
De tragiek van Boechari_n 

Nicholai Boecharin was een sleutelfi 
guur in het gevecht om de macht en in 

de ideeënstrijd in de vroege jaren van de 
Russische revolutie. De bolsjewiken pro 
beerden een wereld te scheppen van over 
vloed temidden van armoede en krisis. Ze 
probeerden een werkelijk alternatief te 
kreëren voor het kapitalisme. Tussen 1917, 
toen het reëel was om te hopen op een fun 
damentele sociale verandering, en 1929, 
toen Stalin effektief elke hoop daarop ver 
nietigd had, vochten verschillende stro 
mingen om de macht. Boecharin speelde 
een leidende rol in dat drama. 'The Tragedy 
of Bukharin' is o.a. gebaseerd op onlangs 
beschikbaar gekomen Russische bronnen 
en op de meest recente gegevens. Nadat al 
midden jaren zeventig westerse 'marktso 
cialisten' als Stephen Cohen Boecharin 
naar voren schoven als het 'anti-stalinisti 
sche alternatief', onderging hij in de Glas 
nostperiode een ware revival als alternatief 
voorTrotski en Stalin als 'superindustriali 
seerders'. In het boek wordt een frisse 
balans opgemaakt van Boecharin, zowel 

als theoretikus en een aktivist, vorm 
gevend aan de post-revolutionaire maat 
schappij en andersom daardoor ook 
gevormd wordend. Soms was Boecharin 
briljant en suksesvol; maar soms sloeg zijn 
politiek ook duidelijk de plank mis. Of zoals 
Lenin in zijn 'testament' zei: "Boecharin is 
niet alleen een meest waardevolle en 
belangrijke theoretikus van de partij; hij 
wordt ook terecht beschouwd als de favo 
riet van de hele partij, maar zijn theoreti 
sche opvattingen kunnen alleen met de 

"Wereldbank en IMF: 't is genoeg!" 

Einde vorig jaar kwam weer een nieuw 
dossier uit van KODEWES (Komitee voor 

de Opheffing van de Derde Wereldschuld), 
één van de Westeuropese "coördinatiecen 
tra" van de brede internationale strijd voor 
de opheffing van de schuldenlast van de 
Derde Wereld. Dit maal een dubbelnummer 
naar aanleiding van de 5oste verjaardag 
van beide Bretton Woodsinstellingen 
(B.W.). 
Het dossier bevat een vijftiental erg inte 
ressante bijdragen, die zich beslist niet 
beperken tot geïsoleerde beschrijvingen of 
analyses van het functioneren en optreden 
van beide instellingen. Een vijftal auteurs 
maken zo het proces van met name hun 
economische concepten en hun rol inzake 
milieu en democratie, en hun eminente rol 
in de Afrikaanse tragedie, waaronder de 
genocide in Rwanda. En terecht. Dergelijke, 
in kringen van de derde-wereldbeweging 

grootste terughoudendheid beschouwd 
worden als volledig marxistisch, omdat er 
iets scholastisch is aan hem (hij heeft nooit 
een studie gemaakt van de dialektiek, en ik 
denk dat hij het ook nooit goed begrepen 
heeft'.(Ron Blom) 

The Tragedy of Bukharin, door Donny 
Gluckstein. Pluto Press, f45,·. ISBN 0- 

7453-0773-6 

helaas al te vaak gebruikelijke benadering, 
negeert dat deze instellingen slechts de 
financieel-ekonomische gendarm zijn van 
de imperialistische overheersing door 
enkele honderden multinationals. 50 jaar 
Bretton Woods vormt verder immers ook 
de gelegenheid bij uitstek om uitgebreid 
stil te blijven staan bij een aantal aktuele 
aspecten m.b.t. Noord-Zuidverhoudingen 
en de Derde-Wereldschuld. Jacques Beur 
nay verschaft hiertoe een becommenta 
rieerd veelzijdig cijferdocument. 
Komen verder aan bod: een uitstekende en 
vlijmscherpe analyse van de Canadese prof 
Chossudovsky, sedert een tweetal jaar geen 
onbekende meer in Derde-Wereldkringen, 
van de oorzaken van de zich uitdiepende 
wereldwijde armoede (ook Oost-Europa 
wordt beslist niet vergeten), de aanpak en 
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mechanismen van de Structurele Aanpas 
sing door de "B.W.-brothers" opgelegd in 
ruil voor schuldherschikkingen, en de 
impact op de voedselveiligheid van de 
alom bejubelde "Nieuwe Economische 
Wereldorde". Voorts een bijdrage over het 
cruciale GATT-verdrag, ondertekend in 
april '94, dat voorziet in de oprichting van 
de WTO (Wereld Handels Organisatie) én 
een nieuwe kwalitatieve stap zet naar een 
voor het Zuiden en Oosten uiteraard zeer 
onevenwichtige, in menig opzicht zelfs 
rampzalige mondiale handelsliberalise 
ring. In een interview licht Ernest Mande! 
in het bijzonder de band tussen de schuld 
en de grootscheepse privatiseringsgolf die 
met name Latijns-Amerika overspoelt, toe. 
De impakt van de schuld en de economi 
sche herstructureringen op de arbeiders 
klasse en de staat in ditzelfde continent 
wordt door Carlos Vilas uit de doeken 
gedaan. Naar goede KODEWES-traditie 

wordt in dit alles ook de band gelegd met 
de toename van uitbuiting en werkloos 
heid die ook de OESO-landen kenmerkt. 
En wie A zegt, moet ook B zeggen: de KODE 
WES-verantwoordelijken pakken in de 
inleidende bijdrage niet alleen uit met een 
korte maar krachtige en onderbouwde 
afrekening met de mythe dat het Noorden 
het Zuiden helpt, maar geven ook pistes 
aan om het geld voor sociale en ecologi 
sche ontwikkeling te halen waar het zit. 
Pistes die uiteraard moeten afgedwongen 
worden, maar een mobiliserende aktielei 
draad kunnen vormen. Daarom dat weer 
om ook aan de internationale aktiescène 
aandacht wordt besteed met een integrale 
publikatie van het Slotmanifest van de 
"Tegentop" die eind september '94 door tal 
van actiegroepen uit Noord en Zuid (waar 
onder KODEWES) in Madrid werd gehou 
den, én van de aldaar gelanceerde Interna 
tionale Oproep tegen het IMF en de Wereld 
bank en voor de opheffing van de schuld. 
Deze Oproep maakt het voorwerp uit van 

een massale internationale petitiecampag 
ne die vanaf maart '95 drie jaar zal lopen, 
en dit met de steun en inzet van tal van 
bewegingen overal ter wereld. 
Kortom: een dossier dat hierbij een makke 
lijk leesbare, meer dan nuttige aktiehand 
leiding kan vormen ! 

"Wereldbank en IMF: 't is genoeg !", dos 
sier uitgegeven door KODEWES, 

OXFAM-Wereldwinkels (België) en Stichting 
Grenzeloze Solidariteit (Nederland), 122 blz., 
250 BF (+30 BF portkkosten) of 13,50 gulden. 
Verkrijgbaar ondermeer bij KODEWES, 
Plantinstraat 29, 1070 Brussel (B), tel. 
02/523-40.23 (rek. nr. 001-2318343-22) en bij 
IIRF, Willemsparkweg 202, 1071 HW 
Amsterdam. 
Op deze adressen kan men U ook verder 
helpen of doorverwijzen voor allerlei aan 
vullende info, aktiekalenders en dies 
meer. 
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