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Nieuwe kansen voor socialisme 
99 	 1 diegenen die niet tegen Stalins machi- 

nerie in opstand kwamen zijn verant-
woordelijk, gezamenlijk verantwoorde-
lijk. Aan dat vonnis kan ik me niet ont-

trekken. Maar wie protesteerde er in die tijd? 
Wie stond op en schreeuwde zijn afkeer uit? De 

trotskisten kunnen deze eer voor zich opeisen. Net  
als hun leider, die zijn koppigheid moest bekopen 
met een slag van een houweel, bestreden zij het sta-
linisme totaal. Ze waren de enigen. In de tijd van 
de grote zuiveringen was hun gedrag waardig en 
zelfs voorbeeldig. Maar hun stem ging in de toen-
dra verloren. 

Nu hebben de trotskisten het recht de mensen 
te beschuldigen die vroeger huilden met de wolven 
in het bos. Laten ze echter niet vergeten dat ze op 
ons het geweldige voordeel hadden een samenhan-
gend politiek systeem te bezitten dat het stalinisme 
zou kunnen vervangen, en waaraan ze zich konden 
vastklampen in de diepe ellende van de Revolutie 
die verraden was. Zij "bekenden" niet, want ze wis-
ten dat hun bekentenissen noch de partij, noch het 
socialisme dienden". 

Dat schreef de bekende stalinistiese meester-
spion Leopold Trepper in 1975 in zijn "Memoires 
van de chef van het Rode Orkest". Het is nodig 
zo'n oordeel uit 'onverdachte hoek' nog eens aan 
te halen. Want na de schok van de revolutie in 
Oost-Europa blijken velen binnen links niet alleen 
geen analiese, maar ook nog eens een slecht geheu-
gen te hebben: 
• als PvdA-prominenten Marjanne Sint en Jan 
Marinus Wiersma in De Volkskrant van 3 februari 
de vraag stellen waarom "iedereen in het Westen" 
aksepteerde dat Oost-Europa onvrij was, vergeten 
ze voor het gemak dat er in Oost-Europa en in het 
westen al vanaf de jaren twintig kommunistiese en 
links-socialistiese krachten waren die zich daar niet 
bij neerlegden; 
• als Ria Beckers op de oprichtingsvergadering 

van de Groen Linkse Raad toch weer dat is-gelijk-
teken plaatst tussen stalinisme en socialisme is het 
blijkbaar hard nodig voor de zoveelste keer te bena-
drukken dat Oost-Europa nooit socialisties is ge-
weest. 'Het socialisme' kan dus ook niet dood ver- 

klaard worden met een beroep op de krisis van de 
oosteuropese stalinistiese diktaturen. 
• en diezelfde Ria Beckers maakt het links wel erg 
onnodig moeilijk als ze uit de neergang van het sta-
linisme in Oost-Europa de konklusie trekt dat ideo-
logieën en grote verhalen hebben afgedaan. Wat 
een kolder om juist nu te beweren dat de strijd van 
Luxemburg, Liebknecht, Trotsky en vele miljoenen 
anderen voor echt socialisme in feite voor niks is 
geweest. 

Onbegrijpelijk en onverantwoordelijk, juist nu 
er nieuwe mogelijkheden zijn voor de links-socialis-
tiese kritieken op en alternatieven voor het één-
partijstelsel, de komniando-planning en het gebrek 
aan socialistiese demokratie. 

De SAP behoort tot de internationale politieke 
stroming die al vele decennia vecht tegen kapitalis-
me en tegen de stalinistiese burokratieën in Oost-
Europa en de Sovjet-Unie. Het warme pleidooi 
van de PvdA-leiding voor een marktekonomie in 
Oost-Europa is aan ons dan ook niet besteed. We 
zijn te goed op de hoogte met de 'zegeningen' van 
de kapitalistiese marktekonomie hier en in de Der-
de Wereld om de oosteuropeanen dat toe te wen-
sen. 

Er is op korte termijn best kans dat het in een 
aantal oosteuropese landen die kant opgaat. Maar 
dat is niet te hopen en het is ook zeker niet de eni-
ge mogelijkheid. Overal in Oost-Europa zijn orga-
nisaties en initiatieven in de weer voor een demo-
kratiese socialistiese planekonomie, gebaseerd op 
zeifbeheerorganen van producenten en konsumen-
ten in bedrijven en buurten. Dat geldt - zonder uit-
puttend te zijn - onder andere voor de Vereinigte 
Linke in de DDR, voor Links Alternatief (met o.a. 
Peter Uhl) in Tsjechoslowakije, voor Links Alterna-
tief in Hongarije, voor een hele serie groeperingen 
in de Sovjet-Unie. 

Socialisten hebben er alle belang bij dit soort 
krachten te steunen in hun pogingen een echt so-
cialisties alternatief op te bouwen. Een alternatief 
voor de stalinistiese kommando-planning én voor 
de met massawerkloosheid en grote sociale onge-
lijkheid gepaard gaande diktatuur van de kapitalis-
tiese markt. • 
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interview met Boris Kagarlitskyl 

Een stem uit de socialistiese oppositie in de 
Sovjet-Unie 

Boris Kagarlitsky is een van de bekendste onafhankelijke socialisten in de Sovjet-
Unie. Hij is aktivist van het Moskouse Volksfront en is lid van het komitee dat 

werkt aan een nieuwe socialistiese partij in de Sovjet-Unie en dat onder andere 
kontakten heeft met onafhankelijke socialisten in Hongarije, Polen, Tsjechoslowa-

kije en de DDR. In 1988 kreeg hij de Isaac Deutscher Memorial Prize voor zijn 
boek over de intelligentia in de USSR, 'The Thinking Reed'. We vertaalden delen 

van interviews met hem die 'Catalyst' en 'Socialist Worker' eind 1989 publiceerden. 

v 
raag: In je artikelen heb je 
het over de 'dialektiek van 
de hervormingen' en over 
nieuwe krachtsverhoudin-

gen in de Sovjet-Unie. Wat is de si-
tuatie op dit moment? 

Kagarlitsky Ik denk dat het 
grootste probleem is dat de liberale 
elite binnen de burokratie giganties 
klem zit doordat ze haar eigen be-
loftes niet kan waarmaken. Aan de 
andere kant is er op dit moment 
geen werkelijk alternatief, omdat de 
door de aanhangers van Boris Jelt-
sin op straat gebrachte mensen niet 
meer zijn dan uitdrukking van emo-
tionele ontevredenheid over Gor-
batsjov. Binnen het Kongres van 
Volksafgevaardigden deelt de op-
positie niet alleen de waarden van 
de leiding, maar ook haar strategie 
en taktieken. Ze zeiden: "We zullen 
hetzelfde beter doen". Zodoende 
was sprake van een impasse. De 
mijnwerkersstaking in Siberië liet 
zien dat nieuwe krachten naar voren 
komen, die we overigens niet moe-
ten idealiseren. Ook hier spelen bu-
rokratiese faktoren mee, want loka-
le burokraten steunden vaak de sta-
kingen om voor de regio's konces-
sies van Moskou los te krijgen. De 
mijnwerkers waren in eerste instan-
tie ook verward over hun eisen, om-
dat ze organisatie, een leiding en er-
varing misten. Deze stakingen 
maakten duidelijk dat alleen door 
het steunen en politiseren van de 
opkomende sociale krachten be-
lemmeringen op de weg naar demo- 
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kratiese veranderingen weg te nemen 
zijn. Tijdens de staking begon het 
Moskouse Volksfront met het opzet-
ten van de Nieuwe Socialistiese Partij 
in de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd 
werd de Federatie van Socialistiese 
Vakbonden (Sotsprof) gevormd door 
degenen die van mening zijn dat de 
weg naar veranderingen via de arbei-
dersbeweging loopt. Die Federatie 
wordt natuurlijk niet zo sterk als Soli-
darnosc in Polen, maar ze groeit. 

Vraag: Wat betekent dat voor Gor-
batsjov? Hoe precair is zijn positie? 

Kagarlitsky: Gorbatsjov is een zeer 
kapabel politikus. Maar hij was nooit 
de echte leider van de hervormingen. 
Gorbatsjov kwam altijd op het laatste 
moment om zijn zegen te geven aan 
iedere groep die op dat moment do-
minant was. Dat is een van de belang-
rijkste verklaringen voor zijn stabili-
teit. Als sprake zou gaan zijn van een 
soort konservatieve stap terug kun je 
er zeker van zijn dat Gorbatsjov daar 
zijn goedkeuring aan zal geven, ter-
wijl hij tegelijkertijd de westerse pu-
blieke opinie zal verzekeren dat er 
niets vreselijks is gebeurd, dat alles 
okay is en dat westerse investeerders 
niet bang moeten zijn. De echte vraag 
is natuurlijk wat de bevolking in zo'n 
geval zou doen. 

Vraag: In de pers wordt systema-
ties benadrukt dat de markt de oplos-
sing is voor de problemen. 

Kagarlitsky De mijnwerkerssta-
king laat zien dat de markt niet de op-
lossing is. De ekonomie in de Sovjet-
Unie verkeert in een staat van kom-
plete verwarring. Er zouden minstens 
vijf tot tien jaar nodig zijn om vol-
doende goederen te produceren om 
de markt-oplossing te kunnen laten 
werken. Tegelijkertijd leidt het uit-
breiden van de markt tot een aan-
zienlijke toename van de konkurren-
tie tussen verschillende belangen en 
daardoor tot meer stakingen. Uit-
breiding van de markt lost de ekono-
miese problemen niet op, maar 
maakt het bewustzijn van de arbei-
dersklasse wakker en brengt haar in 
een situatie van aanhoudend verzet. 
Binnen links in de Sovjet-Unie den-
ken we niet dat een demokratiese 
planning elk marktmechanisme uit-
sluit, maar we mogen en kunnen niet 
toestaan dat die de ekonomie gaan 
bepalen of gaan dikteren wat priori-
teiten zijn voor de ontwikkeling van  

het land. Marktmechanismes kunnen 
niet meer dan een sekundaire rol spe-
len. 

Vraag: Vertel eens wat meer over 
de vorming van onafhankelijke vak-
bonden. 

Kagarlitsk3r De afgelopen tien jaar 
was sprake van verschillende plaatse-
lijke initiatieven om onafhankelijke 
vakbonden te vormen. Het belang-
rijkste probleem tot nu toe was hun 
zwakke inplanting. De officiële vak-
bonden zijn zo gediskrediteerd, dat 
de mensen eenvoudigweg niet meer 
weten waar ze voor dienen. Daardoor 
wordt vaak over raden gesproken, 
wat helemaal niet slecht is. Maar we 
moeten demokratiese vakbonden op-
bouwen als de enige organisatie 
waarin verschillende delen van de ar-
beidersbeweging op brede basis ver-
enigd kunnen worden. 

Er zijn een heleboel kleine groe-
pen die onafhankelijke vakbonden 
proberen op te zetten. Maar de meest 
serieuze initiatieven zijn Sotsprof en 
de stakingskomitees. Deze komitees 
zijn zeer heterogeen. Er zitten men-
sen in die stevig in het systeem zijn 
geïntegreerd en die alleen uit zijn op 
een positie in de officiële vakbonden 
of bij de overheid. Anderen willen 
slechts "hun eigen" stakingskomitee 
in stand houden, zonder organisatie 
op nationaal nivo. Er zijn ook mensen 
die alleen een vakbond van mijnwer-
kers of een andere groep willen. En 
dan zijn er nog degenen die de initi-
atieven van Sotsprof steunen. Sots-
prof is een poging vakbondsaktivitei-
ten met het socialisme te verbinden. 
Ze streeft er niet naar de hele arbei-
dersklasse te organiseren, maar al-
leen de meest aktieve sektoren met 
het best ontwikkeld klassebewustzijn. 
Met een duidelijk gedefmieerde so-
cialistiese ideologie heeft Sotsprof 
veel meer steun weten te verwerven 
dan elk ander vakbondsinitiatief. Ze 
heeft nu zo'n 5000 leden in de groe-
pen die zijn opgezet en er wordt ge- 
streefd naar een verdere uitbouw in 
de arbeidersklasse. Sotsprof heeft 
een bankrekening kunnen krijgen en 
formele erkenning. Op dit moment 
biedt ze aan iedereen die een vak- 
bond wil opbouwen legale bescher-
ming tegen repressie en verstrekt ze 
informatie op andere gebieden waar 
arbeidersorganisaties gevormd wor-
den. 

Vraag: En hoe staat het met het ini-
tiatief voor een socialistiese partij? 

Kagarhtsky: Het komitee voor een 
Nieuwe Socialistiese Partij funktio-
neert zo ongeveer als een politieke 
partij, met een gekozen leiding, een 
programma, kontributie en lidmaat-
schapskaarten. We hebben leden van 
Sotsprof en personen die binnen de 
Demokratiese Vakbond zijn geble-
ven. In de officiële Komnuinistiese 
Partij zitten veel militanten die op-
recht geïnteresseerd zijn in het mar- 
xisme en in socialisme, maar zonder 
enige hoop dat die partij nog te her- 
vormen is. Zij willen de fundamentele 
ideeën van het revolutionair-socialis-
me verdedigen door de organisatie' 
van de Konimunistiese Partij te ge-
bruiken voor het gevecht voor de vor-
ming van een nieuwe socialistiese 
partij. 

Daarom hebben we een club voor 
CPSU-leden georganiseerd. Er zijn 
bijna '20 miljoen partijleden en dat 
zijn niet allemaal automaties buro-
kraten of gepriviligeerden die profi- 
teren van het systeem. Bovendien zijn 
velen trouw aan hun marxistiese en 
socialistiese overtuiging. We willen 
verschillende stromingen binnen en 
buiten de officiële partij bundelen. 

Er zijn komitees voor een Nieuwe 
Socialistiese Partij in Leningrad, in 
Gorki en in veel andere plaatsen. We 
hebben ons al een keer aangevallen 
gezien in de Pravda en zouden in het 
hele land duizend tot tweeduizend 
mensen bij elkaar kunnen brengen. 
We willen een socialistiese partij met 
een breed koncept van radikaal so- 
cialisme. De organisatie moet niet 
sektaries zijn, maar moet tegelijker- 
tijd radikaal zijn en geen organisatie 
van het sociaal-demokratiese type. 
Er kan sprake zijn van uiteenlopende 
meningen over historiese gebeurte- 
nissen en over konkrete taktieken. 
Maar wat ons verenigt is het idee van 
een zelfbeherend socialisme, van een 
demokratiese planning als antwoord 
op de huidige krisis in onze samenle- 
ving. We zijn er bovendien van over- 
tuigd dat de socialistiese beweging 
geen sociaal geweten moet zijn, of 
een radikalere bondgenoot van de of- 
ficiële liberalen. Het idee van kritiese 
steun aan de autoriteiten wijzen we 
van de hand. Essentieel is de vesti-
ging van een demokraties en socialis-
ties alternatief voor de huidige 
machthebbers. • 
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Lenin en het nationaliteitenvraagstuk 

door Rob Gerretsen 

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Oktoberrevolutie in 1987 
hield Gorbatsjov een lange redevoering. De Algemeen Sekretaris van de CPSU 

sprak ondermeer over het nationaliteitenvraagstuk in de Sovjet-Unie: "Kamera-
den, we hebben het volste recht om te zeggen dat het nationale vraagstuk in ons 

land is opgelost. De revolutie heeft de weg geëffend voor de gelijkheid van onze na-
ties, niet alleen in juridiese zin, maar ook in sociaal-ekonomies opzicht (...) Eén 

van de grootste verworvenheden van de Oktoberrevolutie is de vriendschap van de 
sovjetvolkeren. Die is werkelijk uniek in de wereld (...)" 

oen zei Gorbatsjov: "Van-
daag tonen de volkeren 
van ons land, dankzij de 
schitterende verworvenhe-

en van de leninistiese nationalitei-
tenpolitiek, een diep respekt en 
dankbaarheid voor het groot-russie-
se volk, voor haar onbaatzuchtig-
heid, haar ware internationalisme en 
haar onschatbare bijdrage tot de 
schepping, ontwikkeling en konsoli-
datie van de socialistiese Unie van 
vrije en gelijke republieken, voor de 
ekonomiese, sociale en kulturele 
vooruitgang van alle volkeren van de 
Sovjet-Unie." 

Een tijdbom Dit soort geharnaste 
stalinistiese retoriek doet ektra bizar 
aan nu de nationalistiese volksfron-
ten in de Sovjet-Unie overal groeien 
en bloeien en hier en daar zelfs een 
ernstige bedreiging voor de sovjet-
macht vormen. En dat niet alleen in 
een paar afgelegen achterlijke rand-
provincies. Ook in de tweede repu-
bliek van de Sovjet-Unie, de Oekraï-
ne, is een sterk volksfront ontstaan. 
En de kommunistiese partij in Litou-
wen heeft zich onder druk van de na-
tionalistiese beweging al van Moskou 
afgescheiden. 

Het nationaliteitenvraagstuk is 
een tijdbom onder het voortbestaan 
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van de Sovjet-Unie. Dat is een lange 
erfenis van het tsaristies en stalinis-
ties verleden. De burokratie heeft 
geen antwoord op dit probleem om-
dat haar eigen bestaan geworteld is in 
de onderdrukking van de meer dan 
honderd volkeren in de Sovjet-Unie. 

De militaire bezetting van de Kau-
kasus is het meest recente verschrik-
kelijke voorbeeld van het burokratie-
se groot-russiese chauvinisme. Deze 
politiek van de burokratie is de beste 
garantie voor een verder toenemen 
van de verbittering en 
haat van de onder-
drukte nationaliteiten 
tegen de Sovjet-Unie. 
Het risiko van het uit-
eenvallen van de 
Unie wordt hierdoor 
alleen maar vergroot. 
Het perspektief van 
een vreedzame, vrij-
willige, socialistiese 
aaneensluiting van 
volkeren wordt met 
ieder burokraties in-
grijpen verder onder-
mijnd. Bovendien is 
het koren op de mo-
len van reaktionaire 
groepen en personen 
die een onverdraag-
zaam eng nationalis- 

me prediken, al dan niet omkleed 
met religieus fanatisme en vreemde-
lingenhaat. 

Het is niet toevallig dat de meest 
konservatieve groepen van de buro-
kratie reaktionaire fascistiese groe-
pen als Pamyat steunen en nationalis-
tiese onlusten proberen uit te lokken, 
zoals in Tbilisi (Georgië). 

De onderdrukking van de vele na-
tionaliteiten in de Sovjet-Unie bete-
kende niet alleen hun gedwongen in- 
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lijving bij de Unie onder het gezag 
van de chauvinistiese groot-russiese 
burokratie. Het betekende ook ge-
dwongen russifikatie, het onderdruk-
ken van de nationale taal en kultuur. 
En het betekende het opdringen van 
een aan Moskou ondergeschikte eko-
nomiese ontwikkeling, met vaak de-
sastreuze gevolgen voor de welvaart, 
het miljeu en de gezondheid. Het be-
tekende soms massale deportaties. 
Het betekende een stompzinnige ver-
nedering op alle vlakken. 

Lenin Gorbatsjov beroept zich ge-
heel ten onrechte op de leninistiese 
nationaliteitenpolitiek. Lenin zag 
zich in zijn revolutionaire strategie 
tot 1917 gekonfronteerd met een tsa-
ristiese staat, die vele volkeren gevan-
gen hield en waarin de russen slechts 
een minderheid van de bevolking 
vormden. De arbeidersklasse in het 
tsaristiese rijk was relatief klein en 
verdeeld over vele nationaliteiten. 
Lenin begreep dat niet alleen de zeer 
grote boerenbevolking een bondge-
noot van de arbeidersklasse vormde, 
maar ook de onderdrukte nationali-
teiten. In de tsaristiese onderdruk-
king van de nationaliteiten lag een 
enorm potentieel aan revolutionaire 
kracht tegen de staat. De enige revo-
lutionaire strategie om dit potentieel 
los te maken was het erkennen van 
het zelfbeschikkingsrecht der volke-
ren, inklusief het recht op afscheiding 
en de vorming van een eigen nationa-
le staat. 

Lenin was geen nationalist, inte-
gendeel. Het erkennen van het recht 
op zelfbeschikking der naties was een 
strijd tegen de tsaristiese nationaal-
chauvinitiese groot-russiese over-
heersing, die een vrije aaneensluiting 
van volkeren in een socialistiese fede-
ratie of unie in de weg stond. De bols-
jewiki waren geen separatisten, maar 
begrepen dat iedere vorm van natio-
nale onderdrukking separatisme juist 
bevorderde. 

De andere kant van de medaille 
van Lenin's revolutionaire strategie 
was de schepping van een demokra-
ties-centralisties funktionerende par-
tij, die arbeid(st)ers van alle nationa-
liteiten verenigde in één machtig 
klasse-wapen tegen de tsaristiese 
staat. Zo kon de partij de nationale 
verdeeldheid in de arbeidersklasse 
opheffen en het nationalisme, dat de 
arbeidersklasse zou kunnen verdelen, 
bestrijden. Dat was de reden dat Le- 

nin felle strijd leverde met de Band, 
die het alleenrecht opeiste om de 
joodse arbeid(st)ers te vertegen-
woordigen. 

Nationaliteiten en de burokratie 
De strijd van de onderdrukte natio-
naliteiten tegen de tsaristiese over-
heersing bleek inderdaad een belang-
rijke rol te spelen in de revolutie en 
de daaropvolgende burgeroorlog. 
Maar hoe moest er nu een zo groot 
mogelijke socialistiese, demokratie-
se, plura]istiese Sovjet-Unie opge-
bouwd worden? Een Unie op basis 
van vrijwillige aaneensluiting, zonder 
nationale onderdrukking of dwang. 

In de jaren 1920-21 knoopte de 
russiese federatie (de RSFSR) be-
trekkingen aan met vijf andere natio-
nale sovjet-republieken: de Oekraï-
ne, Wit-Rusland, Georgië, Armenië 
en Azerbeidzjan. Maar die betrek-
kingen werden niet onmiddellijk 
schriftelijk geregeld. In augustus 
1922 ging een kommissie onder lei-
ding van Stalin aan het werk om die 
kwestie te regelen. Zijn voorstel was 
om de zaken zo 'op te lossen', dat die 
onafhankelijke republieken bij de 
RSFSR gevoegd zouden worden en 
zelfs dat de russiese regering ook 
maar meteen de overkoepelende re-
gering zou vormen. Een fraai staaltje 
van groot-russies chauvinisme, waar-
tegen niet alleen de republieken fel 
tekeer gingen, maar ook Lenin. Le-
nin, clie al zwaar ziek was, stelde een 
"Federatie van republieken met gelij-
ke rechten" voor. Dat wil zeggen een 
"Unie van europese en aziatiese sov-
jet-republieken", met een federale 
regeringsvorm. Dat voorstel werd 
aangenomen en zo werd de USSR ge-
boren. Dit werd vastgelegd in de 
grondwet van 1924. 

Voor het zover was had Lenin de 
laatste jaren van zijn leven vanaf zijn 
ziekbed een strijd op leven en dood 
gevoerd met het groot-russies chauvi-
nisme van de opkomende burokratie 
in de partij en de jonge sovjet-staat. 
Stalin was daarbij zijn grootste mik-
punt, maar ook anderen als Ordjoni-
kidze en Dzierzinsky (zie de rubriek 
Wie was... op pagina 28). 

De grondwet van 1924 bood de na-
tionaliteiten in de Sovjet-Unie geen 
bescherming tegen de burokratiese 
willekeur en terreur van het Stalin-re-
giem. De Tweede Wereldoorlog be-
tekende de annexatie van de baltiese 
staten en van een deel van Roemenië  

en de deportatie van nationaliteiten 
binnen de Sovjet-Unie. De oorlog 
werd gevoerd onder het vaandel van 
het groot-russiese patriottisme van 
het heilige russiese vaderland. De na-
sleep van de oorlog bracht nieuwe 
nationale onderdrukking, deporta-
ties en anti-semitiese kampanjes. 

Deze opgestapelde erfenis uit het 
verleden vormt nu de brandstof voor 
een enorme tijdbom onder de Sovjet-
Unie. 

De burokratie heeft geen oplos-
sing voor dit probleem, of liever ge-
zegd voor deze verzameling van pro-
blemen. Dat is ook niet te verwach-
ten. 

De enige oplossing is een socialis-
tiese. Dat wil zeggen een terugkeer 
naar het internationalisme van Lenin. 
Terug naar een onverzoenlijke strijd 
tegen het groot-russiese nationaal-
chauvinisme en tegen alle andere na-
tionaal-chauvinismen. Een onver-
zoenlijke strijd tegen de overheersing 
van de burokratie en voor een plura-
listies en demokraties socialisme. 4 
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M. Lewin; De laatste strijd van Lenin; Pa-
ris. 

Verkrijgbaar bij de ISP: 
• een scholingsmap onder de titel 'Mar-
xisme en het nationaliteitenvraagstuk'. 
Hierin staat een uitgebreidere literatuur-
lijst; 
• de eind 1989 verschenen special van In-
ternational Marxist Review (theoreties 
tijdschrift van de Vierde Internationale) 
over het nationaliteitenvraagstuk. 
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Tsjechoslowakije 1 

Peter Uhl over een socialisties alternatief en 
over Burgerforum 

Peter Uhi mag om twee redenen moedig genoemd worden. Al in tijden waarin nog 
nauwelijks van demokratiese rechten sprake was, zette hij zich aktief in voor de 

mensenrechten in Tsjechoslowakije. Bovendien weigerde hij te kiezen voor de 'an-
dere kant', hij bleef en blijft revolutionair-socialist. 

door Hubert Sandor en Catherine Verla 

eter Uhi werd als een van 
de eersten veroordeeld na 
de inval van de Sovjet-
troepen in augustus 1968 

en verliet als een van de laatsten de 
gevangenis in november 1989: "Ik zat 
negen jaar in de gevangenis, vier jaar 
vanwege trotskisme en vijf jaar van-
wege de mensenrechten en Charta 
77, de vele arrestaties voor 48 uur 
niet meegeteld". We spraken met 
hem over de situatie en de politieke 
perspektieven in Tsjechoslowakije. 

Vraag: In de Sovjet-Unie willen ve-
len de belangen van de arbeidersklas-
se verdedigen en vechten tegen de 
groeiende korruptie: velen van hen 
zijn voorstanders van socialisme. He-
laas zijn hun woordvoerders vaak di-
rekt of indirekt verbonden met de bu-
rokratie. Er zijn ook veel mensen die 
vechten voor demokratiese rechten, 
voor nationale zelfbeschikking en 
voor het recht om initiatieven te ne-
men en om mensen ter verantwoor-
ding te roepen. Helaas zeggen hun 
woordvoerders over het algemeen 
dat daar maar én weg naar leidt, na-
melijk de ontwikkeling van een kapi-
talistiese markt.Het drama in de Sov-
jet-Unie is dat maar weinigen bewust 
zowel het kapitalisme als het handha-
ven van de huidige situatie afwijzen. 
Hoe is dat in Tsjechoslowakije? 

Peter Wil: Naar mijn mening moet 

de markt zich weer kunnen ontwikke-
len in Tsjechoslowakije. Dat kan mis-
schien een stap terug lijken in ver-
houding tot het komniunistiese ideaal 
van een samenleving zonder klassen, 
maar het lijkt me op dit moment een 
onvermijdelijke etappe. Ik ben uiter-
aard voorstander van een demokra-
ties opgesteld plan waarin over de 
grote lijnen wordt besloten, maar we 
moeten ziet de illusie hebben dat het 
mogelijk is de produktie tot in het 
kleinste detail te dikteren. Het pro-
bleem is precies te weten op welk 
nivo de markt haar wetten gaat opleg-
gen, hoeveel arbeid(st)ers in bedrij-
ven in de privé-sektor kunnen wer-
ken, etcetera. Dat is moeilijk precies 
te omsèhrijven, maar juist omdat ik 
een zekere ontwikkeling van de 
markt onvermijdelijk acht, is het no-
dig een groot belang toe te kennen 
aan de demokratiese kontrole, aan 
praktiese vormen om arbeiderszelf-
beheer gestalte te kunnen geven. Dat 
is dubbel waar als het om investerin-
gen van buitenlands kapitaal gaat. 
Polen heeft kolossale buitenlandse 
hulp gekregen en heeft nu enorme 
schulden, maar door gebrek aan kon-
trole van de arbeid(st)ers (en de kon-
sumenten) hebben die daar weinig 
van geprofiteerd. Helaas is een beetje 
uitgewerkt idee van ekonomies en 
politiek zelfbeheer niet erg wijd ver-
breid in Tsjechoslowakije. De andere 
benadering, gericht op privatisering 

van de middelgrote en grote produk-
tie, komt vaak naar voren, maar is 
nooit openlijk bediskussieerd. Dat 
zal meer gaan gebeuren in de kam-
panje voor de verkiezingen, daarna 
zal dat doorgaan. Alle partijen die 
worden opgericht moeten over deze 
vraag een standpunt vormen. Voor 
wat betreft de arbeid(st)ers in de be-
drijven ben ik ervan overtuigd dat die 
zich zullen verzetten tegen privatise-
ring en tegen overheersing van de 
tsjechiese ekonomie door de wester-
se, als het levenspeil en de arbeids-
omstandigheden worden aangevallen 
en als een sociale differentiatie gaat 
ontstaan. Ik denk dat daar de strijd 
voor het socialisme uiteindelijk gaat 
beginnen. De vraag van het bezit van 
de produktiemiddelen, de macht 
daarover te beschikken, is voor mij 
van zeer groot belang. Op een dag na 
mijn meest recente ontslag uit de ge-
vangenis (mijn laatste dag daar was 
26 november) nam ik deel aan de ple-
naire vergadering (de Raad van Bur-
gerforum was toen nog niet inge-
steld) van het koördinatie-centrum 
van Burgerforum in Praag, waarop 
het programma van Burgerforum 
werd vastgesteld. Ik heb samen met 
drie anderen tegen dat programma 
gestemd, er waren vijf onthoudingen 
en zestig stemmen voor. Ik was met 
name tegen vanwege een zin waarin 
wordt gezegd dat alle vormen van be-
zit van produktiemiddelen gelijk- 
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waardig zijn. Ik vroeg toen of de vorm 
van bezit waarin het Politburo (of de 
leiding van de partij of van de staat) 
over alles besluit en de mensen die 
werken hun macht ontneemt, gelijk is 
aan de vorm waarin een koöperatie 
waar de -bijvoorbeeld- twintig men-
sen die erin samenwerken, gezamen-
lijk besluiten over de produktie, hun 
arbeidsomstandigheden, 	etcetera. 
Als die twee vormen gelijkwaardig 
zijn, zijn een misdaad en eerlijke ar-
beid dat ook. Ik kan daar niet mee ak-
koord gaan. Uiteraard aksepteert 

niemand in Tsjechoslowakije dat alle 
vormen van bezit gelijkwaardig zijn 
als je het zo formuleert. In werkelijk-
heid staat die formulering daar om 
het privé-bezit te legitimeren 	Ik ge- 
loof dat de grote meerderheid duide-
lijk tegen privatisering van de grote 
bedrijven is. Er bestaat twijfel over de 
middelgrote bedrijven. En bijna ie-
dereen, ikzelf inkluis, is voor vrijheid 
van ondernemen voor familiebedrij-
ven, handwerklieden, etcetera. Het 
gaat bijna om een techniese nood-
zaak. Ik zeg het nog maar eens: het 
echte probleem is niet hoeveel men-
sen in zo'n sektor zouden kunnen 
werken, maar onder wat voor kontro-
le de ekonomie zich openstelt voor 
westers kapitaal. Daar zit het echte 
gevaar, want in Tsjechoslowakije 
heeft niemand het geld om bedrijven 
te kopen. 

Vraag: Ondanks meningsverschil-
len ben je toch lid van de Raad van 
het Demokraties Forum 

Peter Uh!: Nee, van de Raad van 
Burgerforum. Je verspreking is inte-
ressant, want zoals je weet is ons Fo-
rum niet zo demokraties. Het is bur-
gerlijk, misschien zelf amateuristies 
burgerlijk, maar niet werkelijk demo-
kraties. Dat gezegd hebbende, las ik 
twee dagen na genoemde diskussie 
over het programma in een andere 
verklaring van Burgerforum dat nie-
mand die het met het programma 
eens is van de beweging moet worden 
uitgesloten. Ik heb daarop gevraagd: 
moet hieruit omgekeerd worden be- 

grepen dat iedereen die het niet met 
het programma eens is uitgesloten 
wordt van de beweging? In werkelijk-
heid weet iedereen dat ik tegen die 
zin ben, en ondanks dat ben ik giste-
ren gekozen in de Raad van Burger-
forum (= het koördinerend orgaan 
van Burgerforum, dat op het moment 
31 leden telt; noot van de redaktie). 
Ik ben bovendien niet de enige met 
kritiek. In het kollektief van zo'n hon-
derd mensen dat Burgerforum vormt 
bestaat een kleine linkervleugel die 
zich zeker verzet tegen genoemde 
these. 

Vraag: Kun je iets zeggen over de 
realiteit van Burgerforum. Wie kan er 
deel van uitmaken? Wat zijn de ban-
den met wat er gebeurt in de bedrij-
ven? 

Peter Uh! Ik geloof dat we op het 
moment in een revolutionaire perio-
de zitten. Niet alles is precies vastge-
legd. Het koördinatiecentrum van 
Burgerforum bestaat feitelijk uit de  

31 leden van de Raad plus, als ik dat 
zo mag zeggen, het apparaat, de men-
sen die helpen zonder te worden be-
taald. Je komt dan op 100 tot 200 
mensen. Dit centrum wordt geholpen 
door Burgerforums in de wijken (er 
zijn tien arrondissementen in Praag) 
en door het koördinatiecentrum van 
Burgerforum voor de stad Praag, wat 
een ander is dan het onze. In de pro-
vincie is de toestand zeer ongelijk. In 
sommige plaatsen of bedrijven heeft 
bijvoorbeeld een derde van de men-
sen zich tot lid van Burgerforum ver-
klaard. Elders bestaat het Burgerfo-
rum uit niet meer dan een handjevol 
mensen. Maar het aantal mensen dat 
naar vergaderingen komt neemt toe. 
Er zijn ook Burgerforums in het le-
ger. 

Vraag: En stakingskomitees? 

Peter Uh!: Er zijn meer dan 10.000 
stakingskomitees in Tsjechoslowa-
kije, die ten dele parallel lopen met 
Burgerforum en er ten dele mee sa-
menvallen. Er is een overkoepeling 
van stakingskomitees gevormd, waar-
van de funktie wat anders is dan van 
Burgerforum. Ze hebben een sindi-
kalistiese lijn, niet om nu stakingen te 
organiseren, maar om een soort staat 
van waakzaamheid in stand te hou-
den. De stakingskomitees zijn vooral 
gericht op het doorvoeren van een 
grote schoonmaak in de vakbonden. 
De Centrale Raad van de Vakbonden 
is gevallen. Ze is vervangen door een 
Aktiekoinitee, dat de vakbonden wil-
de hervormen. Maar de arbeid(st)ers 
hebben dat niet geaksepteerd. Ze 
gaan een andere vakbondsstruktuur 
opzetten, waarvoor ze natuurlijk de 
oude gebouwen en infrastruktuur ge-
bruiken. Ze willen alles behouden 
wat hen toebehoort, maar het funic-
tioneren van de vakbonden verande-
ren. Ze zijn dan ook niet tevreden 
met alleen maar personele verande-
ringen, zoals het Aktiekomitee wilde. 
Het is een sindikalistiese lijn clie heel 
erg dicht in de buurt komt van zelfbe-
heer. 

Vraag: Je bent zelf een van de op-
richters van de organisatie Links Al-
ternatief. Wat voor groeperingen 
ontstaan er zoal? 

Peter Uh!: Links Alternatief is voor 

lees verder op pagina 12 
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én van de meest aktuele problemen als gevolg 
van de recente gebeurtenissen in Oost-Europa 
is dat van de eventuele hereniging van Duits-

land. De bevolking van de DDR heeft met haar massale 
opstand tegen het burokratiese regiem en haar Stasi's 
de afbraak van de Berlijnse Muur weten te bewerkstel-
ligen. Honderdduizenden arbeid(st)ers zijn uit de DDR 
vertrokken naar de Bondsrepubliek. 
De roep om hereniging van de beide Duitslanden komt van zeer 
verschillende kanten. De fascisten in de BRD, onder leiding van 
Republikaner-Führer Schönhuber willen zo snel mogelijk weer een 

enkel Duitsland, het liefst natuurlijk met om te beginnen de gren-
zen van het Deutsche Reich van Hitler. Ook Kohl en de west-duitse 
ondernemers struikelen over hun haast om de DDR weer onderge-
schikt te maken aan de eisen van het kapitaal. Het tien-puntenplan 
van Kohl betekent niets meer of minder dan een annexatie van de 
DDR door het west-duitse imperialisme. 

Aan de andere kant van het voormalige ijzeren gordijn gaan ook 
veel stemmen op voor hereniging. Zelfs Gorbatsjov en de SED-lei-
ding verzetten zich niet meer tegen het perspektief van hereniging 
en komen met eigen varianten. Maar ook komen honderdduizen-
den oost-duitse arbeid(st)ers de straat op om hereniging van hun 
land met de Bondsrepubliek te eisen. Tegelijk zijn velen van hen 
ook skepties over wat hun te wachten zal staan als hun Volkseigene 

E 

HERENIGING 
van Duitsland ? 

door Ernest Mandel 

De revolutionaire marxisten hebben zich altijd verzet tegen de reaktionaire 

utopie dat het socialisme in één land opgebouwd zou kunnen worden. Maar zij 

hebben zich net zo verzet tegen de even reaktionaire utopie van de onmogelijk-
heid van een winnende revolutie in één land, dus van het idee dat een revolutie 

alleen in meerdere landen tegelijk zou kunnen overwinnen. De strategie van de 	 

permanente revolutie weigert zowel in theorie als praktijk deze twee verkeerde 

opvattingen te aksepteren. De hele geschiedenis van de twintigste eeuw 
bevestigt de juistheid van deze weigering. 

D 
e ongelijke ontwikkeling van 
de krachtsverhoudingen tus- 
sen de klassen en de belang- 
rijkste klasse-frakties bete-

kent dat revolutionaire krises de 
machtsovername door het proletari-
aat periodiek aan de orde stellen in 
bepaalde staten. Maar hoewel de in-
ternationale gevolgen van zo'n 
machtsovername zich onmiddellijk 
of bijna onmiddellijk doen gevoelen, 
betekent dat in het geheel niet dat 
ook in andere landen daardoor on-
middellijk een machtsovername aan 
de orde is. De Oktoberrevolutie had 
z'n onmiddellijke weerslag op Duits-
land, Oostenrijk, Finland, Hongarije 
en Italië. Maar in geen enkele van 
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deze landen kon de arbeidersklasse 
in november of december 1917 de 
macht grijpen. In Rusland deed ze 
dat wel. 

De kwestie van de machtsoverna-
me - de staatsmacht - doet zich voor 
in het kader van staten, niet van na-
ties. Tsaristies Rusland was geen na-
tie. Op dit moment stelt zich de mo-
gelijkheid van een machtsovername 
door het proletariaat in de DDR en 
in Tsjechoslowakije. Niemand met 
enig gezond verstand zal zeggen dat 
dat in de onmiddellijke toekomst ook 
het geval is in de BRD of in Frankrijk, 
Italië of Spanje. De arbeidersbewe-
ging en de revolutionaire beweging 
moeten dus met alle kracht die moge- 

lijke machtsovername op de korte 
termijn in de DDR en Tsjechoslowa-
kije aanmoedigen. Dat is de meest 
dringende taak van dit moment. Juist 
zo'n machtsovername zal de beste sti-
mulans vormen voor de socialistiese 
revolutie in de rest van de wereld. 
Dat is de klassieke opvatting van Le-
nin uit het najaar van 1917. En er is 
geen enkele reden om daar nu anders 
over te denken. 

Eén natie, twee staten Het feit dat 
er duidelijk sprake is van één duitse 
natie en niet van twee naties betekent 
in geen enkel opzicht dat bovenstaan-
de opvatting minder juist zou zijn. 
Want het gaat om twee staten, dus om 
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Betriebe overgenomen worden door het west-duitse kapitaal: mas-
sa-werkloosheid, afbraak van sociale voorzieningen, verslechterin-
gen van arbeidsvoorwaarden? 

En wat zal hereniging betekenen voor de arbeidersklasse in 
West-Duitsland? Een druk op de lonen? Verlies van werkgelegen-
heid? Samenwerking met kollega's uit de DDR met hun heel ande-
re tradities en ervaringen? En wat zullen de verdere internationale 
gevolgen van een duitse hereniging zijn? 

De verdeling van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog bete-
kende niet alleen een verdeling van een volk, een natie, maar vooral 
ook de verdeling van de grootste arbeidersklasse van Europa, met 
de sterkste socialistiese traditie. Deze arbeidersklasse te verdelen 
was van het grootste belang voor de heerschappij van het kapitaal. 

En de duitse deling werd een sleutel-element in de status quo van de 
Koude Oorlog. 

De kwestie van de duitse hereniging is een lang verwaarloosde 
diskussie in de linkse beweging in West-Europa. De arbeid(st)ers 
van de DDR hebben ervoor gezorgd dat die kwestie weer brandend 
aktueel is geworden. Met al z'n risiko's en gevaren. Maar ook met 
hoopvolle perspektieven. 

Begin december vorig jaar, na de opgang van de massabewegin-
gen in de DDR en in Tsjechoslowakije, schreef onze kameraad Er-
nest Mandel een kleine brosjure over Oost-Europa. Daaruit ver-
taalden we het stuk over de duitse hereniging. De tussenkopjes zijn 
van de redaktie.(RG) 

de verovering van twee staatsmach-
ten. Het recht op nationale zelfbe-
schikking is een onvervreemdbaar 
recht voor iedere natie, dus ook voor 
de duitse. Maar het gaat om een de-
mokraties recht temidden van vele 
andere demokratiese rechten, waar-
aan niet automaties prioriteit kan 
worden toegezegd boven andere de-
mokratiese rechten. Geen enkele 
kommunist of socialist die die naam 
waardig is zou in 1934 de inlijving van 
het Saargebied bij Duitsland hebben 
goedgekeurd, of de Anschluss van 
Oostenrijk in 1938, onder het voor-
wendsel dat de Saren en de Oosten-
rijkers ontegenzeggelijk deel uit-
maakten van een enkele duitse natie. 
Het blootstellen van de volksmassa's 
van Saarland en Oostenrijk aan de 
diktatuur van de nazi-beulen was on-
getwijfeld een grotere aanval op hun 
rechten en demokratiese vrijheden, 

dan hun tijdelijke afscheiding van de 
meerderheid van de duitse natie. 

Nu is de Bondsrepubliek niet fas-
cisties. Maar de werkelijkheid is nog 
steeds konkreet. De volksmassa's van 
de DDR zijn prakties vrij om niet al-
leen te beslissen over hun politieke 
lot, maar ook over hun ekonomiese 
en sociale lot. Het recht op politieke, 
ekonomiese, sociale en kulturele zelf-
beschikking is groter en heeft voor-
rang boven het eenvoudige recht op 
nationale zelfbeschikking. Nu het 
idee verdedigen van een onvoorwaar-
delijke duitse hereniging zou prakties 
betekenen het ontnemen van deze 
vrijheid voor de massa's van de DDR 
en het onderwerpen van de oost-duit-
se bevolking aan de imperialistiese 
overuitbuiting en aan de druk, zo niet 
de dreiging van repressie, door de re-
pressieapparaten in de BRD. Dat 
zou een totaal reaktionaire opstelling  

zijn. 

Dit betekent helemaal geen on-
derschatting van het belang, zelfs van 
de akuutheid, van het nationale 
vraagstuk in de twee Duitslanden, 
ook in de DDR. Maar nogmaals, het 
probleem is konkreet. Kohl, het west-
duitse grootkapitaal, Bush en een 
groot deel van de bourgeoisie in de 
EEG, hebben vooraf hun klasse-
voorwaarden gesteld aan de duitse 
hereniging. Het herenigd Duitsland 
moet deel uit blijven maken van de 
NAVO. Het moet deel uit blijven ma-
ken van het Europa van de monopo-
lies. De partikuliere investeringen in 
de DDR moeten gegarandeerd wor-
den. De wetten van de markt, dat wil 
zeggen van de winst, moeten regeren. 
Met andere woorden: het herenigd 
Duitsland moet een imperialisties 
Duitsland zijn, integraal onderdeel 
van het internationale iniperialistiese 

- bondgenootschap. 
Gorbatsjov, in paniek geraakt 

door de opgang van de revolutie in 
Midden-Europa, begint ook naar 
deze opvatting te neigen. De aanwe-
zigheid van NAVO-troepen op het 
grondgebied van de BRD vloeit hele-
maal niet voort uit de Akkoorden van 
Yalta, maar uit het bestaan van het 
imperialisties bondgenootschap dat 
zo geliefd is bij de duitse bourgeoisie. 
Die vreest als de pest een terugtrek-
king van amerikaanse troepen uit Eu-
ropa en uit de BRD. Troepen die 
overigens niet alleen in de BRD ge-
stationeerd zijn, maar ook in Groot-
Brittannië, in Italië, in de spaanse 
staat, in België, in Portugal, in Grie-
kenland en in Turkije, om dezelfde 
redenen als in de BRD: in het kader 
van een internationaal imperialisties 
bondgenootschap dat voortkomt uit 
de Koude Oorlog. 

Klasse-voorwaarden stelten De 
duitse en de internationale arbeiders- 
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echOstowakiji 

beweging hebben er alle belang bij 
hun eigen klasse-voorwaarden te stel-
len tegenover die voor een kapitalis-
tiese hereniging van Duitsland. 

Hereniging van Duitsland? Ja ze-
ker. Maar op voorwaarde dat het 
herenigd Duitsland zich terugtrekt 
uit de NAVO. Op voorwaarde dat de 
buitenlandse troepen zich eerst uit 
heel Duitsland terugtrekken. Op 
voorwaarde dat de Bundeswehr 
wordt ingekrompen met een evenre-
dig aandeel. Dat het repressie-appa-
raat en de repressieve wetgeving wor-
den ontbonden. Dat de lonen in de 
DDR snel worden aangepast aan die 
in de BRD door onvoorwaardelijke 
schenkingen, als kompensatie voor 
het feit dat de massa's in de DDR op 
hebben moeten draaien voor alle her-
stelbetalingen van heel Duitsland aan 
de USSR als betaling voor de ver-
schrikkelijke vernietigingen door 
Hitlers oorlog. Op voorwaarde dat de 
sociale wetgeving, de sociale rechten 
op ieder gebied en de vakbondsrech-
ten naar het hoogste nivo worden op-
getrokken, naarmate dat het gun-
stigst ligt in de BRD of in de DDR. 

Op voorwaarde van algemenisering 
van arbeiderskontrole. Op voorwaar-
de dat vakbondsdelegaties van indus-
trietakken of 'joint-ventures' onmid-
dellijk en permanent met elkaar over-
leggen, in de BRD en in de DDR en 
zich een vetorecht toekennen op ont-
slagen en bedrijfssluitingen. Op voor-
waarde dat een gemeenschappelijk 
ekonomies ontwikkelingsplan voor 
de DDR en de BRD wordt uitge-
werkt òm volledige werkgelegenheid 
in heel Duitsland te bewerkstelligen 
en te garanderen. 

Wedden dat het enthousiasme van 
de west-duitse, europese, noord-
amerikaanse en japanse onderne-
mers voor een onmiddellijke hereni-
ging als sneeuw voor de zon weg 
smelt als de west-duitse arbeidersbe-
weging een dergelijk soort kampanje 
opzet. Dat zou de zuiver propagan-
distiese leuze voor een "socialisties 
herenigd Duitsland" omzetten in een 
agitatie voor heel preciese en opzien-
barende overgangseisen. 

Want dat is waar het om gaat. De 
diskussie die nu in de BRD aan de 
gang is over de duitse hereniging kan 
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de eerste historiese gelegenheid voor 
de duitse arbeidersklasse worden, 
voor de duitse arbeidersbeweging 
sinds de katastrofe van 4 augustus 
1914, om haar politieke klasse-onaf-
hankelijkheid te heroveren op alle 
terreinen. Maar de voorwaarde sine 
qua non is dat ze tegenover de plan-
nen en doelen van haar eigen bourge-
oisie resoluut haar eigen klasse-doe-
len stelt. Dat is de inzet van de strijd 
die er in de BRD aan de gang is. 

Daarom moeten de centrale leu-
zen zijn: 

Handen af van de arbeidersklasse 
in de DDR! 

Volledige en algehele soevereini-
teit voor onze broeders en zusters in 
de DDR om in vrijheid hun lot te kie-
zen op ieder terrein, zonder enige 
buitenlandse inmenging of druk. 

Volledige en algehele solidariteit 
met hun strijd voor een demokratie-
se, socialistiese, zeifbeherende DDR, 
springplank voor het socialisties 
Duitsland, het socialisties Europa en 
de socialistiese wereld van morgen. 

December 1989. • 

vervolg interview Uhl van pagina 9 

voor 17 november gevormd. We heb-
ben ons programma pas daarna kun-
nen uitgeven, maar het was daarvoor 
al geschreven. Links Alternatief is net 
als de monarchisten en de Associatie 
van Anarchisten een van de vele vrij 
marginale groepen, die met tientallen 
tegelijk ontstaan in heel het land. 
Veel organisaties zijn belangrijker, 
hebben honderden of duizenden le-
den. De sociaal-demokraten hebben 
drie groepen, zelfs vier als je de Slo-
waken meetelt. Er zijn verschillende 
groene partijen, een christen-demo-
kratiese partij en een liberaal-demo-
kratiese partij, die zich Demokraties 
Initiatief noemt. Die laatsten zijn wat 
vreemd, maar iedereen respekteert 
hen. De grote gevechten komen met 
het oog op de verkiezingskampanje. 
Maar ik zie een ander gevaar voor 
Burgerforum, een herhaling van het 
elektoraal proces in Polen. In Polen 
was het, gezien de omstandigheden, 
geen fout, maar noodzaak. Maar 
niets verplicht ons het op dezelfde 
manier te doen, dat wil zeggen om 

per distrikt maar één kandidaat van 
Burgerforum te presenteren. In dat 
geval zal geen enkele andere kandi-
daat een kans maken. Je kan het zo 
doen dat geen kandidaten van Bur-
gerforum op zich meedoen, terwijl al 
diegenen worden gesteund die zich 
voor een demokraties systeem uit-
spreken. Je kan ook verschillende 
kandidaten van Burgerforum presen-
teren, drie of vier van verschillende 
partijen en stromingen. Ook in dat 
geval hebben de partijen die niet 
door het Forum worden gesteund na-
tuurlijk weinig kans. 

Vraag: Hoe zie je je eigen aktiviteit 
op dit moment? Je bent aktief in Bur-
gerforum en tegelijkertijd initiatief-
nemer van Links Alternatief en trots-
kistjes aktivist. Levert dat geen pro-
blemen op? 

Peter Uh!: Voor mij zit daar geen 
enkele tegenstelling in. Andere stro-
mingen zijn ook in Burgerforum ver-
tegenwoordigd. En ook als ze belang-
rijk zijn - wat voor ons minder het ge-
val is - doen ze niet als persoon maar  

als stroming mee. Dat kan problemen 
geven, want wij willen niet dat Bur-
gerforum een nieuw Nationaal Front  
wordt. Maar ik heb weinig tijd om me 
met Links Alternatief bezig te hou-
den, het zijn vooral m'n kameraden 
die dat doen. Ik hoop dat de zaken 
binnen enkele weken minder cha-
oties zijn bij Burgerforum en dat ik 
daar dan meer tijd voor krijg. Dat 
moet het voor ons mogelijk maken 
deel te nemen aan de verkiezings-
kampanje. Ons doel zal zijn om onze 
ideeën aan een groot publiek te pre-
senteren, om de politieke en vooral 
ook ekonomiese ontwikkelingen een 
beetje te kunnen beïnvloeden. Het is 
belangrijk dat er krachten komen die 
kunnen laten zien wat de gevaren zijn 
van pro-kapitalistiese koncepten. De 
voorstanders hiervan kunnen niet te 
ver gaan. Ze moeten bepaalde ideeën 
over sociale gelijkheid, rechten van 
arbeid(st)ers etcetera, respekteren. 
In elk geval is het onze rol om het re-
spekt voor en het behoud van die 
waarden hoog te houden, in de verde-
diging van alles wat hoort bij zelfor-
ganisatie van de producenten. • 

1) 	De Kommunistiese Partij regeerde formeel sinds 1948 via het Nationaal Front, waaraan een aantal satelietpartijen en organisaties deelnam 
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Wat heet ... Sociale Vernieuwing 

door Leo de Kleijn 

Rara wat is het? Je wordt er door ministers mee doodgegooid en niemand weet wat 
het is. Volgens PvdA-voorzitster Marjanne Sint is sociale vernieuwing hard nodig, 
maar is het niet zo belangrijk wat er precies onder verstaan wordt: "Misschien is 
sociale vernieuwing niet veel anders dan het doorbreken van ongelijke verhoudin-

gen in inkomen, kennis, macht en arbeid". 

Om meer duidelijkheid te krijgen heeft het partijburo van de PvdA inmiddels een 

'Meldpunt Sociale Vernieuwing' geopend, waar iedereen die het weet het zeggen 

mag. Wij publiceren een analiese uit de stad waar de 'sociale vernieuwing' uitgevon-
den schijnt te zijn. Leo de Kleijn, fraktiemedewerker van de raadsfraktie van Links 
Rotterdam (CPN, PPR, PSP en SAP), over de kleren van keizer Lubbers. 
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H 
et gehalte aan 'ander be-
leid' van het kabinet Lub-
bers/Kok stelt niet veel 
voor, vindt een grote 

meerderheid van de kiezers. Drie en 
zeventig procent ziet weinig nieuws 
onder de zon in vergelijking met de 
vorige regering (peiling Buro Inter-
view). Afgaande op de plannen in het 
regeerakkoord en de eerste praktijk-
maanden van Lubbers III, kun je die 
73 procent alleen maar gelijk geven. 
De hoofdlijnen van de sociaal-ekono-
miese politiek, maar ook de benade-
ring van zogenaamde 'niet materiële' 
hangijzers als euthanasie en gelijke 
behandeling, blijven ook na de koali-
tie-wissel dezelfde. 

Voor zover er wel sprake is van 
'ander beleid', is dat ingegeven door 
eksterne faktoren. Op defensie zal 
niemand nog kunnen volhouden dat 
de meerjaren-plannen van vôôr het 
oosteuropese opstand-jaar voor hon-
derd procent in takt moeten blijven. 
En nu alle TV-omroepen hun eigen 
milieu-programma hebben, moet 
elke regering - van welke samen-
stelling dan ook - op z'n minst de in-
druk wekken dat er meer prioriteit 
gesteld wordt bij milieu-maatregelen 
dan de afgelopen jaren gebeurde. 

Leuke dingen Het 'andere beleid' 
waarmee Wim Kok de verkiezingen 
inging, komt niet uit de verf. De kloof 
tussen de lage en de hoge inkomens, 
oftewel tussen arm en rijk, blijft ook 
de komende jaren groeien. De belas-
tingplannen volgens Oort zijn in de 
koalitie-besprekingen in hoofdlijnen 
overeind gebleven. In de ekonomiese 
politiek blijven de versterking van de 
winst- en konkurrentiepositie van het 
nederlandse kapitaal en de voorbe-
reiding op één vrije EEG-markt de 
enige relevante toetsstenen voor het 
kabinet. En vooral: de bezuinigingen 
op voorzieningen en de kortingen op 
uitkeringen en lonen van overheids-
personeel, die Lubbers T en Ii door-
voerde, worden voor geen centimeter 
teruggedraaid. 

Niet zo vreemd dus dat Wim Kok 
in de kabinetsformatie liet weten be-
zorgd te zijn over het gebrek aan 'be-
zieling' in het regeerakkoord. Daarin 
zitten wel heel erg weinig 'leuke din-
gen' voor de achterban van de so-
ciaal-demokraten. Voor Kok de knel-
lende vraag: hoe verkoop ik het m'n 
partijgenoten. Gelukkig had een van 
die partijgenoten, burgemeester 

Bram Peper van Rotterdam, nog een 
aardige in de kast liggen: de sociale 
vernieuwing. Kok blij, en ook Lub-
bers zag er wel brood in. Aardige 
term, lekker vaag en het kost voorlo-
pig niks. Dat vindt ook Hedy d'Anco-
na, toch de 'linkervleugel' van het ka-
binet, voor zover je daar van kunt 
spreken: "Sociale vernieuwing bete-
kent niet zonder meer het beschik-
baar stellen van ekstra geld." De so-
ciale vernieuwing werd eensgezind 
gebombardeerd tot de kern van de 
'veranderingsgezindheid' van het 
nieuwe kabinet. Daarna barstte de 
diskussie los over wat het nou eigen-
lijk is, die sociale vernieuwing. 

Sociaal-demokraties vernis De 
diskussie over sociale vernieuwing 
heeft naar mijn idee drie verschillen-
de achtergronden. 

Allereerst is er natuurlijk de groei-
ende kritiek op het sociale en ekono-
miese beleid van regering en 
gemeentebesturen in de jaren tachtig. 
Dat beleid had en heeft als kern: ruim 
baan voor het partikuliere bedrijfsle-
ven, want dat 'maakt de natie of de 
stad sterk'. De kritiek op dat beleid 
groeide de afgelopen jaren in de lage-
re regionen van de PvdA, in kerkelij-
ke hoek en in de vakbeweging. Vooral 
de sociale gevolgen van het neo-libe-
rale beleid kwamen onder de aan-
dacht: groeiende verarming met 
name in de steden; ontoereikende 
voorzieningen en hulpverlening; een 
blijvend hoge werkloosheid. In Rot-
terdam kwam de diskussie over socia-
le vernieuwing op gang als reaktie op 
groeiende kritiek op de 'eenzijdig-
heid van de stedelijke en ekonomiese 
vernieuwingspolitiek van Het Nieuwe 
Rotterdam'. Sociale vernieuwing 
moet, zo vinden de Rotterdamse 
gemeentebestuurders, die stedelijke 
vernieuwingspolitiek niet op een an-
der spoor zetten, maar aanvullen. Of-
tewel de scherpste kantjes van de ne-
gatieve sociale gevolgen afschuren. 

De tweede achtergrond van de So-
ciale vernieuwing houdt daarmee ver-
band en is een gevolg van de ontwik-
kelingen in de PvdA in de jaren tach-
tig. De nieuw-linksen van weleer ruil-
den hun ideeën over 'de maakbaar-
heid van de samenleving' in voor een 
marktgericht denken dat sterk lijkt op 
dat van Lubbers. Verstoken van rege-
ringsdeelname werden de nieuwe 
ideeën vooral uitgeprobeerd in de 
stadsbesturen van de grote steden. 

Daar liet de PvdA aan Lubbers en 
aan de ondernemers zien dat de 
boodschap begrepen was. Geen 'wil-
de hervormingsplannen' meer. Geen 
'potverteren' maar zakelijk, alle me-
dewerking voor bedrijfsleven en in-
vesteerders en niet meer zeuren dat 
de regering het zo slecht doet. De 
PvdA liet zien weer regieiungsfâhig 
te zijn. Alleen de 'traditionele' ach-
terban van de PvdA, arbeid(st)ers en 
uitkeringsgerechtigden, blijkt het al-
lemaal wat minder te kunnen volgen. 
Zelfs als linkse oppositie-partij te-
genover een rechtse hak-regering met 
bijbehorende 	honderdduizenden 
slachtoffers, boekte de PvdA de afge-
lopen jaren bepaald geen geweldige 
verkiezingsresultaten. 

De PvdA zocht naar een alterna-
tief voor de 'hervormings-politiek' 
van Den Uyl. Een ideologie die recht 
doet aan de veranderde politieke 
denkbeelden, maar tegelijkertijd de 
kiezers zou kunnen 'bezielen'. Het 
lijkt er op dat sociale vernieuwing dat 
alternatief moet worden. Met het eer-
ste zit het daarbij wel goed: alle defi-
nities en verhalen over sociale ver-
nieuwing gaan ervan uit dat 'de Over-
heid op afstand moet blijven', dat de 
"private sektor hergewaardeerd moet 
worden ten opzichte van de jaren ze-
ventig", zoals d'Ancona dat zegt. Het 
tweede zou moeilijker kunnen wor-
den: van groot enthousiasme over de 
sociale vernieuwing bij de kiezer is 
nog weinig te bespeuren. 

Lubbers De derde achtergrond van 
de sociale vernieuwing kunnen we 
vinden bij het CDA en bij grote baas 
Lubbers zelf. De kabinetten Lubbers 
1 en II zorgden in de jaren tachtig 
voor een flinke verschuiving in de 
maatschappelijke krachtsverhoudin-
gen en voor een drastiese herverde-
ling van de rijkdom. Beide ten gunste 
van ondernemers en ten koste van ar-
beid(st)ers, uitkeringsgerechtigden 
en de vakbeweging. Gedurende de 
regeerperiode van het vorige kabinet 
werd steeds duidelijker dat Lubbers 
en andere vooraanstaande CDA-po-
litici het noodzakelijk achtten om een 
aantal aksenten in de eigen politiek te 
verleggen. Want met de blijvend gun-
stige konjunktuur begon de eenzijdi-
ge politiek ten gunste van bedrijfs-
winsten en hogere inkomensgroepen 
problemen op te leveren. Problemen 
vooral met de vakbeweging, die eind 
1988/begin 1989 eindelijk weer uit z'n 
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ie 

hok begon te kruipen: een FNV-
demonstratie met zo maar 150.000 
deelnemers; akties van politie-
ambtenaren, grote akties in de 
gezondheidszorg, de industrie en de 
bouw. De doelen van de bijstelling 
van het beleid die Lubbers doorvoer-
de zijn: ook in de jaren negentig de 
sterke elektorale positie van het 
CDA in stand houden, de integratie 
van de vakbeweging in de hoofdlijnen 
van de ekonomiese politiek kontinu-
eren en grote arbeids- en maatschap-
pelijke konflikten voorkomen. De 
VVD werd opgeofferd en de PvdA 
werd binnengehaald. Met het afslui-
ten van het "gemeenschappelijke be-
leidskader", de afspraken die de re-
gering maakte met werkgevers en 
vakbeweging, haalde Lubbers direkt 
een aardige slag binnen. Van een 
loon- en/of aktie- golf, die velen vorig 
jaar nog voorspelden is in de CAO-
periode van dit jaar in de verste verte 
geen sprake. 

Ook voor Lubbers en het CDA 
kwam de sociale vernieuwing als ge-
roepen om de beleids- en koalitiever-
andering een aardige vlag mee te ge-
ven. 

Rust Ondanks aksent-verschuivin-
gen lijkt het beleid van dit kabinet 
veel op dat van het vorige. Toch heb-
ben die verschuivingen, inklusief de 
sociale vernieuwing en de koalitie-
wissel, wel een belangrijk effekt op de 
politieke situatie. De eerste tekenen 
daarvan zijn al meer dan duidelijk. 
Het trefwoord is hier: sociale rust. De 
vakbondsleidingen krijgen net dat 
ietsje meer ruimte dat hen de moge-
lijkheid geeft CAO's af te sluiten en 
aan de achterban te verkopen zonder 
noemenswaardige aktie. Een belang-
rijk deel van de milieu-beweging 
wordt aan de regeringspolitiek ge-
bonden en meegetrokken in het "alle-
maal wat inschikken voor het milieu-
idee". Uitkeringsgerechtigden krij-
gen er na jaren van alleen maar inle-
veren weer wat bij en moeten dus niet 
zeuren dat het maar zo'n klein beetje 
'S. 

Dat intussen langdurig werklozen 
langdurig werklozen blijven, dat een 
paar gulden per maand erbij struktu-
rele verarming van een grote groep 
mensen niet kan tegengaan, dat het 
milieu-beleid blijft steken in symp-
toombestrij ding, dat de aanvallen van 
ondernemers met allerlei flexibilise-
rings-voorstellen op de positie van  

werknemers vrijwel ongestoord door-
gaat en dat diezelfde ondernemers 
nog steeds het overgrote deel van de 
toegenomen rijkdom blijven opstrij-
ken. Dat alles dreigt naar de achter-
grond te verdwijnen als 'links, ouder-
wets gezeur'. 

De leiding van de vakbeweging en 
zeker van de PvdA zal in de komende 
periode minder dan ooit geneigd zijn 
om middels aktie en mobilisatie te 
werken aan machtsvorming voor ver-
dere ATV, hogere uitkeringen, ver-
betering van de positie van jongeren 
of echt effektieve milieu-maatrege-
len. Dat maakt de politieke diskussie 
links van de PvdA des te belangrijker. 
Net  als het versterken van linkse en 
oppositionele geluiden in de vakbe-
weging. 

Sociale vernieuwing Je zou het 
bijna vergeten. Onder de vlag van so-
ciale vernieuwing vaart ook nog een 
aantal beleidsplannen van het kabi-
net en van de besturen van grotere 
gemeentes. Naast een ideologie om 
het sociale gezicht van het regerings-
beleid op te poetsen is de afgelopen 
maanden wat duidelijker geworden 
aan wat voor beleidsinvullingen het 
kabinet daarbij denkt. De kern is, 
naar eigen zeggen, de aanpak van de 
langdurige werkloosheid door mid-
del van arbeidspools. Die moeten on-
der de verantwoordelijkheid van ge-
meentes gaan vallen. Op dit moment 
loopt er al een experiment in Dord-
recht, Nijmegen en Rotterdam. Aan 
de hand daarvan is redelijk duidelijk 
hoe die arbeidspools er uit komen te 
zien als ze op grote schaal opgezet 
gaan worden. Langdurig werklozen 
krijgen in zo'n arbeidspool een tijde-
lijk baantje in de overheids- of semi-
overheidssektor. Ze worden betaald 
op minimumloon-nivo. 

Invoering op grote schaal van der-
gelijke arbeidspools betekent een 
verdere verslechtering van de ar-
beidsvoorwaarden en de rechtsposi-
tie van vooral de on- en laaggeschool-
de arbeid(st)ers en - op termijn - van 
uitkeringsgerechtigden. 	Mensen 
moeten op basis van minimumloon 
hetzelfde of vergelijkbaar werk gaan 
doen wat anderen op basis van een - 
hoger - kontraktloon doen. Het is niet 
moeilijk voor te stellen wat daarvan 
het gevolg is. Je bent als direktie wel 
gek als je voor bepaalde klussen nog 
nieuwe volwaardige werknemers in 
dienst neemt als het ook kan met 

goedkopere arbeidspoolers. Boven-
dien zijn die poolers gemakkelijk in-
en uitzetbaar. Na een of twee jaar 
loopt het projekt af. En: in garantie 
op doorstroming naar een volwaar-
dige baan wordt in de plannen niet 
voorzien. 

Of die arbeidspools ook werkelijk 
van de grond komen, valt nog te be-
zien. Uit de experimenten in Rotter-
dam, Dordrecht en Nijmegen blijkt in 
ieder geval dat een groot deel van de 
langdurig werklozen bepaald niet 
staat te springen van enthousiasme 
om mee te doen. De betaling is te 
slecht en je loopt een dikke kans dat 
je na een jaar weer thuis zit. 

Rechten en plichten Het tweede 
wat steeds luider doorklinkt in de 
plannen rond sociale vernieuwing, is 
het verscherpen van het sanktie-be-
leid tegenover jonge en langdurig 
werklozen. Het verhaal van de rech-
ten en de plichten. Jarenlang hebben 
verantwoordelijke politici en het 
bedrijfsleven nagelaten een werkge-
legenheidsbeleid te starten dat vol-
doende banen oplevert. En nu gaat 
men in koor de zedenmeester uithan-
gen tegenover de mensen die in die 
jaren in de kou bleven staan. Zo zegt 
Bram Peper: "De politiek moet meer 
aan normstelling doen. Liever een 
baan dan een uitkering, dat is zo'n 
normstellend begrip waarmee je 
maatschappelijk uit de voeten kunt". 

De aandacht voor de landurig 
werkloze heeft naar mijn idee heel 
wat minder 'nobele' motieven. Sinds 
een aantal jaren is er op delen van de 
arbeidsmarkt sprake van tekorten 
aan direkt inzetbaar personeel. On-
dernemers willen voor die baantjes 
liefst geen langdurig werklozen. Die 
zijn niet voldoende geschoold, niet 
genoeg gedisciplineerd en bovendien 
ook nog voor een belangrijk deel mi-
grant. De krapte op de arbeidsmarkt 
zorgt in een aantal sektoren intussen 
echter wel voor een opwaartse druk 
op de lonen. Om daar iets aan te doen 
en om het beschikbare arbeidsreser-
ve-leger op peil te houden, wordt in 
toenemende mate een beroep gedaan 
op herintredende vrouwen en wordt 
geprobeerd oudere werknemers lan-
ger in het bedrijf te houden. Een deel 
van de honderdduizenden langdurig 
werklozen mag, na een paar jaartjes 
scholing en niet of nauwelijks betaal-
de werkervaring, blijkbaar ook weer 
mee doen. 
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Uit: reaktie van Links Rotterdam (PSP, CPN, PPR en SAP) op de nota 
'Het Nieuwe Rotterdam in sociaal perspektief': 

"De kritiek van Links Rotterdam 
op het concept van de Sociale ver-
nieuwing zoals uitgewerkt in het rap-
port van de commissie Idenburg be-
staat uit een aantal onderdelen. De 
belangrijkste willen we hieronder 
noemen. 
• Hoewel de commissie in enkele 
passages van het rapport stelt dat het 
toevoegen van een sociale dimensie 
aan het bestaande beleid onvoldoen-
de is en ook de bestaande plannen 
rond ekonomiese en stedelijke ver-
nieuwing opnieuw bekeken zouden 
moeten worden op de sociale gevol-
gen, onderkent de commissie onvol-
doende de tegenstelling die er in de 
praktijk bestaat tussen het 'ekono-
mies herstelbeleid' aan de ene kant 
en het voeren van een effektief soci-
aal beleid aan de andere. 

Oftewel: het beleid van "meer 
markt, minder overheid", de bezuini-
gingen op kollektieve voorzieningen 
en uitkeringen waarmee dat gepaard 
ging bracht een herstel in de winsten 
van het bedrijfsleven, maar versterkte 
tegelijkertijd de sociale ongelijkheid 
en problemen van die mensen die 
toch al in de maatschappelijk zwakste 
posities zaten. 

Dat leidde in Rotterdam onder 
meer tot het afschaffen van een so-
ciaal vestigingsbeleid voor het be-
drijfsleven, bezuinigingen op ge-
meentelijke voorzieningen, meer glit-
ter en glamour en grootscheepse 
prestige-projekten, en tegelijkertijd 
tot groeiende sociale ongelijkheid. 
Volgens Links Rotterdam zou de dis-
kussie over een nieuw sociaal beleid 
dan ook moeten beginnen met een 
meer fundamentele diskussie over 
het ekonomiese en politieke beleid 
van Het Nieuwe Rotterdam. 

Naar onze mening gaat het bij 'So-
ciale vernieuwing' niet om het toevoe-
gen van een sociale dimensie aan het 
stedelijk vernieuwingsbeleid, maar 
om de manier waarop dat stedelijk 
vernieuwingsbeleid wordt doorge-
voerd. Daarvan hangt het af, of de be-
staande tegenstellingen worden ver-
scherpt, of dat iedere rotterdammer 
van dit beleid kan profiteren. 
• De commissie legt veel nadruk op 
samenwerking en consensus tussen 
overheid, bedrijsleven, maatschappe-
lijke organisaties, instellingen en bur- 

gers. Links Rotterdam vindt dat een 
illusie. Realistiese politiek moet in 
onze ogen uitgaan van het erkennen 
van -soms fundamenteel- verschillen-
de belangen van genoemde groepen. 
Het bedrijfsleven heeft in de eerste 
plaats belang bij een zo groot moge-
lijk rendement en winst en niet bij een 
goed sociaal beleid of een effektieve 
aanpak van de werkloosheid. Links 
Rotterdam vindt niet dat de ge-
meente een zo groot mogelijk kon-
sensus moet nastreven -die onver-
mijdelijk zal blijven hangen in het for-
muleren van wat algemene uitgangs-
punten waarmee je alle kanten uit-
kunt zoals het werkgelegen-
heidskonvenant dat vorig jaar afge-
sloten werd met werkgevers en vak-
bonden-, maar dat de gemeente een 
keuze moet maken. Een keuze voor 
uitkeringsgerechtigden en werkne-
mers, waarbij het noodzakelijk kan 
zijn om de konfrontatie met het be-
drijfsleven aan te gaan. 

Het hele aspekt van sociale strijd 
van vakbonden, bewonersorganisa-
ties, organisaties van uitkeringsge-
rechtigden, vrouwen en migranten 

ontbreekt in de benadering van de 
commissie. Terwijl in onze ogen de 
versterking van die strijd juist een we-
zenlijk onderdeel zou moeten zijn van 
elk perspektief op sociale veranderin-
gen en nieuw sociaal elan. 
• Het etiket 'nieuwen vernieuwing' 
vinden we misplaatst. We begrijpen 
het wel: die termen zijn een dogma 

geworden en zonder dat iets 'nieuw' 
heet maakt het al helemaal geen in-
druk meer bij de huidige stadsbe-
stuurders in Rotterdam. Maar feite-
lijk gaat het niet om vernieuwing, 
maar om inhalen wat de afgelopen 
periode in Rotterdam is blijven lig-
gen: een effektief sociaal beleid. 

Alsje in de jaren tachtig in drie be-
zuinigingsoperaties flink gesneden 
hebt in de gemeentelijke voorzienin-
gen, het welzijnswerk met miljoenen 
afgeknepen is, van twee naar één keer 
vuil ophalen in de week bent terugge-
gaan, en vervolgens konstateert datje 
een goede voedingsbodem hebt ge-
schapen voor sociale vernieuwing, om 
iets te doen aan de vervuiling in de 
wijken en de sociale achterstand van 
velen, dan ben je wel heel vreemd be-
zig. 
• Maar de meest essentiële kritiek 
van Links Rotterdam op het rapport 
is dat het de mogelijkheid van een 
werkelijk nieuw sociaal elan sugge-
reert zonder ook maar een poging te 
doen om de werkelijke sociale knel-
punten aan te pakken. Want je kunt 
naar ons idee hoog en laag springen 

in en met het maatschappelijke mid-
denveld, en je kunt proeftuinen en ex-
perimenteren wat je wilt, maar de 
groei van de sociale ongelijkheid en 
verarming gaat gewoon door, tenzij je 
bereid bent om flinke en strukturele 
inkomensverbeteringen te bevechten 
voor de tienduizenden minima die 
Rotterdam 'rijk' is." 
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omaar wat krantekoppen van 
de laatste maanden: "Neder-
landse banken in Indone-
sië", "Rabo in zee met bank 

president Soeharto", "Omstreden de-
regulering van ekonomie Indonesië", 
"Nederlanders terug op indonesiese 
plantages". De nederlandse bourgeoi-
sie maakt dankbaar gebruik van de 
open-deur politiek van het Soeharto-
regiem. Dit diktatorîale generaalsbe-
wind heeft enkele jaren geleden be-
sloten de sterk gemonopoliseerde en 
geburokratiseerde ekonomie te 'dere-
guleren'. Dat is zijn antwoord op de 
krisis van de indonesiese ekonomie, 
die vooral veroorzaakt werd door een 
val van de olie- en gasprijzen. 

Internationale imperialistiese organi-
saties als de Wereldbank, het IMF en de 
IGGI zijn zeer te spreken over het beleid 
van de indonesiese regering. De zeer lage 
lonen en de politieke stabiliteit van de dik-
tatuur vormen prettige investeringsvoor-
waarden voor het buitenlands kapitaal. In 
1988 verdrievoudigden de buitenlandse 
investeringen, met Nederland op de vijfde 
plaats. Shell, dat zo goed werk doet voor 
de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, is met 
één van de kinderen van Soeharto in zee 
gegaan. De vergelijking met het voormali-
ge korrupte Marcos-regiem op de Filip-
pijnen dringt zich steeds meer op. 

Dat verhinderde overigens de neder-
landse regering vorig jaar niet om cynies 
te beweren dat de situatie in. Indonesië op 
het gebied van de mensenrechten niet 
verslechtert. Maar, ja, die regering moet 
dan ook de belangen dienen van Unilever, 
Shell, Friesche Vlag, Heineken, Philips, 
de FOM, Nutricia, de ABN en de Rabo, 
om enkele van de belangrijkste neder-
landse investeerders in Indonesië te noe-
men. 

De Internationale heeft te weinig aan-
dacht besteed aan de situatie in "onze" 
oude koloniën. Dat willen we nu gedeelte-
lijk inhalen met een uitgebreid artikel 
over Indonesië. Vanwege de lengte van 
het stuk publiceren we het in twee delen. 
Het eerste deel behandelt vooral de eko-
nomiese en sociale krisis in Indonesië. 
Deel twee, in het volgende nummer van 
De Internationale, gaat in op het verzet 
tegen het Soeharto-regiem en op de re-
pressie door de diktatuur, die in 1965/66 
met een bloedige staatsgreep in het zadel 
kwam. 

Oud-president Soekarno op de fiets in Denemarken. 

Indofiesiese reg erin g 
0$0 	00 

staat moeilijke tijden 

te wachten 
door Suba kat 
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ndonesië, één van de 
laatst overgebleven mili-
taire diktaturen in Azië, 
heeft de afgelopen jaren 
herhaaldelijk 	interna- 

tionaal de aandacht getrokken van-
wege schendingen van de mensen-
rechten. In augustus en september 
1988 kwam de nog steeds voortdu-
rende brute koloniale oorlog in 
Oost-Timor opnieuw in het nieuws. 
Aanleiding was het provocerende 
bezoek dat president Soeharto en 
zijn minister van Buitenlandse Zaken 
Ali Alatas aan dit gebied brachten, 
waarmee zij zelfs onder hun imperia-
listiese bondgenoten verontwaardi-
ging wekten. 

In oktober van dat zelfde jaar had 
het regiem nog een tweede verrassing 
in petto. Twee politieke gevangenen 
die twintig jaar gevangen hadden ge-
zeten, werden geëxekuteerd nadat zij 
op valse aanklachten hiertoe waren 
veroordeeld. In de loop van 1989 is 
een internationale kampanje op gang 
gekomen om de levens van elf andere 
politieke gevangen te redden. 

Uitroeiing In het begin van 1966 
werd de Indonesiese Kommunistiese 
Partij (PKI) totaal uitgeroeid door 
een fascistiese massabeweging in sa-
menwerking met het leger. Philippe 
Gavi beschreef destijds in zijn boek 
over de kontrarevolutionaire koup in 
Indonesië de lessen die konden wor-
den getrokken uit deze ontwikkeling. 
Hij konstateerde dat aan de oproep 
van Che Guevara om 'twee, drie, vele 
Vietnams te kreëren', de oproep 
'voorkom een tweede Indonesië' toe-
gevoegd had moeten worden. Wat 
op het eerste gezicht misschien niet 
meer dan een leuze mag lijken, is ei-
genlijk een redelijk nauwkeurige be-
oordeling van het strategiese belang 
van de nederlaag in 1966, niet alleen 
voor de indonesiese, maar voor de 
hele internationale arbeidersbewe-
ging. Het is te vergelijken met de ne-
derlaag die de Verenigde Staten en 

het internationaal imperialisme werd 
toegebracht in Indochina. In 1965 
was de PKI de grootste kommuinis-
tiese partij buiten de arbeiderssta-
ten.1  

De fascistiese groeperingen in In-
donesië, die voortkwamen uit welge-
stelde moslim-boeren en de stedelij-
ke midddenldasse (met name studen-
ten), ontmoetten prakties geen geor-
ganiseerde weerstand toen zij geza-
menlijk met speciale legeronderdelen 
minstens een miljoen werkelijke of 
vermeende leden en simpatisanten 
van de PKI afslachtten.2  In diezelfde 
periode was er sprake van een we-
reldwijd anti-kommunisties ixnperia-
listies offensief onder leiding van 
Amerika, als reaktie op de over-
winning van de cubaanse revolutie. 
Toch zou het verkeerd zijn om de re-
aktionaire krachten in Indonesië 
slechts als dienaren van imperialistie-
se meesters te beschouwen. Het was 
op dat moment het eigen klassebe-
lang van de indonesiese nationale 
bourgeoisie om het volksfront NA-
SAKOM onder Soekarno3  met zijn 
beperkte konfrontaties met het impe-
rialisme, te laten vallen. De bourgeoi-
sie wilde zich richten op een totale 
herintegratie van Indonesië in de we-
reldmarkt. Men wilde de deur ope-
nen voor buitenlands kapitaal en nau-
were banden ontwikkelen met het im-
perialisme. Het is meer dan tragies 
dat acht jaar na de indonesiese trage-
die misplaatst vertrouwen in de 'na-
tionale bourgeoisie' tot een volgende 
katastrofe in Chili leidde. 

Strukturele zwaktes van de eko-
nomie De afgelopen 23 jaar hebben 
laten zien dat het aanvankelijke 
beeld van een 'instabiele' regering 
Soeharto, ondanks algemene onte-
vredenheid en vele protesten, slechts 
een illusie was. Toch is de indonesie-
se ekonomie na een periode van 
aan7ienhijke groei sinds het begin van 
de jaren tachtig verder weggezakt in 
een krisis, die de strukturele zwakhe- 

den van die ekonomie heeft ge-
toond.4  Het jaarlijkse groeipercenta-
ge zakte van 9,9% in 1980 tot 2,2% in 
1982 en het is sindsdien niet meer 
hersteld. De huidige ekonomiese 
groei is nauwelijks voldoende om de 
bevolkingsgroei te kompenseren. De 
inkomsten uit export van olie en 
vloeibaar aardgas (LPG) 'maakten 
eens driekwart van de totale export-
opbrengsten uit, maar zakten van 20 
miljard dollar in 1981 naar 15 miljard 
in 1982. Zij zijn in de periode 1987-
1988 verder terggelopen tot naar 
schatting 8,5 miljard dollar. 

Schulden bereiken gevaarlijke 
hoogte Omdat de regering van 
Soeharto doorging met het lenen van 
geld voor grootschalige maar twijfel-
achtige investeringen in de industrie 
en de infrastruktuur (en voor de 
konsumptie van luxe-goederen voor 
de heersende klassen), steeg de bui-
tenlandse schuld van 18,8 miljard 
dollar in 1978 tot 47,3 miljard dollar 
in 1987. Verminderde inkomsten uit 
export gekombineerd met deze snel 
stijgende schulden verhoogde de be-
hoefte aan leningen tot de gevaarlij-
ke hoogte van 41% in 1987. 

Een andere faktor waarmee reke-
ning moet worden gehouden is de 
veranderde struktuur van de indone-
siese schulden bij het buitenland. 
Kredieten uit de periode eind jaren 
zestig, begin jaren zeventig hadden 
uitermate gunstige voorwaarden voor 
terugbetaling. Deze werden echter 
vervangen door overheidsleningen 
met een hogere rente en een kortere 
terugbetalingstermijn. 	Daarnaast 
werd gebruik gemaakt van kredieten 
van kommerciële banken. De insta-
biele toestand van de oliemarkt en 
het beperkte sukses van Indonesië om 
verliezen in de olie- en LPG-sektoren 
te kompenseren met alternatieve ex-
port maken de ekonomiese vooruit-
zichten van dit land niet rooskleurig. 

Het is daarom niet verbazingwek-
kend dat de adviezen van de Wereld- 

1. Schattingen met betrekking tot het 
lidmaatschap van de PKI en daaraan 
verbonden massaorganisaties (vakbonden 
verbonden met de SOBSI federatie, het 
boerenfront BTI, de vrouwenorganisatie 
GERWANI, de jongerenorganisatie Pemuda 
Rakjat en anderen) variëren. Het aantal van 
15 miljoen wordt in een aantal bronnen 
genoemd, bijvoorbeeld in Onderdrukkingen 
uitbuiting in Indonesië-Taylor en anderen, 
Nottingham, Brittain 1974. Dit getal lijkt 
echter flink overdreven. De helft staat 
waarschijnlijk dichter bij de waarheid. 

2. Zie 'ne Indonesian Communist Party and 
land reform 1959-1965 R.A. Mortimer, 
Monash Papers on South East Asia 1, 1972, 
p.65. Over het sporadies verzet na de 
slachtpartij en de vernietiging van de PKI als 
een nationale Organisatie valt meer te lezen in 
'Tien Jaar onrecht in Indonesië', door W.F. 
Wertheim e.a., Amsterdam 1976, p.153 e.v. 
3. Dit is een samentrekking van 'nasionalis' 
(nationalisties) 'agama' (religieus) en 
'komunis' (communist). 
4. Er was enige ekonomiese groei in de eerste 
jaren van Soeharto's 'Nieuwe Orde' regering, 

die vooral te danken was aan de toevloed van 
buitenlandse investeringen en de 
terugvloeiing van binnenlands kapitaal dat het 
land was uitgegaan gedurende de periode 
Soekarno. Desalniettemin bereikte deze groei 
pas spektakulaire omvang na de stijging van 
de olieprijzen in het midden van de jaren 
zeventig. Het indonesies nationaal inkomen 
per hoofd van de bevolking steeg van 150 
dollar in 1974 tot 530 dollar in 1981. 
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Sawah op Java. 

bank in 1988 gelezen kunnen worden 
als de sprookjes uit Duizend-en-één-
nacht: aanhoudende grote groei in 
andere dan de olie- en LPG-sekto-
ren, hoge groeicijfers bij partikuliere 
investeringen en algemene verhoging 
van de efficiëntie. Deze maatregelen 
zouden betalingen op de buitenland-
se schuld terug moeten brengen tot 
22% in 1995. 

Binnenlandse 	investeringen 
Deze adviezen van de Wereldbank 
steunen voor een groot deel op de 
ontwikkeling van de binnenlandse 
partikuliere sektor. Maar die is tradi-
tioneel niet bepaald de voornaim.ste 
steunpilaar van de indonesiese eko-
nomie. In 1988 heeft de partikuliere 
sektor zelfs niet kunnen voldoen aan 
de bescheiden verwachtingen van de 
technokraten in de regering: de ver-
wachte belastingopbrengsten kwa-
men veel lager uit. De partikuliere 
sektor en met name de industrie is 
zwaar getroffen door vermindering 
van staatsinvesteringen.' Onder an-
dere in de bouw zijn grote proble-
men ontstaan. De verslechterde 
prestaties in de industrie lopen voor 
een deel parallel met de verminder-
de inkomsten uit olie. De industriële 
groei liep terug van 22% in 1980 tot 
10,2% in 1981 en verder tot 1,2% in 
1982, met een gering herstel tot 2,2% 
in 1983. Hoewel de verminderde in-
komsten uit olie niet de voornaamste 
oorzaak van afnemende industriële 
groei waren, belemmerden zij even-
tueel herstel wel. 

Grondstoffenprijzen Het beleid 
van de Wereldbank houdt ook geen 
rekening met het feit dat de prijzen 
van een aantal belangrijke export-
produkten zoals tin, nikkel en palm-
olie de laatste paar jaar gedaald zijn. 
Een produkt als hout zal nooit een 

belangrijke bron van inkomsten wor-
den, behalve voor een korte periode 
als de regering bereid is het risiko te 
nemen van de uiteindelijke ver-
nietiging van het tropies regenwoud 
op Kalimantan.6  Wat betreft de ex-
port van industriële produkten (waar 

Indonesië niet sterk in is) mag de 
konkurrentie met de vier 'kleine tij-
gers' van Azië en de andere zich 
sinds kort industrialiserende landen 
niet vergeten worden. Daarnaast 
vormt het protektionistiese beleid 
van de imperialistiese landen een 
probleem voor de export van Indo-
nesië.7  

Omvangrijke investeringen vanuit 
imperialistiese landen zijn al enige 
tijd aan het stagneren en binnenland-
se investeringen blijven nog steeds 
achter bij de verwachtingen.' Korrup-
te bestuursambtenaren en tijdverslin-
dende procedures bij het verkrijgen 

van exploitatie-vergunningen en bij 
het in dienst nemen van personeel uit 
het buitenland hebben een groot aan-
tal potentiële investeerders afge-
schrikt, ondanks de uiterst lage lonen 
in Indonesië. 

Strategiese belangen Versterking 
van de partikuliere sektor houdt ook 
een verdere deregulering in.9  Dit 

5. Olie en LPG vormen niet alleen het 
leeuwendeel van de exportwaarde van het 
land, de staat is ook steeds afhankelijker 
geworden van deze produkten voor zijn 
inkomsten. Het aandeel van olie in de 
staatsinkomsten (vooral als gevolg van de 
belasting die de oliemaatschappijen in 
Indonesië moeten betalen) ging omhoog van 
19,7% in 1969/70 tot 61,7% in 1981/82. 
6. Export van tropies hout is nu verboden. De 
export van triplex is sinds enkele jaren 
stijgende en leverde in 1986 ongeveer 1,2 
miljard dollar in vreemde valuta op. De 
gigantiese branden die grote delen van het 
tropies regenwoud in Kalimantan enkele jaren 
geleden hebben verwoest geven duidelijk de 
beperkingen van een ondermijnende 

exploitatie aan. Door experts worden deze 
branden als de grootste ekologiese ramp in de 
geschiedenis gezien en zij verwachten dat de 
ramp blijvende klimaatsverandering in de 
regio zal veroorzaken. Het is in ieder geval 
duidelijk dat de opbrengsten uit de 
houtindustrie nooit een voldoende 
kompensatie zullen zijn voor de verliezen in 
de olieindustrie. 
7. Een voorbeeld zijn de protektionistiese 
maatregelen van de amerikaanse regering 
tegen import van textiel. Op de rand van 
bankroet gebracht in 1985 als gevolg van 
onvoldoende exportmogelijkheden werken de 
meeste textiel- en kledingfabrieken slechts net 
boven hun halve kapaciteit. 

8. Een aanwijzing hiervoor is de herroeping 
van investeringsvergunningen voor zowel 
buiten- als binnenlandse investeerders als 
gevolg van het niet kunnen realiseren van 
projekten die zijn ingediend bij de kommissie 
voor koördinatie van investeringen. De 
verminderde belangstelling van japanse 
investeerders in Indonesië is het onderwerp 
geweest van een openbaar debat door de 
voornaamste ekonomiese analytici van het 
land. 
9. Voorbeelden zijn de vereenvoudiging van 
het systeem van importvergunningen, het 
opheffen van bepaalde monopolies en zelfs 
het uitbesteden van douanekontrole aan het 
zwitserse bedrijf SOS in 1985. 

DE INTERNATIONALE 34 	 19 



leidt uiteindelijk tot verlies aan in-
komsten van de militaire en bestuur-
lijke burokraten die zich het staats-
apparaat hebben toegeëigend en die 
een netwerk van begunstiging van za-
kenlieden hebben ontwikkeld. Akku-
mulatie van kapitaal en de opkomst 
van een sterke kapitalistiese klasse in 
Indonesië gedurende de laatste twin-
tig jaar werden in de eerste plaats 
mogelijk gemaakt door deze buro-
kratiese kapitalisten. 

Deregulering zal zelfs verminde-
ring van privileges betekenen voor 
Soeharto's eigen familie, die door ge-
bruikmaking van direkte toegang tot 
de markt het sterkste zakenbolwerk 
vormt. Kritiek op 'monopolisering' in 
de indonesiese ekonomie wordt vaak 
geuit door groepen binnen de heer-
sende klasse en is bedoeld als een 
aanval op Soeharto. 

Hoewel de hierboven aangeduide 
ekonomiese problemen een beper-
king vormen voor de mogelijkheid 
van de regering om loyaliteit van ze-
kere groepen met materiële voorde-
len te kopen10, is er geen sprake van 
snel afbrokkelende macht. De grote 
imperialistiese machten, verenigd in 
de Intergouvernementele Groep voor 
Indonesië (IGGI) zal dat niet toela-
ten." Naast een strategies belang bij 
de instandhouding van een stabiel re-
aktionair regiem aan het hoofd van de 
groep van aziatiese landen, speelt ook 
de interimperialistiese konkurrentie 
om de Vrij grote indonesiese markt 
een rol. Toegang tot deze binnen-
landse markt hangt voor een groot  

deel af van de ambtelijke goodwill die 
op zijn beurt weer gekocht wordt met 
kredieten. Europese leden van de 
IGGI maken zich zorgen over het 
'onevenwichtig' hoge peil van de ja-
panse bijdrage aan het steunfonds 
van de IGGI, die voortkomt uit de do-
minante japanse positie op de in-
donesiese markt. 

Afgezien van de problemen van 
korruptie en inefficiëntie hebben zo-
wel de binnenlandse monopolies die 
onder kontrole staan van de familie 
Soeharto als de uiterst slechte reputa-
tie van het regiem op het punt van de 
mensenrechten van tijd tot tijd de 
woede opgewekt onder sommige van 
de imperialistiese bondgenoten. 
Deze zouden zonder twijfel de voor-
keur geven aan een regiem zoals dat 
van Maleisië of de Filippijnen. Voor-
lopig is er kennelijk geen vertrouwen-
wekkend alternatief voor Soeharto 
dat eenzelfde stabiliteit in het binnen-
land en de regio zou kunnen garande-
ren. 

Versterking indonesiese leger 
Afgezien van de IGGI-kredieten 
ontving de junta van Soeharto finan-
ciële, militaire en diplomatieke steun 
in andere vormen. De verkoop van 
vliegtuigen door Engeland, de leve-
ring van onderzeëers door West-
Duitsland en van korvetten uit Ne-
derland hebben het indonesiese le-
ger op effektieve wijze geholpen in 
de koloniale oorlog tegen Oost-Ti-
mor. Protestkampanjes in West-Eu-
ropa en Australië hebben dit niet 

kunnen tegenhouden. Ondanks de 
enigszins netelige positie van sommi-
ge van hen als militaire bondgenoten 
van Portugal, hebben alle grote im-
perialistiese machten op zijn minst 
stilzwijgend diplomatieke steun aan 
Indonesië verleend bij de annexatie 
van de Demokratiese Republiek van 
Oost-Timor. In een vergadering van 
de Verenigde Naties hebben ge-
noemde landen zich bij stemming 
over deze kwestie onthouden. In ie-
der geval zijn de Verenigde Staten, 
West-Duitsland en Australië betrok-
ken bij de training van indonesiese 
officieren. 

In Bandoeng, op West Java, werd 
met aanzienlijke hulp van west- duitse 
en spaanse maatschappijen de indo-
nesiese vliegtuigindustrie IPTN ge-
vestigd. Kort voor de val van de rege-
ring Marcos leverde de IPTN twee 
middelgrote transportvliegtuigen aan 
het filippijnse leger. Er is ook gebruik 
gemaakt van imperialistiese hulp bij 
de vestiging van de PT PAL marine-
scheepswerf in Soerabaja in Oost-
Java. Daar worden kleine en middel-
grote schepen voor de indonesiese 
vloot gebouwd. 

Versterking van de indonesiese 
strijdkrachten en ontwikkeling van de 
wapenindustrie helpen de regering 
Soeharto niet alleen om zich te stabi-
liseren tegen volksbewegingen op 
Java of tegen regionale onafhanke-
lijkheidsbewegingen op de andere ei-
landen. Ze versterken ook de reak-
tionaire aziatiese gemeenschap op 
militair vlak. 

Lonen en arbeidsomstandighe-
den Hoewel de drang tot moderni-
sering van het 'Nieuwe Orde'-regiem 
het aantal industriearbeid(st)ers ver-
groot heeft en het aantal mensen dat 
het brood verdient in de kleine wa-
renproduktie is verminderd, is de in-
donesiese arbeidersklasse erg ver-
brokkeld en weinig stabiel van sa-
menstelling. Het verlooppercentage 
van arbeidskrachten in iedere wille-
keurige onderneming is erg hoog. 
Uitzondering hierop vormen de ho-
ger geschoolde arbeidskrachten in 
een aantal grote buitenlandse- en 
staatsondernemingen, bijvoorbeeld 
in de sektor olie en high tech. Het 

10. Ambtenaren genieten dit voorrecht. 
Vanwege hun halfgedwongen lidmaatschap 
van de leidende korporatieve beweging 
OOLKAR, zijn hun salarissen en die van de 
arbeiders in publieke ondernemingen 

vertienvoudigd tussen 1969 en 1977. Sinds 
enkele jaren zijn ze echter weer bevroren. 
11. De 'bezorgdheid' van imperialistiese 
landen laat zich bijvoorbeeld illustreren door 
het feit dat de amerikaanse regering in 1956 

plannen heeft opgesteld voor een invasie in 
Indonesië. Op dat moment werden de 
politieke verhoudingen tussen Soekarno en 
de imperialistiese landen slechter. 
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aandeel van het stedelijk proletariaat 
dat terug keert naar het platteland of 
dat terecht komt in de stedelijke 'in-
formele sektor' is relatief groot. 

Afgezien van de kategorie die 
soms wordt aangeduid met 'be-
schermde arbeid(st)ers'12, zijn de 
leefomstandigheden van de indone-
siese arbeid(st)ers hachelijk. Het me-
rendeel van de arbeid(st)ers moet de 
eindjes aan elkaar knopen met lonen 
die zelfs aanmerkelijk lager zijn dan 
het 'fysiek minimum' (KFM, kebutu-
han fisik minimum) zoals dat is voor-
gesteld door het Ministerie van Ar-
beid. Het spreekt van7elf dat deze in-
dex op een manier is vastgesteld die 
niet bepaald gunstig is voor de ar-
beid(st)ers. In 1985 werd de KFM-in-
dex in de provincie Oost-Kalimantan, 
één van de rijkste provincies van In-
donesië, vastgesteld op 64.851 roepi-
ah voor een arbeid(st)er zonder kin-
deren, 146.064 roepiah voor een ar-
beid(st)er met één kind en 181.472 
roepiah voor een arbeid(st)er met 
twee kinderen. Tot 1986 hadden 1000 
roepiah ongeveer de waarde van één 
dollar. Eenderde van de arbeid(st)ers 
verdiende minder dan 60.000 roepiah 
per maand. Daar het gemiddeld aan-
tal kinderen in een indonesies 
arbeidersgezin meer dan twee is 
(vaak veel meer) kan men aannemen 
dat het merendeel van de ar-
beid(st)ers(-gezinnen) in dat gebied 
in diepe armoede leeft. Voor 
Soerabaja, de op één na grootste stad 
van Indonesië, was de KFM-index 
45.000 roepiah in 1984, maar volgens 
de officiële vakbond, de FBSI, beta-
len veel bedrijven hun arbeid(st)ers 
niet meer dan 700 roepiah per dag! 

De werkomstandigheden zijn nau-
welijks beter dan het nivo van de lo-
nen. Ofschoon in theorie Indonesië 
zelfs onder de militaire diktatuur een 
betrekkelijk progressieve wetgeving 
heeft, tarten de werkomstandigheden 
in de praktijk vaak iedere be-
schrijving. Door de bedrijven wordt 
bijna nooit enige beschermende uit-
rusting verstrekt, of de arbeid(st)ers 
moeten er zelf voor betalen. In een 
garnalenverwerkend koelpakhuis op 
het eiland Pulau Buaja bijvoorbeeld, 
moesten arbeid(st)ers de vriesruimte 
in met een temperatuur van -17 gra- 

den Celsius, zonder enige bescher-
mende kleding. Zij konden isoleren-
de jassen kopen voor 40.000 roepiah, 
oftewel het loon van vijftig dagen. Ar-
beid(st)ers in de landbouw gebruiken 
vaak pesticiden zonder dat zij mas-
kers dragen. Er vinden veel ongeluk-
ken plaats en de mediese voorzienin-
gen zijn zeer beperkt. In geval van in-
validiteit is er nauwelijks sprake van 
enige financiële kompensatie of per-
manente bijstand. 

Er wordt op de levensstandaard 
van de indonesiese arbeid(st)ers zwa-
re druk uitgeoefend door de enorme 
werkloosheid in de stedelijke gebie-
den en tevens door het grote percen-
tage armen op het platteland dat on-
voldoende werk heeft. Betrouwbare 
cijfers over de werkloosheid (en over 
gedeeltelijke werkloosheid) zijn niet 
voorhanden. De regering geeft toe 
dat het verschil tussen het aanbod van 
arbeidskrachten door demografiese 
groei en de kapaciteit van de arbeids-
markt alleen al een stijging van 600 
duizend werklozen per jaar betekent. 
Buiten dit cijfer vallen dan nog de be-
staande werkloosheid en de gevolgen 
van massa-ontslagen in de industrie 
gedurende de recente ekonomiese 
krisis. 

Vergiftigde rijst en massale hon-
gersnood Maar de plattelandsbe-
volking is er nog slechter aan toe. 
Onderzoek onder de stedelijke ar-
men, uitgevoerd door indonesiese 
sociale wetenschappers, toont aan 
dat zij, ondanks hun erbarmelijke le- 
vensomstandigheden, beter af zijn in 
de achterbuurten van Jakarta dan in 
hun geboortedorpen in Centraal- of 
Oost-Java. De zogenaamde 'Groene 
Revolutie', doorgedreven gedurende 
de laatste vijftien jaar, heeft de toch 
al kritieke toestand van het eind van 
het Soekarno-tijdperk nog verergerd. 
Onder Soekarno voerde het Indone-
siese Front van Boeren (BTI) samen 
met de CP strijd voor uitvoering van 
de wet op de landbouwhervorming 
van 1960. 

Herhaalde gevallen van massale 
hongersnood worden zelfs in de 
zwaar gecensureerde indonesiese 
pers gemeld. Vooral tragies zijn de 
talrijke gevallen van boeren die over- 

lijden doordat ze vergiftigde rijst heb-
ben gegeten. Deze rijst is door de 
autoriteiten geprepareerd om ratten 
te doden, maar vervolgens door wan-
hopige mensen gekonsumeerd. Zij 
dachten dat met het afwassen van de 
gifkleur ook het gif zou zijn verdwe-
nen. 

Volgens het zogeheten Sayogyo-
kriterium, voor het eerst geïntrodu-
ceerd in 1978, moeten gezinnen op 
het platteland met een jaarlijks inko-
men dat onder het equivalent van 240 
kilo rijst ligt, worden beschouwd als 
arm en laven gezinnen met een jaar-
lijks inkomen onder het equivalent 
van 180 kilo rijst in bittere ellende. 
Zelfs volgens dit uiterst flexibele kri-
terium dat nauwelijks ruimte overlaat 
voor werkelijk overleven, leefde in 
1976 nog 52% van de plattelandsbe-
volking van Java onder de armoede-
grens.13  Terwijl Indonesië halverwege 
de jaren tachtig voor het eerst sinds 
decennia voldoende rijst produceer-
de voor de binnenlandse vraag, ver-
nietigde de 'Groene Revolutie' veel 
van wat nog restte aan onderlinge 
hulp tussen de dorpsbewoners en het 
versterkte de sociale polarisatie op 
het platteland. Het stelsel waarbij de 
opbrengst van de rijstoogst werd ge-
deeld en de traditionele arbeidsinten-
sieve oogstmethoden hebben plaats 
moeten maken voor loonarbeid met 
efficiëntere oogstmethoden. Terwijl 
vroeger grote aantallen boeren die 
nauwelijks of geen land bezaten wel 
seizoenswerk konden vinden in de 
oogsttijd en beloond werden met een-
derde van de oogst, wordt het werk 
nu uitgevoerd met loonarbeid(st)ers 
die de nieuwe variëteiten met hoge 
opbrengsten mechanies snijden en 
die worden betaald in geld dat gelijk 
staat aan 10 procent van de waarde 
van de oogst. + 

12. Manning verdeelt de indonesiese 
arbeidersklasse in drie kategorieën: 
beschermde, halfbeschermde en 
onbeschermde arbeiders, al naar gelang de 
stabiliteit van hun banen en lonen, de mate 

waarin zij wetsbescherming hebben, het recht 
op een sociale uitkering, enzovoorts. 
13. De bevolking van de dunner bevolkte 
'Buiteneilanden' was er beter aan toe met 
29% van de bevolking levend onder de 

armoedegrens. Hun situatie is de laatste Jaren 
achteruitgegaan, omdat grote delen van het 
tropies regenwoud in kultuur zijn gebracht 
door migranten. Dit heeft katastrofale 
gevolgen, vooral in Kalimantan. 
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Ondernemers en rege-
ringen uit de kapitalistie-
se wereld struikelen bijna 
over elkaar met geld voor 
investeringen in Oost-Eu-
ropa. Bijna dagelijks ko-
men de kranten met be-
richten als "Japan belooft 
Polen miljard dollar"', 
"Philips zoekt samenwer-
king in Oost-Europa"2  en 
"Volkswagen investeert 
DM 5 miljard in DDR"3. 
De mate waarin een land 
aanbiedingen krijgt ver-
schilt nogal. Op dit mo-
ment is het internationale 
kapitaal in de eerste 
plaats zeer tevreden over 
Hongarije. Daar geldt 
sinds eind 1989 de "meest 
liberale investeringswet 
van alle kommunistiese 
landen", waardoor daar 
"tot nu toe 400 tot 500 mil-
joen dollar aan privé-kapi-
taal is geïnvesteerd in on-
geveer 700 joint ventu-
res"4. Opgewekt meldt de 
Hongarije-specialist van 
adviesburo Coopers & Ly-
brand dan ook: "Binnen 
een jaar is Hongarije uit-
verkocht"'. Niet alleen 
'onze' multinationals zijn 
met Oost-Europa bezig. 
De kleinere nederlandse 
ondernemers laten zich 
niet onbetuigd. Onder de 
kop "KNOV wil de Oost-
europese bedrijven kapita-
lisme leren" meldde het 
NRC begin januari: 
"Voorzitter Kamminga 
van de werkgeversorgani-
satie KNOV wil oosteuro-
pese ondernemers de be-
ginselen van het vrije-on-
dernemerschap bijbren-
gen. De overheid zou 
voor beurzen moeten zor-
gen, het KNOV voor sta-
geplaatsen"." En Drs. 
A.A. Soetekouw van 
NMB/Postbank ziet de 
toekomst van de financi-
ële dienstensektor roos- 

kleurig in: "Oost-Europa 
is volgens deze bankier 
'een nieuw speelveld voor 
de internationale banken', 
maar het spel moet nog 
op gang komen. 'Voorlo-
pig struikelen we in het 
Oostblok over onze eigen 
adviseurs', constateerde 
hij ".7  De onvermijdelijke 
jonkheer Sickinghe is 
bang dat de regering niet 
hard genoeg meedoet: 
"Rechtstreeks geeft Ne-
derland dit jaar een be-
drag van f87 miljoen, 
waarvan de helft in inter-
nationaal verband en de 
andere helft voor pro-
gramma's op het gebied 
van landbouw, industrie, 
dienstverlening, milieu en 
onderwijs en kultuur. On-
geveer 1 miljoen gulden 

per land per sektor. Ik 
vind dat met alle respekt, 
niet indrukwekkend.(..) 
Onze veiligheid en onze 
positie op potentieel be-
langrijke exportmarkten 
is aan de orde".8  Inmid-
dels doet Nederland wel 
mee aan de op frans initi-
atief opgezette bank voor 
Oost-Europa. Die bank - 
waarvoor Ruding in de 
running is als direkteur en 
Amsterdam als vestigings-
plaats - krijgt voorlopig 
23,3 miljard gulden ter be-
schikking, om "de ontwik-
keling van een markteko-
nomie en partikulier initi-
atief" te ondersteunen.9  

Harde eisen De kapi-
taalverstrekkers stellen 
harde eisen. Filantropie 

wordt niet bedreven, het 
recht op zelfbeschikking 
slechts met de mond bele-
den. Alles moet anders, 
op de manier waarop de 
westerse ondernemers het 
willen. De westduitse libe-
rale minister van ekono-
miese zaken, Haussmann, 
stelde het zo: "Alleen in-
voering van een sociale 
marktekonomie kan de 
DDR ekonomies gezond 
maken. Want ekonomies 
is het socialisme dood. En 
wie nu nog probeert de so-
cialistiese planekonoinie 
te veranderen of aan te 
passen bedrijft in feite lij-
kenschennis".10  En Jeffrey 
Sachs, Harvard-professor 
en ekonomies adviseur 
van de poolse en joegosla-
viese regeringen, stelt in 
een uitgebreid verhaal 
over wat in Oost-Europa 
allemaal veranderen moet 
onder andere: "Doel 
moet zijn de staatsbedrij-
ven te veranderen in privé-
bedrijven, met verhandel-
bare aandelen, in plaats 
van in koperaties of zelf-
bestuur door de ar-
beid(st)ers"." Welke gi-
gantiese druk het kapitaal 
uitoefent komt goed tot ui-
ting in de snelle wijzigin-
gen in de oostduitse poli-
tiek ten aan7ien van joint-
ventures met westerse on-
dernemers. Nadat DDR-
minister van Ekonomiese 
Zaken Christa Luft had 
bekendgemaakt dat wes-
ters kapitaal maximaal 
een aandeel van 49 pro-
cent zou mogen hebben in 
oostduitse bedrijven 
kwam een kampanje van 
Kohl en westduitse onder-
nemers op gang om daar 
verandering in te bren-
gen. Binnen twee weken 
leidde dat tot een herzie-
ning van het beleid: in zo 
goed als alle bedrijven 

Welke kant de verschillende landen in Oost-Eu-

ropa opgaan wordt door veel faktoren bepaald. 

De ekonomiese en politieke programma's van 

regeringen en partijen zijn daarin maar één ele-

ment. Politiek, maar vooral ook materieel, oe-

fent het internationale kapitaal een ongekende 

druk uit. Tientallen miljarden dollars worden in 

de etalage gelegd voor die oost-europeanen 

die bereid zijn op kapitalistiese voorwaarden 

'hulp' te aksepteren. Daarover deze aflevering 

van 'Uit de rechtse pers'. 

Oost-Europa: 
luilekkerland voor 

het kapitaal? 
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kan nu een aandeel ver-
kregen worden tot 100 
procent.12  

Waarschuwingen Bij 
alle euforie blijft toch veel 
twijfel en onduidelijkheid 
over de snelheid van de 
veranderingen. Van vele 
kanten wordt gewaar-
schuwd voor twee fakto-
ren: de taaiheid van de 
oost-europese ekonomie-
se strtikturen en het te ver-
wachten verzet van de ar-
beidersklasse. VVD-er 
Bolkestein weet: "In Oost-
Europa bestaan centraal 
geleide ekononiieën, zon-
der een beurs, zonder fi-
nanciële infrastruktuur, 
geen accountants, geen 
deugdelijke financiële wet-
geving, noem maar op. 
Het duurt een generatie 
voordat ze ook maar 
enigszins in staat zijn te 
doen wat wij doen" .13  Dr. 
Boot, hoofd van de afde-
ling ekonoiniese struktuur-
vraagstukken van het mi-
nisterie van Sociale Zaken 
vindt "invoering op korte 
termijn van een markteko-
nomie" in de DDR "een 
brug te ver" en "irrealis-
ties".14  En topambtenaar 
Rutten van Ekonomiese 
Zaken waarschuwt in zijn 
nieuwjaarsartikel: "Voor 
de korte termijn is er ech-
ter geen grond voor een 
euforie omtrent nieuwe af-
zetmogelijkheden voor de 
EG-landen. De pere-
strojka in Oost-Europa 
vormt dan ook geen eko-
nomies luilekkerland voor 

West-Europa".15  De ver-
houdingen zijn taal: 
"Joint-ventures in Sovjet-
Unie lijden vaak schip-
breuk", meldt Trouw be-
gin januari: "Meer dan 
duizend buitenlandse be-
drijven hebben met onder-
nemingen in de Sovjet-
Unie joint-ventures geslo-
ten. Bij de meesten is het 
slechts bij de eerste plan-
nen gebleven"." En ter 
vergelijking: "In Frankrijk 
werd een programma aan-
genomen dat voorzag in 
het privatiseren van vijfen-
zestig bedrijven in vijf 
jaar. De problemen waar-
mee minister van Ekono-
miese Zaken Balladur ge-
konfronteerd werd zijn be-
kend. Het huidige plan 
van de poolse regering 
voorziet in de privatise- 
ring van 	2400 bedrij- 
ven, terwijl Polen geen 
echte beurs heeft en geen 
aclekwate financiële cir-
cuits11.17  Gevreesd wordt 
ook voor de reaktie van 
de arbeidersklasse op de 
sociale gevolgen van een 
door het internationaal ka-
pitaal gedikteerd ekono-
mies beleid. "Hoge werk-
loosheid en het ontstaan 
van scherpe sociale en 
ekonomiese ongelijkheid 
zijn pijnlijke maar onver-
mijdelijke kenmerken"18  
van wat Oost-Europa te 
wachten staat. Oud-sekre-
tans-generaal van de 
OESO Van Lennep voor-
ziet "grote politieke weer-
standen" als de inflatie in 
Oost-Europa wordt aan- 

gepakt, want "de twee pij-
lers van het communistie-
se systeem -stabiele, lage 
prijzen van konsumptie-
goederen en de zekerheid 
van arbeid- worden dan 
beide aangetast. Dat wekt 
grote ongerustheid"19. En 
jonkheer Sickinghe denkt 
dat "men zeker in de 
USSR geen vorm van 
werkloosheid" kan aan-
vaarden, want "dat is in 
de russiese opvatting een 
ernstige schending van de 
mensenrechten"20. 

Stakingen Door dit al-
les neemt de polarisatie 
toe, zowel sociaal als Poli-
tiek. Het oprichtingskon-
gres van het officiële "Un-
ternehmerverband der 
DDR" op 15 januari j.L 
kende een overweldigen-
de opkomst en was een 
groot sukses.21  Tegelijker-
tijd komen in heel Oost-
Europa delen van de ar-
beidersklasse in aktie, in 
eerste instantie vooral te-
gen de (dreigende) af-
braak van verworvenhe-
den. Professor Sachs 
meent: "De komplikaties 
beginnen met het feit dat 
het bezit van staatsbedrij-
ven in Oost-Europa al Po-
litiek omstreden is. Ar-
beid(st)ers vragen zich 
vaak af waar al dat gedoe 
over gaat, want uiteraard 
zijn ZIJ eigenaar van de 
bedrijven". Onderne-
mers zullen dan ook niet 
blij zijn met het bericht 
dat de oost-duitse metaal-
bond IG Metali een veto- 

recht eist tegen joint ven-
tures, want "we laten ons 
niet de boter van het 
brood halen".20  Ook de re-
cente uitbreiding van sta-
kingen in Oost-Europa 
zal het westerse kapitaal 
niet gelukkiger maken. 
Om investeringen voor 
het kapitaal aantrekkelijk 
te maken zijn aanvallen 
op verworvenheden van 
de arbeidersklasse nodig. 
Maar waar die verworven-
heden worden aangepakt 
ontstaat vaak verzet. Uit 
de Sovjet-Unie wordt ge-
meld dat als gevolg van 
stakingen in 1989 "zeven 
miljoen arbeidsdagen ver-
loren (zijn) gegaan en wa-
ren er gemiddeld 30.000 
arbeiders elke dag in sta-
king"24  En berichten als 
"Stakingsgolf overspoelt 
Joegoslavië` en "Akties 
in zeker 250 bedrijven: 
Bulgarije beleeft eerste 
golf stakingen voor hoger 
loon"20, laten zien waar de 
grote trek van het westers 
kapitaal naar Oost-Euro-
pa de komende tijd in toe-
nemende mate toe zal lei-
den. Vrees voor zulk ver-
zet - uitdrukking van 
krachtsverhoudingen - is 
een van de belangrijkste 
redenen voor Ruding en 
Lubbers (!) om te waar-
schuwen voor 'puur kapi-
talisme' in Oost-Europa 
en om te pleiten voor een 
"sociale marktekonomie". 

Robert Went 
(31-01-90) 
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Wat is de Sovjet-Unie? 

door Rob Gerretsen 

In Oost-Europa en in China volgen grote gebeurtenissen elkaar de laatste tijd in 
hoog tempo op. Glasnost en perestroika in de Sovjet-Unie. Het begin van een poli-
tieke revolutie in de DDR, in Tsjecho-Slowakije en in Roemenië. Een koalitie-rege-

ring en markthervormingen in Polen. Nationalistiese massamobilisaties in vele 

delen van de Sovjet-Unie. Het begin van politiek pluralisme. De afbraak van de 
Berlijnse Muur en diskussies over de duitse hereniging. De Kommune van Peking, 

die met bruut geweld werd afgeslacht. 
aar komen al die verande-
ringen vandaan? Hoe 
moeten we ze interprete-
ren? Wat is de dynamiek 

ervan? Wat voor lessen kunnen wij 
ervan leren? Wat zijn voor ons de 
politieke konsekwenties van deze ge-
beurtenissen? 

Om deze vragen te kunnen beant-
woorden moeten we ons afvragen 
met wat voor soort maatschappijen 
we in Oost-Europa en China te doen 
hebben. Zijn deze landen socialisties 
of zijn ze dat geweest? Is er sprake 
van 'staatskapitalisme'? Is de buro-
kratie een nieuwe heersende klasse? 
Gaat het om een 'hogere' maatschap-
pijvorm dan het kapitalisme? Is er 
een 'politieke revolutie' nodig in die 
landen om het socialisme te kunnen 
opbouwen? Worden de arbeid(st)ers 
en boeren/innen er uitgebuit? Wat is 
de plaats van de Sovjet-Unie in de 
wereldgeschiedenis? 

Proefschrift Dit soort vragen stel-
len marxisten zich al tientallen jaren. 
In zijn proefschrift "Het westers 
marxisme en de Sovjet-Unie" 1  geeft 
Marcel van der Linden een zeer uit-
gebreid overzicht van de vele theo-
rieën van marxisten over de Sovjet-
Unie. Hij geeft ook de onderlinge 
kritieken en diskussies van de ver- 

schillende stromingen weer. En hij 
geeft zijn eigen kritiek. 

Een dergelijk omvattend overzicht 
van de geschiedenis van de marxistie-
se theorievorming over het karakter 
van de Sovjet-Unie bestond nog niet. 
Hiermee is een belangrijke lakune 
gevuld. Terecht stelt de auteur dat 
"de 'Russische kwestie' een kernpro-
bleem voor het marxisme van de 
twintigste eeuw vormt". 

Het boek bestrijkt de lange perio-
de van 1917 tot 1985. De schrijver 
heeft bewust voor dit lange-termijn 
perspektief gekozen en heeft tevens 
gestreefd naar volledigheid "bij de 
signalering van de meest uiteenlo-
pende theorieën", om zo "kontinuï-
teiten en breuken op te kunnen spo-
ren die een korter tijdsbestek verbor-
gen zou laten". 

Theorieën ontstaan en ontwikke-
len zich niet in het luchtledige, maar 
binnen een samengestelde kontekst. 
Marcel hanteert bij zijn studie "als 
werkhypothese dat drie contextuele 
clusters de 'westers-marxistische' 
theorievorming over de Sovjet-unie 
hebben beïnvloed". Dat zijn respek-
tievelijk: a) "De algemene theorie be-
treffende maatschappijvormen (pro-
duktiewijzen) en hun opeenvolging." 
b) "De perceptie van de stabiliteit en 
dynamiek van het Westerse kapitalis- 

me." c) "De wijze waarop de stabili-
teit en dynamiek van de Sovjet-maat-
schappij wordt gepercipieerd." 

De auteur onderscheidt in het 
marxisties denken in elk van deze 
klusters drie stadia of fasen in de pe-
riode vanaf 1917. Hij ziet in de ge-
schiedenis van de Sovjet-Unie drie 
breuken optreden: aan het eind van 
de jaren twintig, in 1956 en in 1985. 

Theorieën Het grootste deel van 
het boek beslaat de bespreking van 
de verschillende marxistiese theo-
rieën over de Sovjet-Unie. De auteur 
heeft daarbij steeds een antwoord 
proberen te vinden op drie "voor 
deze studie essentiële vragen, name-
lijk: 1) hoe past de Sovjet-maat-
schappij in het patroon van de op-
eenvolgende produktiewijzen; 2) zijn 
er wezenlijke klassenantagonismen 
in de Sovjet-maatschappij en, zo ja, 
welke; 3) wat is de dynamiek (de 
"motor") van de Sovjet-maatschap- 
pij." 

De periode 1917-85 wordt onder-
verdeeld in de periodes 1917-29, 
1929-41, 1941-56, 1956-68 en 1968-85. 
In de eerste periode vallende kontro-
verses tussen Kautsky - die in de Sov-
jet-Unie een vorm van staatskapita-
lisme zag en in de burokratie een 
nieuwe heersende klasse - en respek- 

1) 	Marcel van der Linden; Het westen marxisme en de Sovjet-Unie, Hoofdlijnen van structurele maatschappijkritiek (1917-1985). Stichting 
Beheer IISO; f42,50. ISBN 90 6861032 5. 
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tievelijk Lenin, Trotsky en Boecha-
rin. Verder bespreekt Marcel voor 
deze periode de bijdragen van Levi, 
Luxemburg, Zetkin, Lukacs, opnieuw 
Kautsky en de linkskommunistiese 
kritieken van Gorter, Pannekoek, 
Rühle en Korsch. 

In de tweede periode wordt de ba-
sis gelegd voor de drie hoofdstromin-
gen van de marxistiese theorieën die 
ook in de latere periodes referentie-
punt zullen blijven. Dat zijn de theo-
rieën van het staatskapitalisme, 
Trotsky's theorie van de gedegene-
reerde arbeidersstaat - die hij vooral 
uitwerkte in zijn klassieke boek 'De 
verraden revolutie' - en de theorieën 
van de nieuwe produktiewijze of het 
burokraties kollektivisme. 

In de laatste door de auteur be-
handelde periode (van de Praagse 
Lente tot het aan de macht komen 
van Gorbatsjov) was er sprake van 
een opleving van het debat over het 
karakter van de Sovjet-Unie. De na-
druk lag daarbij vooral op een breed 
skala aan originele bijdragen tot de 
theorie van de "nieuwe produktiewij-
ze zonder etiket", een opleving van 
standpunten die in de Sovjet-Unie 
een 'maatschappij sui generis' zagen, 
zonder gekonsolideerde heersende 
klasse. Marcel spreekt van een "vier-
de stroming". 

Het is natuurlijk onmogelijk om 
hier alle theorieën over de Sovjet-
Unie en hun vele varianten te bespre-
ken. Daarvoor kun je beter het boek 
lezen. Overigens zijn de besproken 
theorieën en theoriefragmenten ook 
lang niet allemaal even interessant. 

Balans De schrijver beperkt zich 
niet tot het geven van een zeer gron-
dig overzicht van de marxistiese 
theorieën over de Sovjet-Unie en 
hun onderlinge diskussies. Misschien 
had hij dat beter wel kunnen doen. 
Na het zeer nuttige en bruikbare 
overzicht volgen nog een balans, een 
epiloog en een appendix, die mijns 
inziens de toets van een marxistiese 
kritiek niet kunnen doorstaan. 

In zijn balans laat Marcel weinig 
heel van de besproken theorieën: "Ik 
hoop aan te tonen dat alle hoofdvari-
anten op wezenlijke punten in strijd 
zijn met Marx' theorie en soms bo-
vendien in strijd met de feiten of de 
logica." "Uiteindelijk moeten we 
concluderen, dat geen enkele theorie 
van het staatskapitalisme erin ge-
slaagd is tegelijk én orthodox marxis- 

tisch én in overeen-
stemming met de fei- 
ten te zijn." "Nemen 
we deze bezwaren bi-
jeen dan blijkt de 
theorie van de gede- 
genereerde 	arbei- 
dersstaat ten dele 
niet orthodox en ten 
dele onlogisch te 
zijn." En ook aan de 
derde hoofdvariant, 
de verzameling theo-
rieën van het buro-
kraties kollektivisme 
(nieuw type samenle-
ving met heersende 
klasse) kleven "vanuit 
de Marxiaanse ortho-
doxie gezien drie we-
zenlijke bezwaren." 

De auteur acht 
daarmee "de op-
komst van de 'vierde 
stroming' zeer begrij- 
pelijk". 	Immers: 
"Met dit alles voor 
ogen wordt definitief 
duidelijk dat de Sov-
jet-maatschappij 
nauwelijks (?;RG) in 
orthodox-marxistische 
termen begrepen kan 
worden. Er vanuit-
gaande dat de USSR 
niet commirnistisch in 
Marxiaanse zin is, 
wordt de analyse vrij-
wel (?;RG) onmoge-
lijk." De 'vierde stro-
ming' streeft dan ook 
niet meer naar volle-
dige orthodoxie. "In 
die zin wordt ook ge-
broken met Marx. Ik 
hoop plausibel te 
hebben gemaakt dat 
deze breuk onvermij-
delijk was." 

Wie verwacht dat 
de auteur na deze ba-
lans met een eigen nieuwe theorie 
over de Sovjet-Unie komt, wordt te-
leurgesteld. De schrijver is van me-
ning dat er een "post-Marxiaanse" 
analyse van de Sovjet-Unie nodig is. 
Heel voorzichtig onderkent hij tien 
thema's uit de andere besproken 
theorieën, die "wellicht van nut zijn" 
voor een dergelijke analyse. Waarom 
juist deze tien en wat het verband tus-
sen deze tien zou kunnen zijn, dat 
blijft helaas in nevelen gehuld. 

Marx aanvullen of herzien? Na 
de dood van Marx in 1883 is de we-
reld niet stil blijven staan. Marx 
heeft niet alle ontwikkelingen van de 
twintigste eeuw kunnen voorzien, 
ook niet de langdurige burokratise-
ring van de Sovjet-Unie. Het werk 
van Marx is geen kant en klaar a-his-
tories recept. Bij nieuwe ontwikke-
lingen zullen we Marx' werk krities 
moeten voortzetten. 

Volgens Marcel is er echter veel 

Oud-partijleider Ivan Bodiul uit de Sovjet-Republiek 
Moldavië. 
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International Viewpoint (IVP) is een interna-
tionaal engelstalig blad met nieuws en analie-
ses. In reportages en interviews komen de 
achtergronden aan de orde van ontwikkelin-
gen in bijvoorbeeld Oost-Europa en Zuid-Afri-
ka. Verder: dokumenten, diskussiebijdrages, 
recensies. Een greep uit de inhoud van het 
laatst verschenen nummer: 
• Roemenië: de eerste stappen van massa-

Organisatie. Een verslag over hoe de situatie 
zich ontwikkelt na de suksesvolle opstand te-
gen Ceaucescu. Daarbij dokumenten van de 
nieuwe vakbonden. 
• Intifada: de leider van het Volksfront voor 
de Bevrijding van Palestina, George Habash, 
maakt in een eksklusief interview de balans 
op van twee jaar massale strijd tegen de staat 
Israël. 
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twee weken op 28 pagina's. Door de stijgen-
de kosten en veranderingen in wisselkoersen 
gaat de abonnementsprijs van dit relevante 
revolutionair-socialistiese blad binnenkort 
voor het eerst sinds jaren met 15% omhoog. 
Maar als je je nu abonneert krijg je .IVP nog 
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Een abonnement kost f75,- per jaar (f40,-
voor een halfjaar) en kan worden verkregen 
door het bedrag over te maken op giro 
4447645 van ISP te Amsterdam, onder ver-
melding van "International Viewpoint". Doe 
het snel als je dit voordeeltje niet wil missen. 
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meer nodig. In zijn epiloog met de ti-
tel "De noodzaak van een post-
Marxiaans historisch materialisme" 
acht hij het "aannemelijk dat bij een 
nieuwe aanpak wezenlijke onderde- 

len van Marx' theorie der geschiede-
nis terzijde geschoven moeten wor-
den en dat een "niet-Marxiaans histo-
risch materialisme" (Leszek Nowak) 
ontwikkeld zal moeten worden". En 
de schrijver stelt zich dan de retorie-
se vraag: "Zou het dan niet zo kunnen 
zijn, dat de theorie herziening behoeft 
in plaats van uitbreiding en aanvul-
ling?" Marcel vindt blijkbaar van wel, 
want hij suggereert dat Marx' theorie 
van de geschiedenis "wezenlijke te-
kortkomingen" bevat. 

Helaas ontbreekt hier de ruimte 
om uitgebreid op deze Marx-kritiek 
van Marcel in te gaan. Ik ben er zacht  

gezegd zeker niet door overtuigd. 
E6n van de belangrijkste kritiekpun-
ten van Marcel, die hij al lange tijd 
naar voren brengt,' is dat Marx een 
objektivistiese maatschappij-opvat-
ting zou hebben. Marx zou "in zijn 
theoretische constructies het subjec-
tieve aspect van de historische ont-
wikkeling geheel uitschakelen". Maar 
naar mijn mening dwingt Marcel 
Marx eerst in een objektivisties, hei-
melijk positivisties, supra-histories-
generaliserend, ekononiies-reduktio-
nisties, technologies-deterministies 
Procrustesbed 	 en gaat hij hem 
daarna met zijn kritiek te lijf. Dat 
brengt ons mijns inziens niet verder. 

Opeenvolgende produktiewijzen 
Het boek sluit af met een appendix 
over een buitengewoon belangrijke 
diskussie over de opeenvolging van 
produktiewijzen, onder de titel "op-
komst en ondergang van het uniline-
aire schema". Deze diskussie is niet 
alleen van belang voor het begrijpen 
van de geschiedenis en het karakter 
van de Sovjet-Unie, maar voor het 
begrijpen van de hele dynamiek van 
de wereldrevolutie. 

Volgens mij geeft Marcel ook hier 
de opvattingen van Marx niet juist 
weer. Hij kenschetst de benadering 
van de wereldgeschiedenis door 
Marx als "beperkt schematisch": 
"Schematisch omdat de grondleggers 
van het "wetenschappelijk socialis-
me" universele modellen van de 
maatschappelijke ontwikkeling op 
lange termijn formuleerden. Beperkt 
schematisch, daar beiden tegelijker-
tijd de gevaren van zulke modellen 
onderkenden en bereid waren ervan 
af te wijken zodra de beschikbare ge-
gevens daartoe aanleiding leken te 
geven." Volgens mij is het niet kor-
rekt om te stellen dat Marx "toch zeer 
wel oog had voor processen, die we 
later zouden aanduiden als gecombi-
neerde en ongelijkmatige ontwikke-
lingen" én tegelijkertijd dat Marx uit-
ging van een universeel grondpa-
troon, met als uitzondering op die re-
gel de ontwikkelingen in Rusland (de 
obsjtsjina). 

Voor zijn stelling dat "de these dat 
onderontwikkelde landen een andere  

dan een kapitalistische ontwikke-
lingsgang zouden doormaken, niet 
paste in zijn (d.w.z. Marx') benade-
ring", haalt Marcel de vaak geciteer-
de zin uit het voorwoord bij de eerste 
duitse uitgave van het eerste deel van 
Het Kapitaal aan: "Het industrieel 
meer ontwikkelde land toont het min-
der ontwikkelde land slechts het 
beeld van de eigen toekomst". Maar 
Derek Sayer en Philip Corrigan 2  ma-
ken mijns inziens zeer plausibel dat 
deze zin van Marx niet moet worden 
opgevat als een belijdenis van univer-
sele wereldgeschiedenis, maar als 
een specifieke en geamuseerde waar-
schuwing aan zijn duitse lezerspu-
bliek. Duitsland, waar het kapitalis-
me al voet aan de grond had gekre-
gen, moest niet de illusie hebben dat 
het met de verdere ontwikkeling van 
z'n kapitalisme niet zo'n vaart zou lo-
pen als in Engeland. 

Zo presenteert Marx bijvoorbeeld 
ook in zijn (konsept-)brieven aan 
Vera Zasulitsj de mogelijke ontwik-
kelingsgang in Rusland niet als een 
mogelijke uitzondering op een alge-
mene regel. Hij schrijft daar alleen 
dat zijn analyse van (de geschiedenis 
van) het kapitaal beperkt is tot West-
Europa. En dat zijn analyse in Het 
Kapitaal daarom geen argumenten 
voor of tegen de vitaliteit van de Rus-
siese Commune verschaft. 

Marcel zegt in zijn boek dat hij on-
danks zijn kritiek op de theorieën 
over het karakter van de Sovjet-Unie 
helemaal niet wil beweren dat die 
"geen praktisch politiek nut voor de 
betrokkenen hebben gehad als zinvol 
middel tot oriëntatie". En in een in-
terview in Klassenstrijd zei hij: "Nou, 
mijn opvattingen over de Sovjet-
Unie, daar gaat dat boek over, zijn in-
derdaad anders dan die van jullie. Ik 
vind de theorie van de gedegenereer-
de arbeidersstaat niet toereikend. 
Maar mijn visie leidt niet noodzake-
lijk tot heel andere politieke konse-
kwenties. Ik denk ook dat in geval van 
oorlog de Sovjet-Unie verdedigd zou 
moeten worden. Ik denk ook dat het 
geen kapitalisties land is. Ik denk ook 
dat de burokratie geen heersende 
klasse is. Daar ben ik het allemaal wel 
mee eens." • 

1) Zie zijn in 1982 gepubliceerde 'Marx en het wetenschappelijk socialisme' 
2) Derek Sayer and Philip Corrigan; Late Marx: continuity, contradiction and Ieamin in Late Marx and the Russian Road, ed. byT. Shanin 
3) Voor de diskussie over de opeenvolging van produktiewijzen, de plaats van Rusland in de wereldgeschiedenis en voor de bijdragen van Marx 

in deze diskussie wil ik graag verwijzen naar het in de vorige noot genoemde werk van T. Shanin en naar diens tweedelige werk 'The roots of 
otherness'(Macmillan Press) 
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genwoordigen, de regering 
van arbeiders en boeren en 
dat ieder verbaal misbruik, 
ruwheid, onrechtvaardig- 
heid of ongerechtigheid 
een blaam s op de sovjet-
macht."'. 

In 1920 konstateerde 
Dzierzynski dat de ergste 
dreiging voorbij was en 
trok hij de hoogste straf-
maat, exekutie, in. In 1922, 
toen de burgeroorlog voor-
bij was, werd de Tsjeka op-
geheven en de kleinere 
GPU opgericht, die de res-
tanten van de kontrarevo-
lutionairen in de gaten 
moest houden. Dzierzynski 
was trots op de Tsjeka, 
maar zag haar toch slechts 
als middel. Naarmate de 
sovjetmacht sterker werd 
zou de funktie van de ge-
heime dienst moeten afne-
men. De geschiedenis 
toont aan dat Dzierzynski's 
verwachtingen niet be-
waarheid zijn. 

Het twijfelende en ver-
deelde Centraal Komitee 
wist tijdens Lenin's ziekte 
in 1923 niet adekwaat op te 
treden in de moeilijke eko-
nomiese situatie. Dit had 
ondermeer inflatie tot ge-
volg. Dat leidde tot onvre-
de onder de arbeid(st)ers, 
waardoor het in de zomer 
van 1923 in Moskou en Pe-
tersburg tot stakingen 
kwam. 

Hier zijn ook boisjewis-
tiese groepen als de Arbei-
dersgroep en de Arbei-
derswaarheid bij betrok-
ken. Ook loyale boisjewiki 
dekten de opstandigen, be-
schouwden hen zelfs als 
kameraden. Naar aanlei-
ding daarvan deed een 

Noten 
1. Feliks Dzierzynski Biogra-
phie, Dietz Verlag Berlin 1980, 
blz 30. 
2. Leo Trotzki, Geschiedenis 
der Russische Revolutie 1, van 
Gennep Amsterdam 1978, blz 
387. 

door Dzierzynski geleide 
kommissie het Politburo 
de aanbeveling partijleden 
die informatie over het be-
staan van illegale groepen 
bezaten te verplichten dat 

te melden'. 

Dat was een delikaat 
voorstel. Tot dan toe had-
den bolsjewiki geen enkele 
weerzin tegen de GPU, in-
tegendeel. Men beschouw-
de haar als het zwaard van 
de revolutie en was trots bij 
het werk van de GPU te 
kunnen helpen. Dzierzyns-
ki's eis zou ertoe leiden dat 
bolsjewiki elkaar gaan be-
spioneren, dat de GPU in 
de partij zou gaan werken. 
De Troika (Stalin, Kamen-
jev en Zinovjev) stemde in 
met Dzierzynski's verzoek. 
Dat was uitdrukking van de 
afstand die was gegroeid 
tussen de partijleiding en 
het kader, met name sinds 
het elfde partijkongres. 
Leidinggevenden werden 
massaler aangesteld in 
plaats van gekozen, en de 
burokratie was enorm ge-
groeid. De ekonomiese Po-
litiek beperkte zich tot 
symptoombestrijding. Het 
Gosplan was niet het cen-
trum van ekonomiese plan-
ning dat het zou moeten 
zijn'. 

Ook Dzierzynski zag 
deze problemen. Op een 
plenum van het Centraal 
Komitee in september 
1923 waarschuwde hij de 
partijleiding tegen diktato-
riaal optreden, verwaarlo-
zen van partij-demokratie, 
het vergeten van het princi-
pe dat leiders gekozen zou-
den moeten worden en in-
tolerantie tegenover kri-
tiek. De verklaring voor 
Dzierzynski's gedrag moet 
gezocht worden in zijn 

3. Terrorismus und Kommunis-
mus, Leo Trotzki, Buchverlag & 
vertrieb Friedrich Kröhnke, 
Dortmund 1976, blz 11. 
4. 'ne prophet armed, Trotsky: 
1879-1921, Isaac Deutscher, Vin-
tage Books 1965, blz 373. 
5. Geschichte der Kommunisti- 

blinde toewijding. Hij was 
meer een harde werker 
voor de goede zaak dan 
een politiek leider. Zijn be-
hoefte voor de onderdruk-
ten op te komen werd beli-
chaamd in de partij en in 

zijn eerbied voor de oude 
garde daarvan, in eerste in-
stantie Lenin en Trotsky, 
later de Troika. Hij was 
niet korrumpeerbaar, was 
onbaatzuchtig en onver-
schrokken. Zijn toewijding 
was zo groot dat hij voor 
geen enkele terreurdaad 
terug zou schrikken als hij 
ervan overtuigd was dat 
dat noodzakelijk was. 

Rechtervleugel Dzier-
zynski werd in februari 
1924 voorzitter van de Op-
perste Ekonomiese Raad. 
Deze Raad speelde een 
belangrijke rol als centrum 
van de rechtse industriële 
politiek van Boecharin, 
Rykov en Tomski. De in-
dustrialisatie moest vol-
gens Dzierzynski geba-
seerd zijn op de bloei van 
de markt in de landbouw. 

Doordat hij niet alleen 
kandidaat-lid van het Po-
litburo maar ook hoofd van 
de politie was, kon hij 
rechts meer organisatorie-
se kracht geven dan zijn 
meeste medestanders. Er 
zijn aanwijzingen dat er in 
1925-26 een plan bestond, 
waarbij 	waarschijnlijk 
Boecharin, Rykov en 
Tomski betrokken waren 
om Stalin als Sekretaris-
Generaal te vervangen 
door Dzierzynski7. 

Ondanks zijn rechtse 
standpunten bleef Dzier-
zynski een kommunist van 
het eerste uur. Hij ver-
klaarde voor het Centraal 
Komitee in april 1926: 

schen Internationale, Pierre 
Frank, ISP Frankfurt/M 1981 blz 
314. 
6. ne prophet unarmed, Trots-
ky. 1921-1929, Isaac Deutscher, 
Vintage books 1965, blz 108-110. 
7. Bukharin and the Boishevik 
Revolution. A Politica! Biogra- 

"Wanneer ik kijk naar al 
onze apparaten, ons sys-
teem van leiderschap, onze 
walgelijke burokratie, de 
ongelooflijke wanorde van 
iedere denkbare admini-
stratieve formaliteit, dan 

ben ik letterlijk met af- 
schuw vervuld."t. 

Het gezamenlijke ple-
num van het Centraal Ko-
mitee en de Centrale Kon-
trole Kommissie debateer-
de (juli 1926) over de juist 
gevormde Verenigde Op-
positie. Dzierzynski zei 
daar dat hij geen coup zou 
tolereren. De door Trotsky 
voorgelezen verklaring van 
de Verenigde Oppositie 
bevatte niets nieuws. Maar 
het feit dat de kritiek en 
voorstellen samengebracht 
waren in een gezamenlijke 
verklaring riep een hevige 
reaktie op van de leidende 
fraktie. Dzierzynski ver-
oordeelde de leiding van 
de Oppositie in een vlam-
mend betoog van twee uur. 
Terwijl hij het spreekge-
stoelte verliet kreeg hij een 
hartaanval en stierf voor de 
ogen van het Centraal Ko-
mitee. Op 20 juli 1926 om 
16.40 stief de revolutionair 
Dzierzynski, net op tijd om 
later niet meer door de 
Stalin-fraktie misbruikt te 
kunnen worden. 

Bart Nyssen 

phy 1888-1938, Stephen F. Co-
hen Vintage Books 1975. Blz 
241. 
8. ne legacy of the bolshevik re-
volution, David Rousset, Allison 
& Busby London New-York 
1982 blz 101. 
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE ARBEIDERS- EN VROUWENBEWEGING 

Feliks Edmundoyits Dzierz nski? 

Vorig jaar november haal-
den poolse arbeiders in 
Warschau het standbeeld 
neer van Dzierzynski, sym-
bool voor de sovjet gehei-
me dienst. Een man die 
door de heersende buro-
kratie in de Sovjet-Unie 
als voorbeeld gesteld 
wordt. Een man dus die 
door de arbeid(st)ers in 
de Sovjet-Unie en Oost-
Europa gehaat wordt. 
Wie ws deze Feliks Ed-
mundovitsj Dzierzynski? 

Dzierzynski (30-8-1877) 
sloot zich eind 1895 aan bij 
de litouwse sociaaldemo-
kratie, waarbinnen hij tot 
de linker vleugel behoor-
de'. Litouwen hoorde in 
die tijd, net als een groot 
deel van Polen, bij het tsa-
ristiese rijk. Dzierzynski 
vluchtte na arrestatie en 
verbanning in juni 1902 
naar Berlijn, waar hij een 
van de initiatiefnemers was 
van de vereniging van de 
SDKPiL (de Sociaal De-
mokratiese Partij van het 
Koninkrijk Polen en Litou-
wen) met de Sociaal De-
mokratiese Arbeiders Par-
tij van Rusland (SDAPR). 
Hij werd in de leiding van 
de SDKPiL gekozen. In 
september 1912 werd hij 
opnietiw gearresteerd, hij 
werd pas door de februari-
revolutie bevrijd. 

Vlak daarna, in april, 
nam hij deel aan de konfe-
rentie van de Moskouse af-
deling van de SDKPiL, die 
besloot tot aktie-eenheid 
met de bolsjewiki. Hij 
werd in het uitvoerende 
komitee van de Moskouse 
Sovjet van arbeiders- en 
soldatenafgevaardigden 
gekozen en in het Centraal 

Komitee en sekretariaat 
van de boisjewiki. 

Groot-russies chauvi-
nist Op het partijkongres 
van 24 tot 29 april 1917 te 
Petrograd beschuldigde 
Dzierzynski Lenin ervan 
separatistiese aspiraties te 
versterken en daardoor 
het proletariaat van Rus-
land te verzwakken2. Na-
tionale aanspraken van de 
verschillende nationalitei-
ten binnen het tsaristiese 
rijk waren volgens hem re-
aktionair. In de SDKPiL 
vond hij met Rosa Luxem-
burg dat nationalisme de 
arbeidersklasse verdeelt 

Dzlerzynskl in 1926 

en er dus geen toekomst 
was voor een zelfstandig 
socialisties Polen. Dit is 

een rode draad die we in 
Dzierzynski's verdere le-
ven terugvinden. 

Toch getuigt zijn optre-
den van groot inzicht in de 
poolse 	verhoudingen. 
Toen het sovjetleger in 
1920 de poolse legers van 
Pilsudski uit Rusland ver-
dreef, wilde Lenin de pooi-
se arbeid(st)ers door een 
inval in Polen tot revolutie 
aansporen en zo de russie-
se en de duitse revoluties 
verbinden. Trotsky en Sta-
lin waren hier tegen van-
wege hun inschatting van 
de houding van de poolse 
bevolking. Stalin nam het 
standpunt van Lenin over, 
Dzierzynski en Radek bie- 

ven Trotsky steunen. On- 
der andere hierdoor ver- 
zette Trotsky zich tegen de 

inval in Polen. 
In december 1917 kreeg 

Dzierzynski als taak de Po-
litieke politie te organise-
ren en te leiden. Die Tsje-
ka heette officieel: "Bij-
zondere al-russiese kom-
missie voor de strijd tegen 
de kontra-revolutie". Haar 
oprichting vond plaats in 
een periode dat de georga-
niseerde arbeidersklasse in 
direkte doodsstrijd gewik-
keld was met het imperia-
lisme. Trotsky hierover in 
1920: "Wie principieel het 
terrorisme, met andere 
woorden die onderdruk-
kings- en afschrikkings-
maatregelen tegen de ver-
bitterde en bewapende 
kontrarevolutie verwerpt, 
die moet ook van de poli-
tieke heerschappij van de 
arbeidersklasse, van haar 
revolutionaire diktatuur 
afzien. Wie van de dikta-
tuur vaif het proletariaat 
afziet,-  ziet van de sociale 
revolutie af en draagt het 
socialisme ten grave.113. 
Het funktioneren van de 
Tsjeka moest humaan zijn, 
in tegenstelling tot de tsa-
ristiese geheime politie. In 
de instrukties aan de Tsje-
kisten schreef Dzierzynski 
in 1918: "Laat iedereen die 
aangewezen is fouillerin-
gen te doen, mensen in ver-
zekerde bewaring te stel-
len of gevangen te zetten 
zich korrekt gedragen te-
genover hen die gefouil-
leerd of gearresteerd wor-
den. Zij moeten zich ervan 
bewust zijn dat de gearres-
teerde zich niet kan verde-
digen en dat ze in onze 
macht zijn. Iedereen moet 
zich ervan bewust zijn dat 
ze de sovjetmacht verte- 
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