesverkoop,huur,vërpachtingen en het pachten,roerende en onroerende goederen. die onbeheerd zijn.Het schorste alle tot stand gekomen
'tansakties sinds de eerste juli.629 zowel in als buiten Algeri.je".Het dekreet biedt de mogelijkheid om iedere fraudeleuze ransak±ie te herzien die
plaats vindt. ten nadele van de staat en publieke kollektieven,om zodoende ie
der gemeensohppcljk eigendom te bewaren voor verspilling.
In vergelijking met do ordonnance van24 aug/62 van het Voorlopig
Bewindaangaand.e de eventuele terugkeer van de eigonaars2 îs liet een grote
stap die gedaan is in de deketen van okt '.62.Zij stellen het volgende vast
"Verplichting voor de eigenaars om mee .te werken aan het beheren van de on
.&ernemingen met de Kocitees van beheer in hot geval dat de plaatselijke
autoriteit,belas't met de vaststelling van de voorwaarden van zijn eventuele
herintegatie,in dien zin beslist.
Bij het. komment,aar van President Ben Bella op de dekreten,door hem
geleverd tijdens de journalistenkoi-iferentie van 3 november62,is voor de
eerste maal de kapitale belangrijkheid naar voren gekomen die hij toekent
aan het specifieke terrein van .de.onbebeorde goederen".
Hij. •v•orklaardegt'Een groot gedeelte vn de Algerijnse ekoomie bevindt
zich thans verlaten door haar eigenaars en traditionele bedreifsleide'rs9 die
voor het merendeel 'Europese colons .waren.Dit deel omvat;Âgrarische-industriele en handelsondernemingen,alsook wooruimten,Zowel door de uitgestrektheid als door haar kwaliteit maakt dit geciee.lto deel uit van do gevolueerdo
(verst ontwikkelde) ekonomie van het,la±id.Het vertegenwoordigt een erg belangrijk ekonotnisch terrein,da-t bijzonder gunstig is voor de politieke ontwerpen van de regering in het vlak van de agrarische hervorniingde nationalisatiede plannifikatie en het zelf-bestuur in de ondernemingen door hun
arbeider...."De dekreten die het principo stellen van de Koinitee's van b
heer,demokratisch verkozen door alle arbeicors(in agrarische- en industriele
ondernerningen),zijn gericht op een waarlijkd sociale en ekonomische promotie
van do arbeiders.Wat meteen de arbeiders de mogelijkheid geeft zich nauw te
associeren met hot marcheren van ht bedrijf en het besturen van de ondern
mingen,hi.orbij inbegrepen het décibebben aan de winsten,die verwezenlijkt
zullen worden dankzij het werkelijk belang dat drbeiders zullen hebben bij
, -een gunstige ontwikkeling en rendabiliteit van de ondernemingen.
Hij konkludeerde en onderstre5pte het feit dat deze dekreten "een be
slissende etappe aanmerken van de: ekönomischo en sociale politiek van de
egering,waarvan: de historische revolutionaire belangTheid ons volk niet
zal ontgaan".De drie dekretex die de tweede helft van maart werden uitge:vaardigd kompleteren dio van oktober en november'62 en laten het revolutionair potentieel van do politiek van de. President uitstralen,zoals ook
. .
zijn redevoeringen van die tijd.

DE NIEUWE ETAPPE.
Waari.it bestaat de kapitale belangrijkheid voor de sociale toekomst
van de Algerijnse Revolutie van deze drie dekreten
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Dat van 18 maar',dat definitief de kwestie van de "onbeheerde goederen regelementeert,beheist 4 essentiele beschikkingen.
De eerste daarvan waarmerkt alle ?tonbeheord?T verklaringen die tot
stand gekomen zijn tot aan de publikatie van het dekreet,zorider mogelijkheid
van beroep.De tweede vergroot do mogelijkheid tot 11 onbeheerd11 v0r1klaring over
de gehele exploytatie,zowel industrieel,finantieel,commeroieol,agrarische en
handwerksbedrjvenhet mijnwezen en de bosbouw,Europese en Algerijnse,wanneer
deze in de toekomst haar normale aktiviteit jf exploitatie staken-De derde
voorziet zeer ernstige moeilijkheden voor alle personen die,'1 zonder toestem
ming van de bevoegde autoriteiten onbeheerde eigendommen bezetten of besbhjkken over onderdelen van dit bezit of deze araan onttrekken.De vierde
beschikking tenslotte,plaa-tst de "onbeheprde goedsrentt,aidus gedefinieerd
en geregelementeerd onder direkt administratief toezicht van het Voorzitterschap van de Ministerraad(Presidence du Conseil).
Het dekreet van 22 maart63,handelend over organisatie en beheer der
industriele ondernerningen,handwerksbedr5jvenhet 1Tjnwezen en ook de onbeheerde agrarische ondernemingen 9 legaliseert het zelfbestuur en stelt het eigen
beheer der ondernemingen door haar arbeiders in.Het reorganiseert en defini
eerd in details de vormen en p.eeoiese funkties van de organen van het zelfbestuur.
Deze laatsten zullen voortaan zijn;de Vergadering der Arbeiders;de
Arbeidersraad;he-t Komitee van beheer-,en de direkteur.Ebn belanrijke rol
is overgedragen aan de voorzitter van het Komitee van beheerwat een andere
persoon moet zijn dan de direkteur.
De bevoegdheden van elk van deze organen en personen zijn op een pre
ciese wijze gedefinieerd in de aangenomen gedetailleerde statuten.
Voortaan zal het onmogelijk zijn om van boven af de benoemingen te doen
voor de komitees van beheer.ian de demokratisch uitgedrukte wil van de
Vergadering der Arbeiders zal niet voorbij gegaan kunnen worden.Want dit is
het organisme van de basis van het zelfbestuur.De nieuwigheid van invoering van de Ârbeidersraad,met de meest uitgestrekte machten die de Vergadering der Arbeiders en het Komitee van beheer inschakelen voor de ondernemingen bestaande uit meer dan 30 permanente arbeiders g is gerechtvaardigd
Het is ingegeven door de zorg om te vermijden dat de Komitee s van beheer
verworden tot burokratische organismen,a-fgesneden van de basis,die zich
niet kan bezig houden met de dagelijkse sleurbezigheden van de onderneming.
Wat betreft de direkteur,die de staat vertegenwoordigt en het Nationaal kollektief.Hij, werkt de besluiten uit van het Komitee van beheer en de
Arbeidersraad en verzekert het dagelijkse draaien van onderneming of exploitatie.Hij wordt benoemd en ontslagen door het organisme van toezicht,in dit
geval het Voorzitterschap van de raad,maar pas na overeenstemming, met de
Gemeentelijke Raad tot Bevordering van het Eigen Beheer.Deze laatste kan
evenzo het ontslag van de direkteur veroorzakan.De Gemeentelijke raad wordt
gevormd door de voorzitters van de Komitees van beheer uit do gemeente en
er is ook een vertegenwoordiger in çvan de partij 9 van de LTGTA,van hetÂNP(ALN)
en van de administratieve autoriteiten van de betrokken gemeente.
Het zal voortaan eveneens onmogelijk zijn,dat win dan ook,welke autoriteit dan ook,een belemmering kan vormen tot liet funktioneren van de Komitee
van beheer,zonder zich bloot te stellen aan zware straffen,dio variren van

- 7een gevangenisstraf van n tot vijf jaar en een boete van 1.000 tot
10.000 nieuwe ftanos.
ICortom,het hoogste gezag van de lichamen van zelfbestuur is de zelfde
ál2 van het geheel van de "onbeheerde goederen" sde Ministerraad. (Presidence
du Oonseil)
Op deze wijze,dank zij het dekreet van 22 maart '63,bereiken de arbeiders van de ondernemingen met eigen beheer de rechten die hen plaatsen in
de voorste rijen van de socialistische ervaringen van onze tijd.
Zeker stelt men vertrouwen in hen opdat zij zich deze rechten waardig
zullen betonen en dat zij in de praktijk hun vermogen tot het laten funktioneren van de ondernemingen in eigen beheer,zonder haperingen,zullen bewijzen en
hen ekonomisch winstgevend maken in de kortst mogelijke tijd.
Dit is 0.8. hot doel van het derde dekreethetwelk de voorschriften
bepaald van verdeling van de inkomsten van de bedrijven en dndernemingen in
eigen beheer.Dit dekreet,dat technischer is dan de anderen,richt zich op een
juist ekonomisoh en boekhoudkundig beheer van de ond.ernemingen in eigen
beheer der arboiders,die zich moeten ontwikkelen,met voorkeurshulp van de
staat tot moderne ondernemingen met een zeer hoge graad van prod-uktie,ekonomisch voldoende vruchten afwerpend.a1s leidende sektor,welke de gehele
ekonomie van het land beheerst,beginnend bij de agrarische sektor.
Vandaar ook het belang dat in dit dekreet gehecht wordt aan de strikte
bepaling van het aantal arbeiders per onderneming,aan verschillende sociale
taken,an de noodzaak,het door de nationale gemeenschap aan de onderneming
afgestane kapitaal in-takt te bouden,aan de wijze van beloning van de arbeiders.
Deze laatste bevat in werkelijkheid drie delen:
i) Een basisloon,volgens do normen van een minimum produktiviteit,wolke onder alle omstandigheden gewaarborgd wordt aan de arbeiders en voldoende
zal zijn om de arbeiders in staat te stellen aan hun minimum behoeften
e voldoen.
2) Een deel wat bestaat uit verschillende sociale voorzieningen(woningen,
opvoeding,sooiale verzekeringenvrje tijdsbesteding) die zich meer en
moer gaan ontwikkelen.
3) Een deel in de vorm van premies,gehoven op de winsten van de ondernemingen en berekend naar de opbrengst.
Op deze wijze zal het in loondienst zijn van de arbeiders geleidelijk aan worden opgeheven naarmate hun beloning niet moer wordt berekend voor het kenstellen en Instandhouden van hun arbeidskracht noodzakelijke minimum,maar
berekend naar het geleverde werk en een verdeling van de opbrengst van de
onderneming volgens deze toetssteen.
De Algerijnse revolutionairen hebben niet verzuimd zeer snel het buitengewone belang te verwezenlijken van de besliszingen,die in de tweede helft
van maart genomen zijn.

De resterende leengoederen van het kolonialisme 9 de domeinen van
Bergaud,van Klein,van de Calan,van Germain,vallen de een na de ander onder
de beslaglégging van het zelfbestuur van de arbeiders.Weldra zal de beweging - zoals het moet - de ondernemingen en de landgoederen van de feodale
en grote Algerijnse Bourgeoisie bereiken.
Na een versmalliiag1een. -tagnatie,zo niet een teruggang welke de Alge
rijnse Revolutie gekend heeft in de afgelopen maand.en,herneemt zij7 dwingender
dan ooit,haar voorwaartse gang.Geplaatst tegenover de onvermijdelijke felle
reakties van het Imperialisme en de achtergebleven "nationale tegenwerkende
kraehten",is de mobilisatie en organisatie van alle revolutionaire krachten,
die zich bewust zijn van het feit dat de beslissende etappe voor de socialistische toekomst van de Revolutie is begonnen,absoluut dringend en noodzakelijk
Samengesmolten in een Verenigd Front,nauw verbonden met de arbeiders
en boerenmassas,zullen zij zich spannen voor de geweldige taken,overal de
arbeidende massas volgend do bepalingen van de dekreten van 22 maart 63
te reorganiseren.Door middel van Regionale Kongressen tot een Nationaal
Kongres van de Komitees van beheer voorwaarts te gaan.
Het is op deze wijze dat zij zullen antwoorden op de revolutionaire
oproep van de President,an 29 maart 63,die besloot: ttÂrbeiders,Arbeidsters
van Algerije,organiseert Uopdat overal op het Algerijnse grondgebied de
Algemene Vergaderingen der Arbeiders zich kunnen verzamelen en dat overal,
op het Algerijnse grondgebied, de komitees van beheer,op demokratische wijze
verkozen,zich voor de verblijdende taak kunnen inspannen ,van de verspreiding
van het socialisme in ons land".

1 april 1963

Michel Pablo.

TWEEDE HERZIENING VAN DE PARTIJVAN DE C.RS.0
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In het blad Folititschskoje samoobrasowanije' van december 1962
(Moskou) is een artikel opgenomen over de tweede herziening van de
partijgeschiedenis. Het nieuwe van de herziening van de partijgeschiedenis is, dat voor het eerst een boekje opengedaan wordt, zij het nog
op beperkte schaal, van de politieke blunders voor en tijdensde 0etoberrevolutie van Stalin en de. misdaden, die hij in zijn leven heeft
begaan.
Zo wordt melding gemaakt van het,standpunt, dat hij innam ten aanzien van het werk van Lenin "Materialisme en empibiokritisisme',
dat een verdediging van de marxistische filosofie tegen de opportunisten van velerlei schakering bevat en door Stalin"een storm in
een glas water in het buitenland genoemd werd. Daarmee bewijzen de
schrijvers van het nieuwe geschiedenisboek terecht, dat Otelin het
belang van deze ideologische strijd niet begreep.
In 1913 voerde hij de opdracht van de partij niet uit donr na de
conferentie in Krakau een verzoenende houding aan - nemen tegenover
de mensjewiki.
Aan de vooravond van de October-revolutie nam hij een verzoenlijke
van de revolutie Kamenew en
houding aan tegen de
Sinowjew'
'Zware fouten beging Stalin in de tijd tussen de Februari- en de 0etober-revolutie. Het tijdschrift`Problemen van de geschiedenis van
de C.P.S.U.pub1iceerde in de nummers 3 en 5, over het jaar 1917
(maart) de protocollen van de .Alx'ussische conferentie van partijfunctionarissen.. Hieruit blijkt, dat Stalin opkwam vcor een fuie
met de mensje.wiki. 'Op de Vlde partijdag juli-aug. 1917, sprak hij
van de oge1ikheid om Lenin te laten berechten, indien garanties
gegeven zouden worden voor zijn veiligheid.'
t'uit de genoemde protocollen. blijkt eveneens, dat ta1in voorstelde
druk op de voorlopige regering uit te oefenen om deze tot vrede
Sluiten te dwingen.
Deze en andere onthullingen kan men in het nieuwe geschiedenisboek
lezen. Onthullingen zijn het overigens niet. Trotsky heeft reeds
vele tientallen jaren geleden Stalin politieke theorieen en praktijk ontleed. In'Sta1in Neder1.uitg. .Britl Leiden 1949, schreef
Trotsky op pag. 205 . 'Druk op de voorlopige regering met de eis,
dat zij zich onmiddellijk bereid verklaart vredesonderhandelingen
te openen..." Met behulp van vriendelijke druk op de bourgeoisie,
voor wie verovering het enige doel van de oorlog was, wilde Sta 11.
de vrede bewerkstelligen op grond van het zelfbeschikkingsrecht
der naties. Sedert het begin van de oorlog had Lenin juist zijn
felste aanvallen gericht tegen öergeijke bekrompen utopieen. Geen
enkele druk hoe sterk ook, kan de bourgeoisie doen ophouden bourzij moet omvergeworpen worden . Tot zover Trotsky.
geoisie te zijn
De Collectivisatie
'.eu oorzaak van vele fouten van Stalin lag van het begin af aan in
zijn onderschattinevan de liefde van de boeien vor persoonlijk
bezit. Hij negeerde mening van Lenin en talrijke leden van het
Centraal Comité om niet overijld tot de landhervorming over te gaan.
Dat had tot gevolg dat bij de collectivieeriug talrijke fouten wer=17=

den gemaakt. die Stalin in de schoenen schoof van lagere functionarissen, t
Wij kunnen deze opvatting niet anders du beamen. De Chinee-, Yoegoslavische-,de Cubaanse- en de Algerijnse revolutie hebben de les
eleerd. In de andere érbeide
thten waar gedollectiviseërd werd
a la Stalin zit men nog midden in de moeilijkheden, die trouwens tot
op dit moment in de Sowjet-Unie evenmin: zijn opgelost9 ondanle3 de
ontginning van enorme maagdelijke gebieden.
De wereld-oorlog
Een onvergeeflijke fout beging Stalin bij de beoordeling van de militair-strategische situatie aan de vooravond van de grote "vaderlandse oorlog'(sic) Hij onderschatte het oorlogsgevsar, verliet zich geheel op het nietaanvalsverdrag met Duitsland en liet na de nodige
verdedigingsmaatregelen te nemen tegen aanvallen.... Bovendien beging
Stalin vele fouten bij de leiding van de militaire operaties." Naast
de uitroeing van de oude bolsjewistische garde, was Stalin's grootste
misdaad de moord op vele miljoenen Russische soldaten en burgers,
die hij de dood imdreeï dnnr zijn onderschatting van het Nazi-dom.
Om nog maar niet te oireken van zijn verantwoordelijkheid voor de
nederlaag van het Duitse proletariaat in 1933, het aan de macht
komen van Hitler en de de?ruit veortgevloeide oorlog.
De moord op de bolsjewiki
Stakin nam deze moord (op Kirow) als aanleiding om met alle lieden
die hem niet zinden a te rekenen.... In de jaren 1937 tot 1938 namen
deze represailles (sic,.') een grote omvang aan.... Ofschoon de partij
en het volk van het machtsmisbruik van Stalin niets wisten, waren er
personen uit zijn naaste omgeving, die niet alleen p de hoogte waren
van de schending van het artij-statuur en de owjet-wetten, doch
zij namen er actief aan deel, zoals Moletow, Kaganowitsch en Matenkov.
Deze 1aette uitspraak is een ziel.ige poging om de verantwoordelijkheid vor het verdwijnen van miljoenen Russische mannen en vrouwen
op rekening te zetten van enkele personen.
Maar welke boer in de Oekraine zou zich niet de bloedige hand van
Chroetsjed herinneren hij het lezen van het nieuwe "geschiede-nis"
bôek, om slechts één voorbeeld te noemen.
'Stalin is
Trotsky schreef in zijn boven reeds aangehaalde werk
een meester in de kunst, iemand aan zich te verbinden, niet door
zijn bewondering af te dwingen, maar door hem te dwingen tot medeplichtigheid aan gruwelijke em onvergetelijke misdaden. Dat zijn
de stenen van de pyramide, waarvan Stalin de top is."
Wij ontkennen de belengrijkheid van de destalinisatie in de SowjetUnie en de andere Arbeidersstaten allerminst, maar dat een derde
herziening van het geschiedenisboek van de Rusische communistische
partij nodig is, dat is zeker. Een herziening, die pas volledig zal
kunnen zijn, waareer de owjet-democratie is hersteld •in Rusland,
onder controle van de arbaiderd zat plaats vinden en niet onder die
van medeplichtige bureaucraten,
H, Rubens.
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METAALSTAKING flT DE BONDREPUBL]EK

Het is een keiharde strijdgeweest die de arbeiders van de Duitse
metaalindustrie hebben geleverd. Tegenover de uitsluiting, die voor
het eerst sinds 1929 weer werd toegepast, hebben de arbeiders hun
vaste wil getoond om desno,ds tot op de barrikaden te strijden voor
hun eiden,
Deze staking, die de vakbond 52.O0»Y)0 mark heeft gekost,
maar tegelijkertijd een grote toevloed van leden heeft opgeleverd
is een hartverwarmend voorbeeld voor de arbeiders in de hele wéreld.
De oude doch machtige leus heeft nog niets aan kracht verloren.
In het op industrieel gebied hoogontwikI1de West-Duitsland bewezen
de arbeiders dat door hun machtige anu het hele raderwerk in luttele
dagen stilgelegd ken worden. Ondanks 7o onge organiseerden was er
in de eerste dagen van de staking geen enkele onderkruiper. Later
zijn er wel enkele groepen geweest die in konlikb zijn gekomen met de
goedgëorganiseerde stakingspiketten, maar hun aantal was te verwaarlozen.
S

Enkele duizenden buitenlandse arbeiders werden ook door de
staking in Baden-Wurtemberg getroffen. Heel verhegend is het,
dat in Mannheim Afrikaanse arbeiders hebben gedemonstreerd en op..
spndoeken hun solidariteit -met de staking -betuigôen.
Nu wij in staat zijn het hele 'kouflikt te overzien, kunnen we
vaststellen dat de uitsluiting, doorde werkgevers als wapen gebruikt
een daad was waartoe men
.~ in paniek kwamen waarmee men de arbeiders
trachtte te intimideren.
Het wapen dat de arbeiders wel heeft getroffen had echter een
fatale terugslag Voor hen die het banteerden,. waar het de arbeiders
geheel of gedeeltelijk twee weken zonder inkomdu liet, schat men
het verlies voor de ondernemers op rond d& 900.000.000 mark.
.Dit was nog niet alles, want door de massale uitsluiting kwamen er
heel wat fabrieken, die van de stilgelegde bedrijven afhankelijk .
• waren voor toelevering, in ernstige moeilijkheden en gaven te kennen
dat .bij een verdere voortzetting van het konflikt oök zij bij gebek,
aan materiaal de produktie zouden moeten stopzetten.
Dat regering en de wat laat tot bezinning komende ondernemers
de extvan het konflik-t gingen zien, wordt wel aangetoond door het
naarstig zoeken naar een manier om het gezicht te redden, eigenlijk
een redden wat er nog te redden viel. Daarom is niet veel tam-tam
de bemiddeling van prof. rhards aangekondigd. Hierdoor wist men bij
al de concessies. die nien aan de arbeiders moest doen, tenminste nog
te bereiken dat Erbards populariteit aanmerkelijk is gestegen, wat
men als een politieke overwinning kam zien. Maar dat is dan ok het
enige lichtpunt dat er voor de reactie inzit.
De overwinning van de arbeiders is aanmerkelijk belangrijker, en niet alleen voor de Westduitse arbeiders - zij hebbeneën loonsverhoging van 5%, niet tarugwerkende kracht tot 1 april j.l. afgedwôngen en een 42-urige werkweek verwezenlijkt, wat tot onze Behande.
in Nederland nog steeds een te verwezenlijken (NVV) eis is, en nog
eens 2% op 1 april 1964,
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We kunneü niet ualten een parallel te trekken met de toestanden
in Nederland. Hier hebben we die taaie onderhandelingen na de oorlog
niet kunnen signaleren et waren hier vrijwel altijd de arbeidersvertegenwoordigers die het bakzeil haalden en de grootste koncessies
deden.. Het flagrautste voorbeeld willen we hier wel noemen, we
moeten hiervoor teruggaan naar de grote bouwvakstaking in 1958
waarbij de uniebonden nota bue de 'loosanering% van de bouwvakarbeiders aan de orde stelde. Op zichzelf was er natuurlijk niets
tegen een loonsanering , wanneer dzé ër op gé
richt zou zijn de
zgn o zwarte lonen wit te maken, d,w.z, de c.a.o. lonen op te trekken
naar het werkelijk verdiende 1on. Dit lag echter in het geheel
niet in de bedoeling der Unie-bonden, zij wilden die arme ondernemers die door de arbeiders werden gedwongen tot het betalen van
"zwarte lonen" tegen zichz elf in bescheruiing nemen en - een loonsver
laging werd door de bouwvakarbeiders dan ook een feit. We zouden
dit een schoolvoorbeeld willen noemen van hoe het niet moet.
De Nederlandse vakbondleiders, de goedeniat te na gesproken,
kunnen uit de Duitse staking heel wat leren. Ook dat er een weersken kunnen zij hieruit
standskas bestaat om er gebruik van kt te
afleiden. Want wat er door unie-bonden uitgekeerd is uit dit voo de
arbeiders zo belangrijke steunfonds, is gezien de stukken strijd
die er gelevérd zijn maar heel minimaal. Dan komen kleifle organisaties als O.V.B. en E.V.C. er wel wat beter af. Maar geen ehkele
arbeider staakt voor zijn plezier. Wanneer de arbeiders in beweging
komen dan doen zij dat uit bittere noodzaak, dan is de maat vol.
en danbgetuigt het niet van werkelijkheidszin om deze akties met
wild" te bestempelen. Van de zijde van de ouderneers kan men
dat verwachten, het zit in de aard van het beestje. Maar als dit
komt van hen, die nog de leiding van de arbeidersbeweging vormen,
dan is er moe3dclijk een ander woord voor te vinden dan verraad.
Voor zover ons bekend is er door geen enkele vakorganisatie i4
Nederland die een solidariteitsbetuiging of zelfs maar een symzonden aan de Westduitse arbeiders in strijd.
pathiebetuiging heeft ge
Het is een teken van eng denken, van een zien van de problemen alleen
op nationale schaal din dat is verkeerd, zeker de leiding der - arbeiders
moet een open oog hebben voor de internationale solidariteit.
De Westduitse arbeiders hebben hun triomfei'ende Franse kollega g s gevolgd in de strijd voor lotsverbetering. Evenals in Nederland waren mr in Frankrijk en in West-Duitsland door de regering
bepaalde loongrenzen, maar door, hun vastberaden houding, de
strijdbereidheid en door de offervaardigheid van arbeiders
uit andere beroepssektoren, hebben - zij de strijd voor verbetering
van hun lëvensvoorwaarden ge-vouien.
De Franse en Duitse arbeiders hebben CD-gespro1nen gehandeld,
het woord is nu aan de arbeiders van Nederland.
W.deB.
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ITALLAANSECOMMUNISTEN VOORUIT
'De overwinning van de Italiaanse communiten geeƒt twee voorname
.'theorieen, staokpardjes kan men ze ook noemen, van bourgeoispolitici en burocraten ontzenuwd.
Ten eerste het ook in Nederland veel gehoorde verhaaltje dat de strijdlust van de arbeideraklasse wel afneemt als er maar wat scootertjes,
TV-toestellen, .stromend water eto. op het toneel worden getoverd
ten tweede het door angst gevoede burocratensprookje dat een communistische partij er voor dient te waken dat interne meningsverschillen in de openbaarheid komen-ten koste van alles dient de eenheid
bewaard te worden men kent de arguhenten waarmee in ons land Paul
de Groot c.s, iedere theoretische discussie uit de weg gaan. .Argumri,.
ten overigens die lijnrecht in strijd zijn met wat de gechiedenis
van de Russische communistische partij van voor de revolutie van
1917, en ook nog daarna, ons leert.
Wat zijn namelijk de feiten voor Italie ?
De positie van de arbeiders in Noord-Italie heeft de laatste jaren
.nige verbetering ondergaan op het gebied van de lonen, vakantieregeling en sociale voorzieningen dank zij de hiervoor door de
vakbeweging gevoerde gevechten. Wat het tweede punt betreft, dat
ki- n, de discussie binnen de communitiache partij
men heeft er in
vorige nummers van. De Internationale over kunnen lezen. Zeer :er
.gin het blad van de communistische jeugd, dat ook Trotzki en het
Trotzkismein heb debat betrk.
.
De communisten wonnen 2,6 % (van 22,7% in 1958 naar 25,3% in 1963),
dat betekent een miljoen sternm en (nu 7,7 miljoen tegen 6,7 miljoen
i11 58)
De uitslagen in het industrile noorden lieten aan duidelijkheid
niets te wensen over. En deze duidelijke uitspraak van het Italiaande proletariaat ging gepaard met een verlies van de christen-democraten (DC), de. Italiaanse i(VF die in samenwerking met de linkse
socialisten van Nenni een progressieve rol probeert te spelen.
In Turijn ging de DC achteruit van 419 2% naar 27,7%, de liberalen
wonnen er ruim twaalf procent van de stemmen en kwamen daarmee op
.16,23% een accentuering van wat in hét gehele land plaats vond,
namelijk de verscherping van de politieke tegenstellingen, met
de communisten en de liberalen als de grote winnaars.
Het is. verwonderlijk te zien hoe bijna alle burgerlijke bladerï in
Nederland verbaasd waren overde uitslag van deze verkiezingen.
Dat blijkt het beste uit wit de hoofdredacteur van het ?vdJ\-weekblad
Vrij Nederland, Imedts, voor de verkiezingen schreef: 'Er staat veel
op het spel, de stabiliteit van een progresieve regering. Maar de
ernstigste gevaren die het land bedreigden zijn bezworen en niemand
verwacht dat straks Togliatti als ovrwinnaa:r uit de bus komt."
om na de
Natuurlijk blijkt het voor deze cmedts een klein Ir
commkinistische overwinning te"bewijzen" dat de communisten 'ditmaal
in werkelijkheid hun grootste nederlaag hebben geleden".
Het is toch wel bijzonder -vreemd dat de verwachtingen (hoop?)
van zovele werden bedrogen. Had het Itali.aanse proletariaat van
Noord-Italie dan niet in de laatste maanden van 1962 en de eerste van
1963 niet een grote felheid en tevens zelfbeheersing gestaakt ? Bij
dee conflicten waren een miljoen - metaalarbeiders betrokken 1. Deze
stakingen waren een duidelijk bewijs van de wil van de Italiaanse
arbeiders 6m geen genoegen te nemen met wat kruimels uit de kapita=2t=

]-istische broodmand maar dm te strijden voor een radicale omwenteling
van de bezitsverhoudingen.
Vooral de jongeren speelden bij deze stakingen een belangrijke rol:
een groot deel van hen heeft nu voor de eerste maal gestemd
communistisch. Er is nog een be
rijk aspect dat van de bewust wording van de Italiaanse vrouw. Zij was altijd de steunpilaar van
de katholieke kerk. Uit de laatste verkiezingen blijkt dat de emancipatie zich ook hier doorzet. Nenni s partij, waarvan de linkervleugel ijvert voor nauwere samenwerking met en sterkere orieuteriug
op de communistische partij, ging ook achteruit
van 14,2% (1958)
naar 13 ,8% (1963). De linkse oppositie zal in de uitslagen
voldoen
de bevestiging vinden voor haar argümenten om geen nieuwe bondgenootschap met de D.C. aan te gaan. Zij zal tevens hebben te ijveren
voor een nieuwe enheid met de communisten om zodende effectief
te strijden voor den socialistisch Italie.
Met 44 stemmen voor, 35 tegen en een onthouding heeft het centraal
comité van de Nenni-socialisten op 19 mei besloten de chisteudemocraten te blijven steunen.
Hieruit blijkt al hoe grot da linkse oppositie is ; zij zal op
het congres (18 tot en met 21 juli) nog wel sterker blijken te zijn.
Gerrit Storm.
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JEWTOESJENKO OVER ZYN GROOTVADER
In zijn 'Herinneringen', vertelt Jewtoesjenko, dat zijn grootvader
van moederszijde, een belangrijke partisaunleider in de Oeral
gedurende de Lurgerôorlog is geweest, die later, terwijl Trotsk
nog Volkscommissaris van Verdediging was, naar de Militaire kademie werd gezonden en tenslotte een generaalvan het Rode Leger
werd
Jewtesjeukos grootvader werd gearresteerd en gedood tijdens de
Stalin-zuiveringen van 1938. De avond voor zijn arrestatie bezocht
hij zijn kleinkind en bracht de nacht door met revolutionaire
liederen voor hem te zingen.
Dit bewogen beeld zoals het door Jewtoesjenko beschreven werd, is
haast symbolisch van karakter de geest van de Oktober Revolutie
overgebracht door de oude partisaan op d jonge generatie, over de
hoofden van de verloren generatie", die nder Stalin volwassen
werd, heei.
Jewtosjeuko over het afdrukkenvan zijn gedicht Babi Yar".
(Babi Var, veroordeelt scherp het anti-semitirne).
Hij had het naar en letterkundig tijdchrift gebracht, wiens uitgever lang aarzelde. Een delegatie van drukkerij-arbeiders kwam hem
echter vertellen, dat iedereen i.i de drukkerij het gedicht gelezen
en het ondersteund had. Jewtoesjenko beachrijft de donderende ovatie,
die hij kreeg, toen hij het gedicht voor de eerste maal in het openbaar voorlas. Nadat de bijeenkomst voorbij was, kwam er een oude man
met een wandelstok op hem toë. Hij was zeer onder de indruk. "Ik ben
partijlid geweest sinds 1905. Ik heb 15 jaar doorgebracht in een dwangarbeiderskamp, maar vanavônd weet ik, dat ondanks alle verraad, het
Bolsjewisme opnieuw leeft."

opnieuw voor het kapitalistische karretje laat spannen.
Tenslotte nog iets or de FP. We hadden
rwscht in haai' orgaan
Bevrijding, na de verkiezingen iets te lezen over hoe de FF denkt
hoe krijgt de FP vat op
haar stagnatie te doorbreken. M.a.w.
de arbeidersklase. Niet dat we iets van deze pogingen verwachting
De uitslag bevestigt - ondanks de nederlaag van de PvdA— onze
opvatting dat het grootste deel van de bewuste arbeiders in de
PvdA haar vertegenwoordiger ziet. Het artikel van hoofdredacteur
bovenrk dat over die uitslag handelt, behandelt echter alles
behalve dit nu juist voor de J°P zo essentiele punt. We kunnen er
slechts uit konkluderen dat de PP de vraag hoeen arbeiderspartij
te worden, niet ernstig neemt.
Lit is voor ons overigens nog steeds geen aanleiding om daarom de
PSP niet ernstig te nemen.
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