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t =ote iach 	1 0ic1iSC0C i flcb t)Cn do rriise illiJk-1W21rkors 
Don1p1stische bourgeois rogLefl ciot 3j 	oiei isovelen, een 	voc1ige noder- 

lao tocoraôhtpva1iond is de oweldigo solidariteit van de hele Pranse arbeidcrs-
klasso 0boctiof was do stap nar dc a1ooicnc staking en naar de politieke strijd 
van een v.orcnigd:proictarisch front togen hot kapitalistisch l'ogiem zelf, mogelijk. 
Daarto onbb 	ochni cci icidin en 	i )or1e L 	s 0.0 g ci uide1cna lan- 
dol- j conros VOl t tlo. 1 >s 0iflC s Iou holanga jstc blijft, dat ie dc hij ce 

isch i1romeae s l-ing n bj do op asc 	in. d en obo-cn ' ch vnn hot 'iie  st- 
unope9e proletoi 	cl gcdL1loltr rd ,n cl 	novcr 	n bour,eoi6J-c die zich 

sta Ls moer  int rnatio.rieh1, politiek economisch en .uiilit:iir, in roactionaairo zin 
probeert to consoiid.eron. Evenwel: onerichtc kracht. 

ziet :di-t ook in Engeland wr e grotoarbeidcrspartij con v e a 	cl 	 or, iezirigsover- 

n. inn 	aa ao avbezdcrs cli 	 -' c con iiuve hoopvolic priodo v i srijd(o. . uooa do 
workoloosheid). tegemoet gaan. Zonder werkelijkc leiding zal do linkervicugol daar. 
na con nieuwe opgang, dan vcocr in het slop kunnen raken, net als enkele. jaren 
geleden. 

Do J.iiOUwÔ leiding zal op den duar reocton komen uit do jeugd. De jongercn-voorhoodo 
roert zich reeds, zowel rond de rcforaiistische Ilassa-bowcging(b ,v.deYoung oc1a!_ 
lis-bs' )als in de Communistische bcwcng(in Itali,Prankiaji en Lo1gi). 

De nieuwe leiding doet zich al duidelijker voor in Latijne-nacrika: naast Castro 
en dc zijnen con Juiiao, ijraziliaans boorenloider die hot porspoctief van de gewapen-
do strijd opent, en een Hugo klanco in Peru, die die strijd  reeds voert,b.v. En dit 
niet toevallig, in de schaduw van hot grote imperialistische bolwerk, dat net een 
verse ronde van provocaties en ocisingelingsmanocuvros togen Cuba ontviikkelde.'it 
economisch niet zo gezonde bolwerk begint overigens do last van de stril op alle 
fronten en van de steun aan alle bourgeoision ter wereld, to voclon.Voorgestcld 
wordt: bezuiniging en concentratie van cle steun op sieutelgobicden;b.v. Latijns-Aclori 
ka en India. SomrïtLge Amerikanen geven Zuid Vietnam al op; DOW, tekenen van zwakto 
van het imperialisme, makon de V.S,echtor nog niet tot een °papiorcn tijgcr(om icot 
Castro te sprekon).De rovolutionnaire ïiiachtsstr2)jd tegen do oorlog en dus voor liet 
socialisme wordt overal urgenter dan ooit! 

Ruimtenood dwingt ons weer voel belangrijke zaken te vorwciarlozon jammer genoeg. 
Helpt ons dus finantieol om cle uIntornationalc  uit to breiden. 

Ditmaal: afgezien van enkele Nederlandse ontwikkelingen, oen nieuw hoofdstuk 
van Michel Pablo's Vier hoofdproblcmonon Zuidoost Azi, weer enige aandacht voor 
de erandp-tmton van do Afrikaanse revolutie, algerije en Angola. als nieuwe rubriek: 
Nolgi, verzorgd door con, speciale correspondent aldaar. 

De inhoud van dit nummer: 
1). A.van Deventer, 	Hoeft do vakbond geen 
2). Getuigenis van Angolesc vluchtelingen. 
3). Ed. Verheyon, 	Malaysia. 
4). De Algerijnso kinderen hongoren 
5). Oproep van de Nederlandse Stichting 7 E1 Djil El Djadid1  
6). i7Iichcl Pablo, 	Vier politieke hoofdproblomcn van onze tijd 

(de destalinisatie en zijn vooruitzichten) 
7). L.v.d. Bosseho 	Bclgi:het bedrog rond do antistakingswetton 
3). :ooclçbespreking door A ,van iioventor. 
9). H.Rubons, rtevolutionnair marrisme of arrivismo, 
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HEEfT FE VAKBOND GEEN BETAANSRECHT MEER 

De doô±rdfiIsfelder enige we 	houden toespraak tot dé le- 
den van de Kontaktgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid heef t al-
lerwege nogal stof doen opwaaienb Dat is dan ook niet verwonderlijk, daar 
de hoogge.leerde.heerenige'itspraken heeft gedaan, dieeén d*eibLoemde, 
uiterst-rechtse aanval op de arbeider-,vakverenigingen is. 

Wanneer deze professor bijvoorbeeld stelt, dat de vakbeweging een doel 
op zichzelf is geworden, geldt dit hoogstens voor de betaalde. burokïatîe 
van die vakbeweging, welke door haar beleid van fve rantwonrdelijkhe i:d1t 
voor de "nationale. economie, de vakbeweging ondergeschikt heeft gemakt 
aan de belangen vn de werkgevers en de staat. Door haar openlijke kol-
laboratie heeft deze burokratie zelf de moge lijkheden geschapen tot 
vallen als deze, die men niet moet zien als het verwarde gpraat van een  
enkeling.  In dit opTht slaat het Vrije Volk (23 febr. 1 6-37—de--plank 
niet zover mis, als zij deze uitlatingen vergelijkt ut geluiden en daden 
van  de Duitse werkgevers in de Metaalindustrie, die dertig jaar geleden 
ook steun verleenden aan het opkomend nationaal-socialisme, hoewel HV\T de-
ze vergelijking in zeer gematigde termen stelt, en het kornntaar verder 
met een slap regeltje eindigt. 

Uit de rede van prof. Wernelsfelder komt duidelijk naar voren wat sinds 
lang te verwachtn was., n.l. een onverbloemd pleidooi 
van de vakbewegingen en een duidelijke demonstratie vn het naakte kapi- 
talis'isohe eigenbelang. De rol die daarbij n 	 t -nog aan de vakbeweging word 
toegedhtisdievar Shakespeare's Moor, wel1 zijn.plicht gedaan heeft---,!: 
en weg kan gaan. 
Hiermee is in het geheel niet gezegd, dat dit dan ook direkt zal gebeuren. 
Echter moeten geluiden als die van prof. volemelsfelder alarmklokken zijn 
voor d ar'eidende massaas in Nederland. De vakbondsburokratie is slechts' 
in staat tot even verwarrende als machteloze kritiek op dergelijke uit-
sprakei. Door haar dubbelzinnige positie, als leiding van een arbeiders- 
vkbei'én±.di zo 	reeds gezegd het ?uationaleu  belang voorop stelt i 
zij niét:taaten niet bereid, tenzij" gedwôngen en door het gelid, op. 
Juiste, e'dadwerkelij.kë  :wijze  in woorden en daden, voor het voortbestaan 
van de arbeiders akbond te vechten. Uij zouden op onze beurt naar de 
dertig jaar o€d 	scbiedenis in Duitsland willen wijzen, waar het fascis- 
me er zo.deri te.. grote moeite in slaagde de vakbeweging teenietien 

::vô dr- .in-  de plaats het door de staat geleide D.A.F.-  te stflen 
(D.A,F. = Deutsche Arbeits Front). 
Dit alles lijkt nog ver verwijderd. Wanneer men echter de naoorlogse ont-
wikkeling. van het monopolie-kapitalisme in test-Europa en Amerika op de 
juiste wijze onderkent,.moet:men totde konklusie komen, dat deteudenzen 
tot het vormen van een 'sterke' stat onverbrekelijk verbonden ijn met 
dit mouopolie-kaptalisme, hetwelk zich de'luxe" van de parlementaire 
demokratie en een "onafhankelijke' vakbeweging niet meer kan veroorloven. 
(Zie het artikel in 'ons blad van maart 63 van de hand van  Karel Verbiest).: 

In dit verband zijn de 'Spiegel'affaire in Duitsland en "ons` KRO-
incident naar aanleiding van het interview met Bidault eveneens duidelijke 
tekenen aan de wand, en nipt'.in de-.laatste plaats het sinds 1958 bestaande 
Bonapartistische bewind van De Gaulle in Frankrijk. Dat het monopolie-
kapitalisme er echter niet zo gemakkelijk in slaagt de werkende ma9aas 
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haar wi.d''.tetëggen,.  bwijzen'tia jareçi.lange stagnatie de stakingen 
van de mijnwerkers en spoorwegpersoneel in bovengenoemd land. Waarbij 
tevens op4uwb1ijkt, dat ee massa-vakbonden nog bur.kratisch geleid , 
door de druk van het gelid wel aktie moeten voeren. 
Een beter ntwoord, in de praktijk, ken aan prof.Wemelfelder niet gege- 
veb W01:0 t--"&  

000  
P.. Pro-f.Weraelsfelder mocht met zijn reaktionaire, pro-fascistichê 
denkbeelden sQms (helaas) slaende honden wakker maken ? 
Het orgaan van het Verbond van Ned. Werkgevers "De Nederlandse Industrie" 
betreurt darom deze uitlatingen en zegt o.a. "Deze hooggeleerde heer 
deed een irrtionele aanval op de vakbeweging, warbij hij sprak over 
machtsmisbruik en uitbuiting". 'De leek krijgt daardoor een totaal 
verkeerde indruk van het verautwoorelijkheidsbeef en realiteitqbesef  
(onderstreping door Red.), dat de Nederlandse vkbeweging tentoon 
spreidt»' 

GETUIGENISVLNANGOTPSE VLUCHTELINGEN. 

• ; 	 februari 1963. 

Domingos Sebasti.o (een jongen van 13 jaar, geboren in catete, gekomen 
van Nambuangongo). 

( 	)"De oorlog is slecht door de bomnn. Toen wij vluchtten van het 
ene bos naar het andere, gooiden de Portugese vliegtuigen bommen en 
achtervolgeden ons Om snef te kunnen vluchten door het oerwoud hadden 
wij onze bundels aan de kant van de weg achtex gelaten. Wij beteu.rden 
wel het verlies van onze schamele bezittingen, maar de Portugëzen hadden 
geen medelijden met OflSè In het begin droeg elke familie wat Lev e nsmid- 
delen radar aan het 	d ei. sten wij manioc die we op het land vonden, 
zonder toestemming te.'vragen aan de eigetraars. Op het laatst aten wij 
alleen de bladen van de aardappelplanten, zonder zout of olie. 

Huidziekten, en in het bizonder de churf t zijn ontstaan in-de 
gièpen vtuchte1i-ngn omdat wij op het gras sliepen uit angst voor 
de bommen Tij sliepen steeds gekleed om beter te kunnen vluch1n voor 
de Portugezen zodra zij zich vertoond en ij hebben 27 dagen geLopen 
door het oerwoud tot de Cougolese grens4 Wij hebben de mars 's nachts 
Voortgezet en ove±dg gerusti De volwassenen marcheerden veel te snel, 
wij waren vlug vermoeid, maar ze liepen niet langzamer*'Al we de rivier 
overtaken met een vlot of als we 's nachts door het oerwoud liepen 
waren we bang, ook toen de Portugezen bommen gooiden, begrijpt u, dat 
weangst hebben gehad ? - 
Iedereen hield zich stil 

Pascoal Anastacio (33 jaar, gekomen van de grens van iRimpangu) 

Toen de strijd begon, •was ik in Maguela do. Zombo, waar ik als metselaat 
bij Pubtieke Werken werkte. In het begin doodden de Portugezen alleen 
in Damba en Mavoio. In Maguela do Zombo arresteerden zij .Angolezen: 
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later.  groeven traktoren kuilen om de zwarten in te begraven. Ik ben 
gevlucht voor de toestand slechter werd in Maguela, want ik was maar 
0krn. verwijderd van daar tot de gr.ei.. 
Hier in topoldstad weigert men mij werk te geven omdat ik een vluchte-
ling ben, maar ik ben verplicht elke drie maanden 550 frs., voor mijn 
verblijfsvergunning tebe talen. 	. 
Ik -heb een vrouw en twee kinderen. De baby van 5 maanden eet.datgene 
wat wij 06k eten een maaltijd per dag, want zijn moeder heeft geen 
melk meer. •Wij•.hebben grote behofte aan werk. om eten te kunnen kopen 
en medicamenten. 	 T 
Wij gaan ^naar .de C.V.J\.A.R., •omdat •de.  hulp e±' kosteloos is, terwijl 
we moeten bètalen in het gongolege. Hospitaal. 

000  

MALAYS 

•-.,.Eduard' Verheyen 

TeungkoeAbdul Rahtnan, premier van de Federatie van iVialakka en steunpilaar 
van het Engelse imperialisme, ontmoet een' groeiende oppositie op de 
weg naar zijn grote Malaysia-plan de vereniging van Malakka (6.500.000)9 
Singapore (1.750.000 y.n. Chinezen), Saraak(700.000 inwoners), Brie 
('aO.00O â 85.000) en Sabali (Brits-Nonrd Borneo,400.000) (de laatste drie 
gebieden alle in het noordelijk deel van borneogelegen). n wel in het 
bizonder in Brunei waar een grote opstand uitbrak o l.v. Sheihk I. 
Mahmud zahari vn de Raayaat Partij, de enige partij van betekenis aldaar 
en in Singapore, waar,  de Barisan Sosialis in feite de meerderheid van 
de bevolking achter zich kreeg in zijn felle tegenstand tegen de ge-
dwongen integratie in Malays&a. In beide gevallen sloèg het Britse im-
perialisme hardtoe. In Brunei met direkt wapengeweld, In Singapore, 
ia de regering Lee Kuan Yew die met grootscheepse arrestaties e.d. de 
oppositie pro-beert te verlammen. 

Waar gaat.  het hier in wezen o? 
"Malaysia is een rijk l.nd: rubber,: tin, bauxiet, ijzererts in Malakka, 
olie, goud, rubber en hout: in de Borneose gebieden. Het 	rrigebied 
Malakkais verder een nog sterk feodaal land, "onafhanllïjk' geworden.. 
na een lange bloedige oorlog van het Engele imperialisme tegen de 
Communistische beweging, die tijdelijk kon worden onderdrukt nu voor-
lopig een rustige en betrouwbare bondgenoot van de Britse bourgeoisie. 

De reaktionaire regering .Abdul Rahman bestaat uit een alliantie 
tussen deMaleis feodale enburgerlijke laag, georganiseerd in deUMNO 
(Verenigde Maleise Nationale örganiatie) met de burgerlijke leidingen 
van de Chinese en de Indiase minderheden, respectievelijk verenigd in de 
MC.A (Maleis Chinese Associatie) en de MIC (Maleis Indiase Congres). 

Ter versterking van de positie van deze onsolide semikoloniale 
bovenlaag en van het Engelse imperialisme -temidden van de gevaarlijke 
omgeving der Zuidoostaziatische revolutie - werd het groot-maleise 
Malaysia planntwik1ld. Dit is gericht tegen alle anti-imperialistische 
antifeodale, en socialistische massa-oppositie, i.h.b, de sterke massa- 
eweging in Singapore die zo kan worden ingeklemd, en tegen de Indo-
nesische revolutie. Interessant is dat alle- vijf ge ' bieden onlangs zijn 
opgenomen in het herziende Britse. Verenigde Command (over Zuid-Oost Azie). 
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De Noord-Borneose gebieden kunnen bovendien als tegenwicht dienen tegen 
de v.n. inese bevolking van Singapore. 

Met zware Engelse militaire steun - Singapore is de grootste Engel-
se •militaire basis van het Verre Osten - zou aldus dit economisch zo 
belangrijke gebied als een reaktionair, kunstmatig rustig eilandje in 
de zee van de Aziatische revolutie nog een tijdje kunnen worden gehand-
haafd. In dit kader kon en moest I't zo onrustige Singapore, dat men 
eerst voorzichtig een tijd buiten de Maleise Federatie had gesloten, 
worden ingekapseld* Nodig was hiertoe voor de Maleise feodale compra-
dorenkliek, de willige medewerking van de Chinese bourgeoisie, bang als 
me 

1  n uiteraard nog steeds is in de verdrukking 'te komen tussen de Chi-
nese massabeweging en de-sterke Chinese bourgeoisie en middenstand. 

De kolonie Singapore gaf sinds de toekenning van een bescheiden vo= 
van binnenlands zelfbestuur, voortdurend het verschijnsel te zien van 
opeenvolgende regeringen, die op progressieve programs verkozen werden, 
en eenmaal aan het bewind, zich onvèrmijdelijkgen de massabeweging 
keerden. Zo ook de hoidige PAP (Volks Aktie Partij) o.l.v. prinier Lee 
Kuan Yew. Deze kon voor dekoloniale burgerlijke belangen, tegenover de 
groeiende massa-oppositie, de reaktionaire steun van de Teungkoe en con-
sorten goed gebruiken. De leidng van de PAP was daartoe zelfs bereid 
allerlei voorrechten voor de Mateide bevolkingsgroep te aanvaarden 
overheersing van de Maleise taal, tijdelijke uitsluiting van tienduizen-
den Chinezen van Bet staatsburgerschap, omdat ze nog niet lang genoeg 
in Malaysia" hebben gewoond , enz. 

Bij dit pro-imperialistische samenspel met de regering van de Ma-
leise Federtie kreeg de PAP-reger.ingtë kampen met een groeiende oppa-
sitie. Deze wordt geleid door deBarisan Sosislis, o.l.v. Lee SieW 
Choh o.a. afgesplitste linkervleugel van de RAP, steunend op de meerder-
heid van de sterke en militante vakbond-,beweging. Zo sterk was de oppo-
sitie tegen Malaysia dat prmier Lee Yuan Yew zijn toevlucht nam tot een 
handig geconstrueerd referendum (overde toetrtding tot Mataysia) dat 
op alle mogelijke manieren vervalst werd. Op de meest primitieve wijze 
trachtte men de massa in verwarring te.. brengen. en te,. intimideren ; zo 
werd o. a. een geruchtenkampagne.ontwiiikkeld met als strekking dat tegen-
stemmers hun staatsburgerschp'kijt zouden raken. Bij de formulering van 
de drie schijnalternatieven en de hoogst subjectieve &ntrpretatie van 
de stemmen werd niet eens de mogelijkheid opengelaten van een prin-. 
cipiele tegenstem.. Zware straffen stonden op boycat van de volksstemming. 
Publiciteit werd de Barisan Social-is bijna onmogelijk gemaakt. Desondanks 
stemde nog25% van de bevolkingbiLanco, zoals de Bar'isan Socialis had ver-
zocht. ' 
Kort na de gewelddadige onderdrukking van de Brunise opstand, volgde op 
2 februari de arrestatie van 107 linkse elementen in Singapore, die voor 
eQn deel naarhet gebied van de Federatie werden weggevoerd 'en geen van 
allen contact ut de buitenwereld meer mochten hebben (afgezien nog van 
de slechte behandeling in de gevangenis). Het besluit hiertoe viel op 
een bijeenkomst van de Binnenlandse V.eiligheids Raad (te Kuala Lumpur), 
waar de regring van de Maleise Federatie, Singapore en Engelse autori-
teiten vertegnwoordigd zijn. 
De regering van Singapore had reeds gedurende zeer lange tijd de Wetge-
vende Raad niet meer bijeengeroepn, en in 1961 reeds om de middelen voor 
het budget van 196 geîrdagd. Zulke de Jelijke voorbereiding en waren er 
niet getroffen in Brunei. Het Engelse imperialisme en zijn zetbaasje 
sultan Sir Oaar  Ali Saifuddin, werden overvallen dbode actie van de 
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_Tentera Fasi al . Kel,imantan,Utra,ônd':nks allerlei asch.iiwingen. 
De Paraiakyt. (.Völks Partij), die achter de opstand staat, bezet 
alle gekozen zetels in het-parlement en de grote meerderheid van de - ze-
tels in alle districtsraden. Zij sprak zich 

:.binneniands.zeifbestuur zonder ooit te worden gehoord. .. 

Ontevredenheid heerst ook in Sarawak. In ail 1962 hield de Vere-
nigde Volks Partij een demonstratie met 10.000 mensen tegen Malaysia. 
Enige leiders werden gearresteerd en verbannen. Eeil protestdemonstratie 
bxacht 20.000 man op de been. Alle politieke bijeenkomsten werden daar-
na vrbodrn. In Sabala ( Brits Noord Borneo) bestaan nog geen verkiezingen 
van enigerlei aard. De stem' Van .het volk heeft nog niet veel gelegenheid 
gehad zich daar duidelijk te uiten. 	.. 

Ook in Malakka zelf bestaat oppositie tegen Malayia n ympathie 
-voor de opstand in Brunei,. Onder de moeilijkste omstandigheden van po-
Litïe'ke onderdrukking heksenjacht op "communisten". enz. , voeren de 
kleine Malayan Labour Party ( de Maleise Arbeiders Partij) en de Fe-
derations Party Ra'yat .(Volkspsrtïj van de Federatie) verenigd in de 
Malayan Socialist Front strijd op aUefrontén.; in dit geval van Ma-
laysia gestend door enklè 9nderé kleine groepéringen. 

.Het Engelse imperialisme heeft de eerste rbnde in de. strijd om Ma-
: - laj?,i-a- voorlopj-g met geweld in zijn v'- ordeel beslist. Het verzet gaat 
echter voort, en wel in internationaal kader, nu Indoneie en de Phi- 

• lippijnen zich tegen de groot-maleise manoeuvres verzetten. 
Jarenlang heeft de Indonesische bonapartistische leiding uit oppor-

tunistische overwegingen gezwegen, en de teungkoe c.s. alle gelegenheid 
gegeven om zijn contrarevolutionaire en anti-Indonesische plannen voor 
te bereiden. Nu het vlak aan de grens van Indonesisch Borneb, totgewa-
pende strijd tegen de openlijke poging tot militaire consolidatie van het 

• engelse imperialisme gekomen is, moest men wel tot een scherpe aanval 
overgaan. Of Sukao-Nasution c.s. bereid zullen zijn de halve •oorlogs-
dreigementen waar' te maken, 'blijft vooralsnog.een open vraag. 

De Philipijnse bourgeoisie wordt weer door andere drijfveren tot 
aktie bewogen Zij ziet de noord-Borneosé gebieden liever in ei r en hands. 
dan in die van het gevaarlijke Indonesie, en heeft kennelijk niet veel 
vertrouwen ±4 Abdul-Rahman en zijn al te wankele pro-imp.e.ri.aList.ische 
c.ons.truktie1s; dit, ironisch genoeg, nadat men onlangs samen de ASA 
(Vereniging van Zuid-Aziatische staten) had g.edrganiseérd als een minder 
opvallende pro-imperialistische orga'riisatie dan de al te compromitterende 
ZOAVO, 	 . 	.. 	.•: 	.... 	. 	 .. .... 

Zoals reeds vroeger in De Interrationale" is uiteengezetzz.l er voor 
de toekomst naar een Socialistische Federatie van Indonesische Volken ge-
streef d moeten worden, .vaa.rbiinen Maiakkâ, Saraak, Singapore, Brunei en 
Sabah een autonome plaats kunnen krijgen. Op dit ogenblik zal de strijd 
tegen Malaysia en voor zëlfbeschikking met alle kracht en alle middelen 
moeten worden voortget En in deze strijd zal het contac en de samen-
werkingmet dë Indonesische mass.a.beweging moeten worden gezocht en ont-
wikkeld. 

-0- 

EVEN ONTHOUDEN; 

IN VERBAND MET HET MAANDELIJKS VERSCHIJNEN VAN 'DE INTERNATIONALE' 
IS .DE A B 0 N N E M E N T S P fl IJ S VERHOOGD TOT f.49 - PER JAAR. 
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DE ALGERIJNSE KINDEREN HONGEREN ! 

Over de huidige stnd van zaken wat betreft de hulp aan de Algerijnse e-
zen, heeft D j a m i 1 a B o u h i r e. d (heldin van het Algerijnse 
verzet, en leidster van, het kinderhûlwerk) op 2 maart op een perscon-
ferentie in .Algiers het volgende o.a. gezegd: 

"We hebben deze persconferentie belegd, teneinde de talrijke problemen 
en de zeer beperkte middelen waarmee onz'e organisatie, die zeer geiso-
leerd is, geconfronteerd wordt, duidelijk te maken. 

Er is één zaak aarop alle aandacht dient te. vallen en die is: de publici-
teit en de pers. Men spreekt b.v. over inzamelingen in de Arabiche broe-
derlanden-.tot bedragen van 7 miljard francs (l'.i- miljoen doll&r). Dit -is 
niet waar. Niets heeft ons tot dusverre bereikt dan beloften. 
De volgende hulp is âns toegezegd. 
29 miljoen frs (400.000 dollar) uit Egypte, 
300 miljoen frs (600.-000 dollar) uit Irak, 
65 miljoen fra (130.000 dollar) uit Syrie 
600mmiljoen frs (1.200.000 doil) uit Koeweit. 	 - 

Maar dit is nooit verder dan het stadium van beloften gekomen.... 

De rijkere landen werden op deze persconferentie niet eens genoemd. 
Watkan het .Algerijnse kind ook van imperialistische landen verwachten? 
0f nog schandelijker feit, wat van d&'socialistisch&' landen, wier inte-
ressen nog altijd meer uitgaan naar het 2vreedzaam samen1ven11 met het. 
imperialisme? 
Het 'vreedzaam samenleven wordt "vreedzaam samen tèrven" voor, het op 
200 è. 300.000 geschatte aantal der Algerijnse öorlos'wezen, als men spoe-
dige hulp blijft uitstellen 'oni Frankrijk niet te generen 

Laat allen die het ernstig menen met het lot van de zo verschrikkelijk 
geslagen .Algerijnse jeugd, zich niet laten misleiden doQr wat de schuld-
bewuste NATO-pers hun influistert, maar uit het bovehstaandeen uit het 
elders afgedrukte appèl 'van El Djil. El Dadid de enig mogelijke cn-
clusie te trekken: STEUNT DE NEDERLANDSE STICHTG EL DJIL EL DJADIDL 

~z,ie _o£ ro2p  van de  

ARBEIDERSSOLIDARITEIT 
De destalinisatie werkt eindelijk ook door op het gebied van de in-

'ternationale strijd der arbeiders. De owjet-Unie, de zich van zijn 
diepe historische degeneratie herstellende Arbeidersstaat, heeft voor 
het eerst weer sinds lange jaren begrepen dat het Proletariers aller 
landen verenigt u, ook en speciaal geldt voor haar. 

'We lezen dan ook met grote voldoening in de NRC van15 maart 63, dat in 
verband met de mijnwerkersstaking in Frankrijk, de S.U. weigert, haar 
kontraktuele verplichte kolenleveranties voort te zetten, zolang de 
staking duurt. (De russische ambassadeur heeft te Parijs een officieel 
protest van de Franse regering hiertegen in ontvangst moeten nemen). 
De NRC schrijft'De Russische ambassadeur is gisteren aan de Quai 
d'Orsay ontboden om een protestnota in ontvangst te nemen tegen het Rus-
siehe besluit om de contractuele kolenleveranties aan Frankrijk stop 
te. zetten, zolang de mijnstaking duurt.' 
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 	'EL DJIL EL D JA DID" - 	 

        

         

         

         

Ook  in Nedrind"heeft het. voor 	vrijheid strijdende Algerijnse vo1k 
vooral de laatste jaren- kunnen rekenen op de sympathie van een groot de,], 
van de bevolking. Veel Nederlanders hebben het bij deze.ynipathie niet 
gelaten 	'hebben hiervan ook blijk gegeven door hun politieke stel-: 
lingnarne en praktische hulp. 
Een aantal van hen hebben gemeend hieronder -nu Algerije een onafhanke-
lijke staat is geworden- geen streep te, mogen zetten. Zij zijn hierbij. 
uitgegaan van de situatie in het land op dit ogenblik :de wens van de re 
ge-r-ingomte komen tot een socialistische opbouw en tegelijkertijd de 
enorme' moeilijkheden veroorzaakt door de jarenlange oorlog, verwoestinge, 
gebkaan kader(artsen, technici, onderwijzers), het ontbreken van nood-
zake-Lijk materiaal (ook voedsel en medicamenten). 
Door hen is opgericht de Nederlandse Stichting "EL WIL EL DJAD" 
(de nieuwe generatie) die zich in de eerste plaats ten doel stelt geld 
bijeen te brengen voor de hulp aan oorlogswezen, kinderen dus die het 
1rekte slachtoffer zijn geworden van de verchrikkelijke oorlog die het 

land jaren heeft geteisterd. 

Het tichtingsbestuur hoopt dat het hierbij aansluit bij.vroeger man!-
festaties'. van solidariteit door de arbeidersklasse, toen, het èr bijvoo 
beeld om ging de bevolking van de Sowjet-Unie na de burger'orlog te hel- 

..,.'pen ti- jdens de hongersnood. 
Het Stichtingsbestuur'herinnert verder aan de daadwerkelijke hulp de aar-
het 

an

het Spaan,e volk is geboden in zijn strijd tegen Franco. 
solidariteit is in Nederland helaas maar al te. vaak een. Woord geworden 
dat men slechts waard vond te voorschijn te halen voor het gebruik in le 
zen en resoluties. De Stichting "EL DJIL EL DJ.ADDD' meent dat het-Neder-
landse volk, en de arbeidersklasse in de eerste plaats, zeker verder 
zal willen gaan. 	 ' 

• De Algerijt,se wezen kunnen zich niet voeden met leuzen en spandoeken. Hun 
• 'leven is in gevaar als er niet op korte termijn wordt gezorgd voor grote 

zendingen kinderleding, dekens, geconcentreerde levensmiddelen.., genees-
en verbandmiddelén en andere goederen, welke tot leniging.  van hun.'noden 
kunnen bijdragen. 	 ' 
Het bestuur van de Stichting "EL .DJIL EL DJAD" roept allen die het doe 
en streven van de Stichting daadwerkelijk wilIed ondersteunen op,hieiva 
kennis te geven aan : Nederlandse Stichting E.D.E.D. Postbus 832, .Amste 
dam -0-. 
Geldelijke bijdragen kuntn per postwissëlworden overgemaakt of worden 
gestort op rekening . E 4200, gemeente giro 'Amsterdam. 
Belangstellenden ontvangen na aanvraag 'een afschrift van de Stichtings-
acte. 

Amsterdam, maart' 1.963  

Het- Stichtingsbestuur: 
Sjef Pieters. voorzitter, 
Ellen Rietbof, secretaresse, 
Lyda Ferwerda, penningmeesteresse, 

Igor,  Oornelissen, 2de secretaris, 
Dirk .Andrtnga, 2de penningmeester. 



dooi"  MICHEL P'BLO  

DE DESTALINISATIE EN ZIJN VOORUITZICHTEN. 

Toen wij,weldra tien jaar ge.led.en,met de dood vara Stalin. als eersten ge-
sproken hebben van dversnclde ontbinding van het stalinisme•  en van 1 11 

tijdperk,dat zich voortaan in de USSR en in de boezem van de interntio-
ie'komrn. beweging opende,-waren het scepticisme en de weerstand groot, 

ook  in de rijen van de revolutionaire Marxistische voorhoede 
Meu. begreep n.iet goed waarom de dood van een man,die een bij uitstek Bo-
uapartistsche positie innam in het raam van een ,tot in tt  absurde op-
gedreven l5urokratisch- en po.litiesysteem,zou leiden tot zo diepgaande 
veranderingen Tien jaar later schijnn deze veranderingen onbetwistbaar 
en,in werkelijkheid de meest optimistische verwachtingen van die tijd, 
reeds overschreden hebben De ekonomisohe en kulturele vooruitgang van 
de-USSR sïnds de oorlog,geplaatst iu.'.t-..intern. revolutionaire kader 2 iS 

de fudn,entele oorzaak van 't verval van 't stalinisme en van 't over-
gangs-regiem,waarin op dit moment de USSBen de anderbeiOrsStaten, 
die van haar afhankelijk zijn,balauseren,tt eh de stalini$tischedikta-
tuur van gisteren en de herleving,op een hoger plan,van.dsøci1isti ....... 

;scbe demokratie,van morgen. 	 . 
De eigenlijke vooruitgang van de USSR,gestimuleerd door het einde van 't 
Internationale isolement van t land en zijn hernieuwde verbinding met de 
Internationale Revolutie en de wereldmarkt,met andere woorden,het feite-.. 
lijke einde van 'het socialisme in een land,  ondermijnen voortdureM de 
historische,politieke,ekonomische en kultele grondslagen van.e ...ba 
baarse stalinistische dilçtatuur en bereiden de overgang van de USSR - ,en  
de andere Arbeidersstaten voor nar de eigenlijke socialistische fase!. 
van, hun ôpbouw. Op ekonornisch gebied volgt de USSR de VS op de voet.. ,in 
de komende jaren dreigend het globale industriele produktie-niveau van 
dit verst ontwikkelde kap. land in te halen.In kultureel opzicht be-
schikt zij reeds over meer onderwijèkrachten,meer studerendeu,meer weten-
schapsmensen dan de V.S. Het expansiepeil van haar ekonomie stat al 
driemaal zo hoog als dat van de V.S. Een hele rij van industriële voor-
hoede-branches zijn ontstaan in de USSR,getuigend van een zeer hoog we-
tenschappelijk en technisch niveau,die sensationele prestaties op het 
gbie.d van interkontinontale- en ruimtevaartuigen en -wapens hebben op-
geleverd. 
Belangsrijke konsessies op materieel en zelfsop politiek gebied,zijn 
door de heersende burokratie gedaan aan de 	jetiassa's,daardoor hun 
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levenseil at voordien zeer laag as,op belangrijke wijze verhogend en 
de verstikkerLdo,verlrnmende politie-atmosfeer,wrin zij onder de bloe-
dige regering van. Stalin leefden,aanzienljk verlichtend. De vrijheid van 
u.itdriikking,vn onderzoeI:,toege.stn aan de wetenschappelijke onderzoe-
kers oDdt: zij aUe,00r de moderne techniek en wetenschap ontstane ge-
weldige iTogeIijkheden kunnen ontwikkelen,verspreidt zich onvermijdelijk 
over het..geheelvara 't kulturele leven en werkt besmettelijk' zowel op - 
het politie..e- als op 't ideologische leven.. Aan de andere kant .otwik- 
kelt de veroordeling 	Stalin,van zijn misdaden enfouten,een dynamiek 
van revolutionaire kritiek t.a.v. 't geheel vn de politie van de USSR. 
Men ziet-het.in het bvzonder in 't voorbeeld vn de landbouw,de Achil- 
leshiel v- 	e 'bwjet-ekonomie,in de verschillende niaatrgp]en en her- 
vorminge: van Choetsjew op dit gebied,die een bijna volledige herzie-
ning van(ie: aalinistische politiek,op dit terreininhouden; 't princi-
pe van da-eongen koilektivisatie (algemeen ) e ekonomisch en tech-. 
nisch slecht voo±kereidt). 
Zeker kainîonist sreken,ondanks alle zeer belangrijke ekonomische, 
politieko,kuele en sociale vcranderingën,die sinds de dood van 
Stalin in d USi. tot stand zijn gekomen,van een wezenlijke likw.idatie 
van de gevolon vaa 't stalinisme en 't bewind van deurokratie.Deze 
laatste heeft nsg steeds de politieke macht in handen door middel van 
haar politieke façtie;die de partij kontroleert'plus d regeringen 
die op treet als oonapartistische laag temidden van de burokratie en 
de mssa's. IJaa ' rroe 	n 't tot overeenstemrnng brengen van de 
nieuwe ekononioche- n kulturele kraxhten van de USSR met de gelijkwaar-
dige politie7 .IsTokrtis6he,soialistische struktuur,is onveriijdelijk. 
Het is-de intorationle druk,överheerst door 't gevaar van een atoom---
konflikt,dip de USSR een verpletterende oor1ogsbegrotingopdrigt en 
zodoende d 	pv'oce  vertraagt en dit in een vorm van schokken dringt, 
met lanc.e onde±brekingenen zelfs terugtocht.- Het is vooral diezelf-
de faktor,ae het 3e oaokratie veroorlooft tot op dit moment de 'de-
stalinisatie' to kontroleren en volksuitbarstingen,die de laatste fase 
van zijn gewe1da9ije oj erierping,de po]itieke Revoluti,op de dagorder 
stellen,te vrrjo.en Dnwel alleen een politieke revolutie zal in 
staat. zijn een'evreaigende oplossing te vindenvoor d,uit het stali-
nis.ischo'e1 overgebeven,erfenis van hoofdproblemen,wacraan de 
Chroestje-cncen j2Ct hoofd poogt te bieden door empirische hervor-
mingen,te weten: een demokratische planifikatie van-de ekononhie,rnet de 
werkelijT:e medewerking van de producenten,-een grondige. herziening van 
de agrarische poli.tiek,die d landbouw de nodige kapitaien,machines, 
kunstmest en mtorne landbouwmethoden verschaft en die -de beloning .va, 
de landarbeidve'hoogt,welke nog voortdurend op ongelijke wijze dekos-
ten van de industrialisatie moet opbrengen: en een werkelijke bevrijding 
van 't politieke,iîitellektuële en kulturele leven. 	- 
Alleen ecn dergelijke politieke revolutie zal in staat zijnde ontelbare 
knelpunteu,(iie nog steeds voortbestaan in 1't sowjetleveneb die de 
ontwikkeling van de produkti:eJrachten,in al hun huidige mogelijkheden 
ren'imen,te breken. Afgezien van problemen van binnenlandse orfte,staat 
de Chroestjew-tendens voorde zware problemen,diê oprjzen uit de on-
gelijkmatige ont1irel1ng van de andere Ar'oeidersstateu en uit do in-
ternationalervolutionaire situatie.. 

-' 	

. 	 .• 	- 

De eigen rrogiesioa ontwikkelingen van de USSR en de 'estalinisa-
tie' hebben (ie situatie in alle andere Arbeideisstaten en in de inter-
nationale koin. beweging ontdooid.Aan . . andere kant werken. deze ont-
wikkelingen in enoeiidc eekhoiei. op hun beurt op de binnenlandse si-
tuatie van de UbSR in. Het blijkt ïti <1r: 1é t.e1'e wijze: waarop tegen 
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Hongarijö werd opgetreden,tijdens de gebeurtenissen in 1956,slechtS een 
uitzondering is geweest,tot welke de Chroestsjew-tendeus gedwongen was 
zijn toevlucht te nemen om redenen van binnen- en buitenlandse aard.. De 
grondslagen van zijn politiek t.v. de sowjet-randstaten (en oost-eu-
ropese arbeidersstaten,Nt.Vert.) blijft overheerst door de zorg,het 
'gomu1kaisnie.' te begunstigen tegenover de oude- en in. diskredietge-
raakte;verkalkte stalinistische apparaten;inegrepen op het terrein 
van een soepeler planekonomie,in 't bijzonder in 't domein van de land-
bouw en gericht op en behoorlijke, verhoging va 't levenspeil der 
massa's. Zijn liberalisme t.a.v. .de komm. par-tijen van de kap. landen en 
van de 'Derde Wereld' is zelfs. duidelijk zichtbaar,wat reeds zeer be-
langrijke ontwikkelingen op dit gebied heeft veroorloofd. Deze politiek 
van het Kremlin t.a.v. de .Arb.staten en de komm-partijen is anderzijds 
de uitdrukking van nieuwe krachtsverhoudingen binnen de leidende buro-
kratievan de intern. kom. beweging,krachtsverboudingen,die voor al-
tijd. het stalinistisch monolotismegebrokeri te hebben. De eenheid van de 
intern. konim. beweging hervindt en handhaaft zich slechts op 't peil 
van een diepgaande ideoloiche gerneenschap en niet door een burokra-
risch opperbevel en door politiedwang. 
Het gevecht tegen de middelpuntvliedende krachten,d.ie zich ontwikkeld 
hebben in 't raam. van de Arb.staten en de konmi. partijen,zal op de lan-
ge duur niet gewonnen kunnen worden door enige staat of partij,maar 
door de hergroepering binnen het raam van een komm. internationale,die 
prestige -autoriteit en doelmatigheid verwerft door zijn ideologische 
lijn t.a.v. nieuwe theoretische,olitieke p±obléen en nieuwe gebruiken. 
Op dit moment is de intern. komm beweging, welke de Arb.stateu en de 
komm.partijen omvat,in volle kris&s,symptoom van tt loslaten van 't sta-
linisme,waarbij ze op zoek is naar een nieuwevnwicht. 
Op 't plan van de staten,zijn de breuk met .Albani,de halve breuk met 
China. duidelijke bewijzen van de graad van spanning,die heerst in delei-
dende milieu's van de intern bu-rokrati-eL Iedere poging om in 't nieu-
we geschil tussen Moskou en Pking (Albanië handelt slechts als open-
lijke woordvoerder van. Peking) niets dan een 'ideologisch meningsver 
schil' te kien, t-a.vi de oriëntatie' van de Wereldrevolutie,is slechts,1  
een eenzijdige en vereenvoudigde voorstelliug,van 'een veel gekompliseer-
der geschil.De grieven,die Peking heeft opgehoopt tegen Moskou,voor zijn 
beperkte,berekende,met voorwarden gegeven steun op ekonomisc.,mili'tai 
en diplomatiek gebied,zijn gegrond, in die mae.warin zij niet inhouden, 
de opvatting van een gelijk verdeelde ekonomische planifikaie van alle 
Arb.staten met 't laa ste levensnive'au.,zoals b.v. die van de. chinese  
koiunes.  Wanneer wij de sowjet-burokratie bekritiseren op 't gebied Vafl 
zijn verbindingen met de anderé Arbstate,verwijzen wij naar hun plunde-
ring van deze ekonomin,tot eenzijdig  voordeel van de USSB,naar de in-
stelling van een buiten alle verhoudingen staande ruilhandel,eenzijdig 
gunstig voor de USSR,met- voorwaarden,die samengaan met de beperkte hulp 
van de USSR aan deze landen en die zich niet richt op een harmonische 
en Vrije ontwikkeling van hun ekonomie. 
Dit was in 't bijzonder het geval met de betrekkingen,die de USSR ten 
tijde van Stalin onderhield met de andere Arb.staten. 
Maar wij zijn geen voorvechters,terwlle van een ou-ekonomische gelijkheid 
van een planifikatie van 't geheel van de okoriomie van de Arb.staten op. 
het laagste peil,voordat de USSR haar hulpmiddelen met de meest ach-
tergebleven landen deelt. Dit toch zou slechts tot resultaat,'t remmen 
van de eigen ontwikkeling van de verst vooruitgeschreden sektoren,heb-
bent  zonder 'het snel van de grond komen' van do achtergebleven sekto-
rente bewerkstelligea.Deze opvatting is oôk van toepassingop de eko-
nomische hulp,die de USSR aan de landen.van de 'Derde Wereld' geeft. 
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Deze hulp kan op dit moment niet aan alle 1andenworfieia verleend die 
erom Vragen maar-  bij voorkeur aan deigeljke Iandeu,die op weg zijn naar 
do Arbsaat (Cuba),dartoe in staat gesteld door deze hulp,en die de 
sabotae van-het imperialisme weerstaat,of die staten,d.ie dadwerkelijk 
de greep van 't imperialisme op hun ekonomie weerstaan (Egypte). 
D3 ekonomische hulp van de USSR blijft nog noodzakelijkerwijs beperkt, 
gegeven het feit,dat de USSR veruit de hoofdlastdraagtvan. degemeen-
ochaelijke veredigin.g van de Arb.staten tegen het imperialisme en 
da zij het aI:umu1atiefond,dat haar op dit moment in staat stelt,haar 
expansievoet te 'handhaven en te verhogen,niet op buitensporige wijze 
mag aansreken. Uitgaande van de grieven die hunwortels hebben in de 
wijze waarop China is behandeld door de USSR,vooral op ekonomisch ge-
bT3a con ijzö,die nauwelijks overeenkomt met de door Peking gestelde 
eLonomioche doelen,heeft deze laatste de neiging gehad om 4 t ,geschil 
op bepaalde manier te 'sublimeren' tot een kouflikt van een meer ideo-
logoch belang: tussen een 'nationaal egoïsme' vn een gearrivearde, 
konservatief vanard zijnde,burokratie en de noodzakelijke hulp aan de 
ic7i. uitbreidndé Koloniale Revolutie. 

In Jeze vorm heeft het kouflikt voor een hele periode vooruitstrevende 
gevolgn gehad in 't raam van de intern.komm.beweging,temeer daar de 
beschuldigingen tegen Moskou overkwamen met een wezenlijke ervaring, 
doorgemakt met zijn politiek op dit gebied. 
Enweil,in de beoordeling van. 't konflikt Moskou-Peking,is het noodza-
k1jhet organische gehel van de politieke posities van de ene en 
de andere tendens van de hu.rokratie e. va de sociale krachten in over- 
ng:ng te nemen,die hoewel:op een vervormde manier in laatste instantie 

op alk van hen drukken.De dhinese burokratieis zeker gevoeliger voor 
de koloniale revoutie,dan de Sowjet-burokratie,door haar eigen basis, 
die van een vo'm1ig koloniaal land,nogdoorgloeid van de herinnering 
aan d zegepraal van haar grote Revolutie. 	 .. 

Maar reens s:cds 12 jaar aan de macht,voelt ze eveneens het gewicht 
van de zrer  achtergebleven ekon.omische en kultuxele voorwarden waar-
aan zij het hoofd heeft willenbleden,dadrbl3u.tgaande van opvattingen., 
eigen aan haar buokratischestalinisisbhe,schematiscievormin.g. 
I'eo1cgechzore1 wat betreft haar lijn. op 't gebied van de ekonomische 
en politiek-- invoering van het socialisme,als haar onderschatting van 
't cvnar van de atoomoorlog,vertegenwoordigt zij, in werkelijkheid de 
meest achterlijke tendens van de burkratie,de meest primitieve,die een 
lange weg heet:af te' leggen om 't peil te bereiken van de Chroestjew-
tendens of e.Joegbslavische tendens. Terwijl zij er zich op beroemt met 
de abanese leiding te zijn verbonden ,de achterhoRe die nog trouw aan 
Stalin.. is,weerspiegelt zij de wezenlijke ekonomische en kulturele achter-
stand van. een sektor van de wereldrevolutie,waarop de imperialistische 
blokkade en de ontoereikendheid op dit moment van de materiële hulp 
van de andere sektoren van de revolutie,weegt. Deze ideologische ach-
terstand wordt zeer zeker gedeeltelijk gekompeaseerd door zijn grotere 
etrijdvaard.igheid tegen 'het imperialisme en zijn edelmoediger hulp aan 
Je,  koionile revolutie. Maar op het moment. 	de Chroestjew-tendens 
onder de prikkel van de enorme ekonomische- en kulturele vooruitgang 
van de U33R en het geheel van de revolutionaire ontwikkeling,êe 'desta-
linisatie' in de USSR, in. Het gehele sowjet-randgebied en in de komma. 
partijen o:':(.ia 	naarbij zij tot een meer verantwoordelijke politiek t. 
a.v, het reële atoomoorlogsgevaar overgaat; en waarop zij niet aarzelt 
een wezenlijke doeltreffende hulp te verlenen aan bereikte vooruite-
schreden endoor dit feit nog onzekere posities als Cuba'i behoudt de 
chinese tendens praktisch slechts het voordeel van het opbiedenbij de 
hulp aan do koloniale rvolutie,al1es welbeschouwd in 't bijzonder met 
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de mond en niet vrij van bijna.dl'fd oportunistische yerwarring,als 
de Chroetsjew-tendens over het vraagstuk van de 'nationale bourgeol- 
cie"). 	 . 	 .. .. 	,:. 
Wanneer het erom gaat,de vier t?ndenzen,dle zich momenteel in de boe-
zem van de Arbeidersstater voordoen,objektief te beoordelen,te weten, 
de Chroetsjew-teudens,de Chinese-,de Joego-Slavisehe-,en de Cubaanse-, 
moet men rekening houden met de uitkomst van hun globale politiek en 
niet alleen meteen bijzonder aspekt ervan. 
De Ohrtietjew-tenderis vertegeüwoordigt  de liberale Bonapartistische 
fraktie van de Sowjet-burokratewier delen zich verjongen en vernieu-
wen,in het kader van een nraatschppij in volle ontwikkeling,die een 
hoog ekonomisch en ku.ltureel bereikt en die zich bewust wordt Van zijn 
versnelde potentiele superioriteit op alle terreinea,in verhouding 
tot het meest vooruitgeschreden kapitalisme 
Door de positie,die op.dit moment de U.S.S.R. inneemt in de wereld-
arèna,.is de leidende*Chroetsjew-tendens bovendien in staat,met meer 
•erantwoording dan een andere tendens van de burokratie,de geweldige 
gevaren van een atoombrnd te schatten)en beter stoutmoedigheid en 
voorzichtigheid te kombineren in het beleid van de U.S.S.R. als stat 
De Chinese tendens,hoewel door zijn vborwtts drijvende dru.kbi.jdragend 
•tot het verhogen .vnde poditievé, hulp van de zijde van de U.S.S.R. 
aan de koloniale evoIutfeb1ijft dbordtenkt met stalinistische opvat-
tingenof de. aan haar eigen burokratische,empirische,verwarrende,aCh 
• .terlijkeopvattinen,zowe. wat betreft andere vraagstnkken,die vn het 
grootste belahg ijn voöt de internationale Komm. beweging: de Atoom-
oorlog>  de. beoordeling van. do Joego-Slavische tendens enz. 
Dzelaatste is verreweg het meest vooritgeschreden in de huidige 
etappebij de uitwerking ,op kriti.sche,opbouwende manier,van een,meer in 
het bijzonder, op de probiemenvan een Arbeidersstaatdie zich op het Soes  

cialime voorbereid.t,toegepast denken. 
De nieuwe 1 Çromdwet ontwikkelt en legtzowel in zijn inleiding,als in zijn 
244 artikelen, théoretischeovôrwegingen-meer dan het Programma' van de 
• Liga van Kommuniste heeft gedaan(aangenomen tijdens zijn 5e Kon.gres)-, 
'vast,d.ie men op dit moment de Joego-Slavische doktrine kan noemen,ge-
richt op de opbouw van 'ecu overgangsmaatschappij naar het Socialisme 
•en hot Kommunisme. 	. 	. 
Men 

1.
vindt er zowel theoretische ontwikkelingen van groot belang over 

"het afsterven van de Staat, de betekënis en de ontwikkeling van de 
sociale eigendom,het zelfbestuur van de producenten,het nationale-., 
het landbouwvraagstuk,de strijd tegen de burokratie enz.,als praktische 
maatregelen,dje ontegezeggeljk de demokrati .sche deelname van de mas-
sa's aan het leiden van de ekonomie,va.de  Staatvn de Matschappij, 
benadrukken. 	.. 	 • 	 • . 

Tegenover het burokratiscb'stats ?.socialisme,  stelt de Joego-Slavische 
doktrie,de vooruitstrevende organisatie van een maatschappij van pro-
.uaenn en burgers,welke moer en meer op demokratische wijze, de eigen-
dom en het SOCjalO ]even leiding ge.eft,in het kader van een land met 
'verschillende nationaliteiten. Op deze wijze;'bevindt deJoego-Slavische 
tendens zich aan het hôdfd van allé Arbeidersstatenwat . betreft het 
benaderen van de ekonomische en politieke overgangsproblemen,betrek-
king hebbende op staten,weike nog geisoleerd en niet opgenomen zijn in 
een internationale plifiketie en nog voortdurend de belangrijke ge-
volgen meeslepen van een achterlijk verleden. 
Zijn voorbeeld is voorbestemd om een steeds groter wordende invloed uit 
te oefenen op het geheel van de Arbeidersstaten.,de U.S.S.R. inbegrepen, 
en het Marxistisch.kritisch denken te ontdooien en te begunstigen in 
het geheel van de internationale Komm.beweging. 

=12= 



')Tot op dit moment heeft men nog niet voldoende aandacht geschonken 
aan de zeer belangrijke verandering van de Soejet-politiek t..v4 het 
imperialisme en de verdediging - van enkele sleutelposities var! de Kolo- 

.niale.Rero1utie, die zich heeft voorgedaan sinds 1956,en meer in het 
bijzonder sinds de mislukking van de Topkonferentie van Mei 1960. De 

..Oko-nomische.Sowjet-hulp n Cuba heeft onweersprekelijk Castro moed 
.gegeven,de weg van de strukturele,anti-kapitalistische verandering 
van het land, te betreden en de imperialistische blokkade te trotseren. 

.e beloften van totale militaire hulp aan dit land. hebben •an de au-
kant ontmoedigend gewerkt op een direkte aanval van het Am. im-

peia1isme tegen Ciba Het gaat hier om feiten van letterlijk histo 
risdia belang,die men moet invoegen in een noch door routine,nocb door 
se.ktarisme bepalde beoordeling van de Chroetsjew-tendens vn de Sow-
jet.burokratie, 

n)M 	bedenke,dat b.v. de Koa..partij van Indones.i,die de 'hiuee' 
lijn volgt,-in wezen baar stellingname t.a.v.Soekarno niet gewijzigd 
heeft. 
Op 1bepalde terreinen,maar van groot theoretisch en praktisch belang, 
ontwikkelt de Joegoslavische ter-dans zich naar het ware Marxisme en 
'komt vanuit dit gezichtspunt nader tot de Reyolutionair-Mrxisti8Che 
tendens. 
De verdergaande gevolgen van de destalinisatie,van het konflikt tus-
sen China en de USSR, van de ontwikkeling van de Joegoslavische en 
de Cubaanse tendens, op de intern. kom.. beweging, zijn reeds zeerbe-
langrijk en-zullen, zich versnellend, voortgaan. 
Hetgeen zou kunnen bijdragen tot het op belangrijke wijze 1iberliseren 
van het inwendige regiem van vele komm. partijen, hun politiek bp revo-
lutionaire wijze te herorinteren,op zijn, minst in bepaalde gevallen, en 
hen op onmerkbare wijze to veranderen -zoals reeds in Italië:  en India-
in een hoofdwerkterrein van de Revolutionair-MarxististisChe tendens 
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L.v.d. Bossche. 

Na de grote staking 196.0-1961, heeft de belgische bourgeoisie„ ge-
schrokken door de grote strijdbaarheid van de arbeiders van mis land, 
het regeringsduo Lefêvre-Spaak (een koalitie van de ChristelijkeVolks-
partij en de Belgische Socialistische partij) er toe aangezet de hui-
die anti-.stakingswetsontwerpen in te dienen. 
Deze wetsontwerpen, zogenaamd tertihandhaving  van de orde", zijn direct 
gericht,tegen het enige effectieve, wapen, waarover de arbeiders onetiet 
kapitalisme beschikkn, en dit met medeplichtigheid van de socialistische 
nfinisters. 	. 
Tegenover de weerstand. geboden Ôoorde J.G.T.B. (het socialistische 
lg.Belg.Vakverbond) en de grote meerde-rheid van de federaties van de 

Socialistische partij, die de. intrekking zondermeer, van de wetont'r-
pen eisen, zijn vele amendementen overwogen, maar datgene.wat overblijft 
kan de patroons nog voldoende dienen, om in geval van staking, de tegen- 
stand der arbeiders te breken, . 	 . 	 . 	. . 
0.a. het ontwerp van wet'no. 422 0 . dat het de fgri1g toestaat, zich in 
de plaatste stellen van paritaire kommssies,indien deze er niet toe 
komen, beslissingen te nemen, 

De regering zou aldus, met medeplichtigheid van depafroons, het rjc ttOt 
vordering der stakers verkrijgen; Op verzoek van de federaties, heeft 
er de 2de maart een buitengewoon.congres van de Belg.Soc.Fartij plaats 
gehad. Dit, ten einde een balans op te maken.van de door de federatië 
van de Partij ingenomen standpunten, v66r het debat in het parlement. 
Deze balans is echter niet opgemaakt, dank •zij een manoeuvre van bur-. 
ger Spaak die, bevreesd door.èen hoog percentage van opposanten een 

solutie heeft doen aannemen, die het illicht op groen" zet voor het 
parlementaire debat (en dit met 92% 'der stemmen voor, tegelli 8% voor de 
resolutie van "La Gauche', de linkervleugel binnen de BSP.) 

Het parlement zal eventuele n±euwë amenemeuten bediskussiren en voor 
de uiteindelijke stemming van het parlement , zal er een tweede buiten-
gewoon kongres van deB.S.F. gehouden worden, dat definitief over de 
kwestie zal beslissen. 

De regering hoopt de arbeiders te ontmoedigen, door de zaken op de lange 
baan te schuiven (de wetsontwerpen zijn verleden jaar augustus al ingeT 
diend). Ze verwact de arbeiders te kunnen bedriegen, door enkele kleine 
toegevoegde amendementen aan tebrengen, en tegelijkertijd voldoende ge-
vaarlijke maatregelen in de wet te handhaven,tegen de toekomstige arbei-
dersstrijd gericht. De belgische arbeidersklasse moet daarom meer dan. 
ooit op haar hoede zijn, en zijn strijd tot veiligstelling van zijn 
heiligste recht, hardnekkig voort- 	zetten. 
Want zolang deze wetsontwerpen, de kleinste anti-stakingsbepaling blij-
ven bevatten, han- gen deze als een zwaard van Damocles boven het hoofd 
van de arbeiders. De arbeiders zullen zich niet moeten laten bedriegen, 
en de intrekking zonder meer van deze wetsontwerpen eisen. 

i) in paritaire kommisies hebben patroons en arbeiders vertegenwoordi-
gers gelijk in aantal zitting. 

S TA,  KENGSWE TTEN 



Het is ons een; genoegen onze lezers, eeneerste korrespondentie over-de 
huidige situatie van het Belgische proletariaat te kunnen aanbieden, 
We hopen hiermede regelmatig te kunnen doorgaan, en zo meer begrip onder 
de Nederlandse- arbeider.0 te wekken, voor de problemen van hun Belgische 
klassebroeders. (Red.). 

0  

 

K1t- 
"RUSLAND ONDER KROETSJEV" door Edward Crankshaw. 

De veranderingen die zich na Stalin's dood, nu tien jaar geleden, in 
de Suwjet-Unie hebben voltrokken houden nog steeds vele pennen in bewe- 
11 ing. Voor het merendeel zijn deze pennevruchten vaak gespeend van elk 
diepgaand pogen tot begrip van wat ër wezenlijk veranderdis, en nog 
d-beeds verandert, in de Sowjet-Unie. 
Het is dan ook verheugend een boekje aan te kunnen bevelen, dat hoewel 
door een burgerlijk journalist geschreven, allereerst opvalt doqr ob-
jetiviteit ten aanzien van het behandelde onderwerp. De schrijver geeft 
ce beknopte doch duidelijke wijze de beschrijving van wat men nu de "de-
stalinisatie" noemt en komt met zijn analyses van, personen, en hun rol 
u het regeneratieproces van de eerste Arbeidersstaat, vaak heel dicht 
hij het juiste begrip van oorzaken en'gevolgen, van het ontstaan en het 
vergaan van het Stalinisme.. 

Als illustratie hiervan willen wi een enkel citaat aanhalen. 
Wanneer Crankshaw bijvoorbeeld schrijft dat "de fout van het Westen was 
dat hij het owjet-gezag en de politieterreur als onafscheidelijk of 
zelfs als ynoniembeschouwde", geeft hij blijk van dieper schouwen, dan  
ia rest van de z.g. Sowjet specialisten van burgerlijke huize, hoewel 
hij in zijn verdediging van Boris Fasternak weer blijk geeft het gehele 
p'obleem slechts op bepaalde punten aan td voelen. 

Zijn besch-rijving echter van het platteland, en dan die gebieden die 
niet tot de directe omgeving van de steden behoren is echter weer met 
grote kennis van zaken gedaan. 
Om zijn eigen woorden te gebruiken, bestaan er in de Sowjet-Unie twee 

d.w.z. het proletariaat van de steden en de grote massa van de 
nog steeds, zovele jaren na de revolutié, op buitengewoon primitieve 
• wijze levende en denkende boerenmassaas. 
• Op klare wijze wordt ons hier duidelijk gemakt in welke mate de bureau-
cratie er tot op de dag van vandaag niet in is geslaagd het landbouw-
vraagstuk op te lossen, de .Achilleshiel van de Sowjet-economie. Dit 
\r'aagstuk, dat één van deoeilijkste taken is voor de socialistische 
rvolutie zal ons inziens dan ook slechts volledig opgélost worden na 
Lat herstel van de werkelijke proletarische democratie. 

Wij raden ieder aan zich dit inte. ressante en leerzame prisma-boekje 
aan te schaffen. 	 - 

A. van Deventèr 
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iVuJ1JTIONJR 	iE OP AIVI.ME (H .RUBENS)  +++++++++++++--+++++++++++++++++++ 

Reeds enige keren hebben wi ons voornemen moeten. uitstellen om 
enige regels te schrijven over de politieke bagage van de redac-
tie van het blad "Socialistisch Ferspectief".Hiervoor bieden wij 
IJ nogmaals onze verontschuldiging aan.Het was geen gebrek aan aan-
knopingspunten ,want deze zijn er vele,Vïij zijn/ons echterbeper-
ken tot het aangeven van de tendens met een drietal sprékende voor-
beelden vandâ politieke degeneratie van de Perspectiefredacteu-
ren, die nog in bepaalde kringen als consequente en vooral linkse 
socialisten" worden gezien. 

Als wij onze voorbeelden in chronologische volgorde plaatsen, dan 
-komei wij in de eerste pL..ats bij de opheffing van het Sociaal 
Democratisch Centrum op 9  jnuari 1960. 

Deze datum vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de 
Nederlandse arbeidersbeweging. 
De meerderheid van het -bestuur van het S.D.C.( waaronder alle 
Perspectief-redacteuren van dit moment) liquideerden strijdloos 
het S.DC. 
Het bestuur van de P.v.d.Â. slaagde erin met enige intimidatie 
het S.D.C. zichzelf te laten opheffen. ER JAS GEEN VERBOD van de 
P.v.d.-leiding en hoogst waarschijnlijk was dit ook niet gekomen. 
Door deze daad, werd aan het linkse sociaime in Nederland een 
zware klap toegebracht en sindsdien zijn alle "flinke woorden" 
neergeschreven door Van Tijn en zijn mederedacteuren zwakke huil-
tonen in de mist. 

Het tweede voorbeeld, is de houding van de Perspectief redactie, 
in het bijzonder die van Van Tijn, tijdens de openbare lezerscon-
ferentie van Perspectief eind 1960 ten aanzien van de arrestatie 
van Raptis en Santen-. 
Op vragen en geuitte kritiek van de lezers in de zaal, waarom in 
het blad geen woord was verschenen ter verdediging van Santen en 
Raptis, die gearresteerd waren voor hun hulp aan de Algerijnse re-
revolutie, wist Van Tijn niet anders te antwoorden dan:'Het is niet 
mogelijk om Raptis en Santen te verdedigen omdat zij zijn gearres-
teerd voor criminele misdrijvpn". 

Proletarische solidariteit of verdediging van de koloniale revlu 
tie stonden toen niet op het program van de perspectief redactie. 

Het derde .voorbeeld ten slotte is de uitgifte van het Nieuw-Guinea-
rapport. 
Op 19mei 1961 werd aan. de leden van de Sociaal Democratische Stu-
die-vereniging ( dit was het dood geboren kindje • dat het SDC op-
volgde) een circulaire gezonden door de waarnemend secretaris 
H.Drenth( de gekozen secretaris had zijn functie neergelegd uit 
protest tegen de schandelijke inhoud van het "Nieuw Guineararport"). 
waarin het verschijnen van het rapport werd aangekondigd. 
Hij schreef: '." Wij zijn verheugd u te kunnen berichten, dat onze 
vereniging een eerste rapport in druk heeft kunnen laten verschij-
/ verplicht 



nen Het rapport "De kwestie Nieuw Guinea" is opgesteld door A.den 
Breejen( die naar de PSP ging omdat de P.v,d.i. hem niet radicaal 
genoeg was) Dr. Kwee bwan Liat ( dito) Frof.Dr.A.Teeuw (Morele 
herbewapenaar) en Drs. Th. van Tijn'.'( De opm. tussen haakjes zijn 
van H.R.) 
Verder wordt in de circulaire medegedeeld, dat Kwee bwan i-iiat op 
27 mei 1961 in een openbare conferentie het rapport zal inleiden. 

Aan de inhoud van het rapport waaronder de namen van ALLE schrij-
vers staan en zij dua gelijke verantwoording dragen ontlenen wij 
hetvolgende: 

"Het geschil Nieuw Guinea plaatst ons land in de volte-
ren-wereld in een wat geisoleerde positie, waarin ook voor onze 
binnenlandse verhoudingen gevren schuilen.Het geisoleerd raken 
van ons land in Internationaal opzicht, roept sterke conservatieve 
( chauvinistische) téndenzen op.Men krijgt het gevoel door de bond-
genoten in de steek te zijn gelaten( hetgeen zich gaat uiten in 
een hooghartig neerzien op de werkzaamheden van internationale 
lichamen als b.v. De Verenigde Naties) Men zal - als de onvermijde-
lijke nederlaag er is - de regeerders verraad aan het Koninkrijk 
( waarvan Nieuw Guinea deel uit maakt) en de Kroon verwijten.In 
alle toonaarden zal worden rondgebazuind, dat een roemrijk verleden 
onnodig en onwaardig werd afgesloten.De reaktie zal zich niet alleen 
keren tegen de regeerders en tegen hen, die reeds van de beginne 
af aan een andere aanpak van het Nieuw Guinea probleem begeerden, 
doch men zal bovenal het democratische systeem de schuld geven." 

Tot zover het "Nieuw Guinea-rapport". Ieder woord in dit citaat 
is voor linkse socialisten om niet te spreken van maristen onaan-
vaardbar. Het moest typische is,dat de overdracht van Nieuw Guinea 
(daarom spreken de schrijvers ook niet van IRIAN) gevoeld wordt als 
• een onvermijdelijke nederlaag inplaats van een overwinning van 

de Indonesische revolutie op het Nederlandse imperialisme. 
"Het democratische systeem krijgt de schuld van die nederlaag" .Wij 
vragen WELK DMOCTI3OHE 5YTEEM ? Op de Verenigde Naties gaat 
men(?) hooghartig neerzien en men krijgt het gevoel door - ONZE bond-
genoten in de steek te zijn gelaten.Zo staat hot er tochZ Wat een 
ramp moet dat zijn van ONZE N,A.T.O. als dat gebeurd. 

HOE WaS DIT AL ES MOGIIJK ? Wij bezitten noch de steen der wijzen, 
noch willen wij ervoor dorg..an, dat wij voor elk potje een deksel-
tje hebben.Het is voor de arbeidersbeweging van belang dat duur be-
taalde lessen ook geleerd worden. Naar onze mening, schuilt de treu-
rige politieke ondergang van het SDC voornamelijk in het feit,dat 
de leiding geweigerd heeft gedurondè con reeks van jaren,de bewe-
ging werkelijk in de praktijk op de arbeiders in de vakbeweging .te 
orionteren.Hot SDC was ook in zijn beste periodê een groep klein-
burgerlijke intellectuelen en z.g. white-collar werkers.Typerend 
uit die periode is ook,dat medewerking van arbeiders aan Perspec-
tief geweigerd werd "omdat hot intellectuele niveau omlaag werd ge-
haald.Uiteindelijk is de groep fijngemalen tussen de objectieve 
politieke situatie in het land waarop hij niet wilde inwerken en 
het bureaucratische a»araat van de F.v,d,A. Tot op dit moment 
betaalt de socialistische beweing daarvoor een zware hypotheek. 


