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PERSPECTIEF
Pandemieën werden 
altijd al onderschat

Covid-19 is niet de eerste 
pandemie. Kees Hoogendijk 

plaatst het huidige beleid in 
historisch perspectief.   
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UITGELICHT
Kapitalisme: systeem 

of mentaliteit? 
De coronacrisis ontmaskert 
het systeem, maar verande-
ring komt niet vanzelf, stelt  

Elmar van den Berg 
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WIJ GAAN WIJ GAAN DE CRISISDE CRISIS 
NIETNIET  BETALEN!BETALEN!

Het kabinet pakt uit met nieuw steunpakket



 ‘We willen echt niet iedereen neerknuppelen.’ 
Boa Daisy weet wel hoe ze een verantwoordelijke indruk moet maken. 

 ‘Ik denk onderhand dat er echt mensen letterlijk moeten worden uitge-
schakeld zodat hun posten vrijkomen en dan zo systematisch dat hun 
opvolgers niet uit dezelfde bubbel kunnen worden gerekruteerd. Alle ana-
lyses voeren tot die sombere conclusie. Hard maar waar.’
FvD-ideoloog Sid Lukkassen vind het jammer dat hij geen leuk baantje kan 
vinden.

 ‘Sorry, zei ik vernietigd? Ik bedoelde ook: verdelgd, uitgeroeid, tot as 
verpulverd en uitgestrooid in de vergetelheid.’
Sid Lukkassen is boos op feministen, omdat hij geen leuk vriendinnetje kan 
vinden

 ‘Wat is kwalijker: etnisch profileren door de Belastingdienst of het heb-
ben van twee paspoorten?’ 
Wat is treuriger: dat Joost Eerdmans een vuile racist is, of dat hij er zo 
omheen draait?

 ‘We proberen als kabinet zoveel mogelijk banen te behouden. Dan steekt 
het mij wel dat er wordt gedaan alsof je met subsidie mensen kunt ont-
slaan.’
Misschien moet Wouter Koolmees dan eens stoppen met het subsidiëren van 
bedrijven die mensen ontslaan.

 ‘Wij moeten niets hebben van zetelrovers’
Ook voor eerlijkheid haalt Thierry Baudet zijn neus op. 
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De jaarlijkse Pim Fortuynprijs die een jury van 
rechtsextremisten elk jaar uitreikt aan een andere 
rechtsextremist, is dit jaar gewonnen door Jort 
Kelder. Deze kruisvaarder van het vrije woord viel 
dit jaar vooral in de smaak, omdat hij had geopperd 
om ouderen dood te laten gaan aan corona. Dat is 
namelijk lekker goedkoop en goed voor de econo-
mie. 

Ontegenzeggelijk een schandalige fascistoïde 
uitspraak. Toch was er ook kritiek te horen. Veel 

rechtsextremisten, waaronder Derk-Jan Eppink, vonden Kelder nog te 
links. Vermoedelijk laat Kelder voor hen punten liggen door alle ouderen 
in gelijke mate dood te wensen.

Ongehoord Nederland, de nieuwe en nog rechtsere 
extreemrechtse omroep heeft zichzelf opnieuw 
belachelijk gemaakt. Voormalig VVD-Tweede 
Kamerlid Ybeltje Berckmoes stapte op nadat er 
ophef was ontstaan omdat zij Pim Fortuyn inter-
viewde via een medium. Eerder stapte Haye van der 
Heyden op, die pedofielen wilde interviewen.

Dat helpt niet met de geloofwaardigheid. Maar 
het is ook lastig. Officieel wil ON ‘ongehoorden’ een 

stem geven, ze kunnen immers moeilijk toegeven dat het eigenlijk alleen 
om nazi-ideologie en rassenleer te doen is. Dan krijg je er dus wel pedofie-
len en spirituele gidsen gratis bij.

■  Aarde is groot en rond met diamantjes

■ Nog iemand ongehoord?

Door de coronacrisis zijn verschillende delen van 
de economie stil komen te liggen. Daardoor kel-
derden onder meer de prijzen van advertenties in 
de openbare ruimte. Zelfs op Times Square in New 
York was reclame stukken goedkoper.

Dat bracht filmmaker Eugene Jarecki op het 
idee om een gigantisch billboard te huren met de 
Trump Death Clock. Daarop is te zien hoeveel 
doden Trumps coronapolitiek heeft geëist. Trump 

zelf heeft niet gereageerd op het initiatief in ‘zijn’ stad. Maar veel kan hij 
er natuurlijk ook niet van zeggen. Dit is gewoon kapitalisme: wie betaalt, 
bepaalt.  

■ Reclame moet snel weer duur worden

Thierry Baudet bracht in zijn ‘FvDjournaal’ een 
opbeurend nieuw feitje: fossiele brandstoffen en 
delfstoffen blijken namelijk helemaal niet uitputte-
lijk. De aarde, zo wist Baudet te vertellen, is duizen-
den kilometers in diameter. En we hebben nog maar 
een paar kilometer geboord. Tel uit je winst.

Verder is de kern van de aarde heel heet, ont-
hulde Baudet, daarom worden er ook continu nieu-
we diamanten gemaakt. Over hoe dat in zijn werk 

gaat hield het boreale opperhoofd de lippen op elkaar. Laten we hopen dat 
hij spoedig een missie naar het magische diamantenland in de aardkern 
zal leiden.

■ Extreemrechtsen geven elkaar weer prijs

Ik kom uit het zuiden van 
Minneapolis, een paar straten ver-
wijderd van de protesten tegen de 
moord op George Floyd. Ik kijk nu 
naar livestreams van mijn vrienden 
die bij de protesten aanwezig zijn en 
ik volg de berichten van vrienden 
daar. 

George Floyd, een zwarte man 
van 46 jaar, werd vermoord door de 
politie, nadat hij was gearresteerd 
bij een vestiging van Cup Foods in 
Minneapolis in de staat Minnesota. 
Hij verzette zich niet tegen zijn 
arrestatie, hoewel hij tegen de grond 
werd gewerkt en een politieagent 
zijn knie op de keel van George 
Floyd zette. Zijn laatste woorden 
waren: ‘Ik kan niet ademen, ik ga 
dood.’ 

Boze en rouwende mensen zijn 
toen naar de Cup Foods gekomen 
voor een herdenking en om hun 
verdriet te delen. Er wordt ook gede-
monstreerd voor het huis van politie-
agent Derek Chauvin, de moorde-
naar van George Floyd die inmiddels 
is aangeklaagd. Uiteindelijk zijn 
mensen naar het politiebureau in het 
derde district gegaan voor een 
vreedzaam protest. De politie rea-
geerde met traangas en rubberko-
gels. 

De demonstranten waren veront-
waardigd over de reactie van de 
politie en hielden voet bij stuk. Er 
ontstonden rellen toen er stenen 
naar politieauto's werden gegooid en 
de demonstranten een vestiging van 
het warenhuis Target begonnen te 
plunderen. De Target werd daarna 
in brand gestoken, net als een vesti-
ging van de fastfoodketen Wendy’s.
Een verslaggever die ter plaatse is, 
zegt via een livestream: ‘Het is alsof 
we in het midden van een opstand 
zitten... de politie wordt belegerd in 
Minneapolis.’ Er zijn nu meerdere 
meldingen dat de politie toestem-
ming heeft gekregen om dodelijk 
geweld te gebruiken. 

De wijken waar de rellen nu 
plaatsvinden, worden gekenmerkt 
door ongelijkheid op basis van kleur 
en klasse. De dood van George 
Floyd heeft woede opgewekt die al 
jaren aanwezig was. Bij alle demon-
stranten heerst vooral woede over 
het aanhoudende politiegeweld, of 
het nou bendeleden of oorlogsvete-
ranen zijn. Deze protesten gaan niet 
over één dode, maar over het struc-
turele politiegeweld in de buurt. 

Er is geen sprake van een tijdelij-
ke uitbarsting. De gemeenschap in 
Minneapolis is geworteld in activis-
me en solidariteit. Minneapolis is 
een van de meest fietsvriendelijke 
en duurzame steden in de Verenigde 
Staten, met veel linkse en activisti-
sche inwoners. 

GESPOT

Marx-citaat op een geplunderde vestiging van Target in Minneapolis, personeel verklaart zich solidair met de opstand.

■ Opstand in Opstand in 
MinneapolisMinneapolis

■ Geen visieGeen visie
Visie is niet alleen het volgen van 
een koers om een bepaald doel te 
bereiken, het is ook het voorzien in 
capaciteiten om problemen die in de 
toekomst liggen te ondervangen.

Rutte heeft zelf aangegeven zon-
der visie te regeren. Vandaag de dag 
blijkt hoe gevaarlijk zijn manier van 
denken is. Zo heeft Rutte tien jaar 
lang bezuinigingen doorgevoerd, die 
er nu voor zorgen dat wij niet de 
middelen hebben om met de Covid-
crisis om te gaan. Terwijl de kabinet-
ten onder Rutte aan centen tellen 
deden, werd elke opvangcapaciteit, 
elke vorm van redundantie of buffer 
wegbezuinigd. 

Eigenlijk volgde dit kabinet het 
principe van just in time, een manier 
van denken die in het bedrijfsleven 
min of meer waardeloos blijkt te zijn 
en tot faillissement na faillissement 
heeft geleid. Na tien jaar bezuinigen 
zijn onze zorg, onderwijs en woning-
markt geploft. Wat Rutte graag als 
zuinig omschrijft, omschrijf ik liever 
als onverantwoordelijk gedrag, dat 
nu mensenlevens eist.

Hadden de bedden van het fail-
liete Slotervaartziekenhuis in 
Amsterdam nu niet kunnen bijdra-
gen aan het opvangen van patiënten? 
Toen in de grootste stad van 
Nederland een ziekenhuis financieel 
onder water kwam te staan, besloot 
Rutte niks te doen, waardoor het 
ziekenhuis was overgeleverd aan 
verzekeringsmaatschappijen die 
enkel in winst denken. 

Naast het kapot bezuinigen van 
de zorg heeft Rutte er ook voor 
gezorgd dat de diverse ministeries 
en instanties in Nederland niet in 
staat zijn bij te springen. Waar in 
China het leger ingezet kan worden 
om ziekenhuizen uit de grond te 

stampen, mogen wij blij zijn als we 
een paar lekke boogtenten op kun-
nen zetten. 

Cruciale beroepen zijn hun aan-
zien kwijtgeraakt, omdat wij al tien 
jaar een kabinet hebben dat met 
betrekking tot salarissen van over-
heidspersoneel de hand op de knip 
heeft gehouden, zodat ze belasting-
verlagingen voor bedrijven konden 
doorvoeren. 

Een liberaal heeft het graag over 
de dictatuur van de staat. Onder-
tussen leven wij onder het juk van 
het ideologische liberalisme, dat er 
willens en wetens voor kiest om 
blind te zijn. Gewetenloze geldsnui-
vers beslissen dat bonussen belang-
rijker zijn dan onze gezondheid. 

Niet zij die daadwerkelijk binnen 
een expertiseveld kennis en erva-
ring hebben opgedaan, maar 
bestuursleden die bedrijfskunde en 
Organisatie en Management hebben 
gestudeerd, leiden ons langzaam 
maar zeker de verdoemenis in. En 
maar al te graag laten al deze mana-
gers en bestuursleden zich intimide-
ren door het bedrijfsleven om empa-
thieloze en genadeloze beleidsbe-
slissingen te nemen.

We hebben ons afhankelijk 
gemaakt van een systeem dat nooit 
werkt, zeker nu niet. In plaats van te 
investeren in de staat, hebben we 
tien jaar lang geïnvesteerd in het 
bedrijfsleven, dat nu smeekt om 
steun van de overheid. Een overheid 
die al zijn opvangcapaciteit is verlo-
ren en niet meer in staat is om ram-
pen en calamiteiten te ondervangen. 

Hiernaast hebben wij in 
Nederland een journalistiek appa-
raat dat over onzin schrijft, nooit 
durft om diep op de materie in te 
gaan en zichzelf schouderklopjes 
geeft om zijn liberale waarden. 
Liberale waarden die niks dan dood 
en verderf in de hand hebben 
gewerkt. Het enige wat Nederland 
nog in stand houdt, zijn de overblijf-
selen van de verzorgingsstaat.

Om te weten hoe verschrikkelijk 
dit liberale systeem is, hoef je alleen 
maar te kijken naar het Verenigd 
Koninkrijk of de VS. Nu meer dan 
ooit is het tijd voor socialisme en het 
terugbrengen van de verzorgings-
staat. De Nederlandse staat hangt nu 
aan een beademingsapparaat dat het 
bedrijfsleven heet. Het is niet meer 
in staat om zelfstanding adem te 
halen en volledig afhankelijk van de 
stabiliteit van de corporatistische 
economie. 

 
Kevin Riley, AMSTERDAM

Er zijn veel kleine, lokale winkels 
die door de grote ketens worden 
verdreven. Dit zijn de grote winkel-
ketens die in brand staan: Target, 
Wendy’s en Cub Foods. Ondertussen 
delen lokale winkeltjes in de buurt 
van de protesten gratis veganistisch 
voedsel en pizza uit aan de demon-
stranten.

Etta Jeanne Harkness-Bartholdi, 
UTRECHT

■ George Floyd
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Op de Dag van de Arbeid diende Gijs 
van Dijk, voormalig vakbondsman, 
thans PvdA-parlementariër, een wets-
voorstel in voor de verhoging van het 
minimumloon. Dat voorstel moest lijken 
op een steunbetuiging aan de FNV-
campagne Voor14, dat in actie is voor de 
verhoging van het minimumloon naar 
14 euro.

In plaats van de eis voor een minimum-
loon van 14 euro te onder-
steunen, stak Van Dijk zijn 
voormalige vakbondskame-
raden publiekelijk een mes 
in de rug. Het minimumloon 
moest wat hem betreft ver-
hoogd worden tot 10 euro 
per uur. Voor wie 40 uur in 
de week werkt zou dat een 
salarisverhoging van maar liefst 46 
cent zijn, fulltimers met een werkweek 
van 38 of 36 uur verdienen nu al meer 
dan 10 euro. 

Als een echte sociaaldemocraat 
haastte Van Dijk zich wel te zeggen dat 
deze royale bonus niet kon worden 
doorberekend aan bijstandsgerechtig-
den of AOW-ers. Op deze manier 
stuurt de PvdA aan op zo ongeveer het 
slechts denkbare compromis.

Toen Koolmees enkele weken later 
aankondigde dat hij de ‘ontslagboete’ 
wilde schrappen in het nieuwe steun-
pakket voor het bedrijfsleven, vond 
PvdA-leider Lodewijk Asscher dat dat 
besluit moest worden uitgesteld. Op 
zichzelf heeft hij er kennelijk geen 
probleem mee dat mensen kunnen 
worden ontslagen door bedrijven die 
nota bene staatssteun ontvangen, maar 
dit was even niet de juiste timing.

De PvdA is sinds de 
jaren 80 een van de belang-
rijke spelers geweest in het 
doorvoeren van het neoli-
berale project om de ver-
zorgingsstaat en sociale 
rechten af te breken. In de 
oppositie neemt de partij 
soms linkse standpunten 

in, in de regering voerde het steevast 
rechtse politiek door. Slechts enkele 
jaren nadat de partij keihard werd 
afgestraft voor hun deelname aan het 
hard rechtse afbraakkabinet Rutte II 
zit de PvdA weer in de lift. Het is te 
hopen dat de achterbakse manier 
waarop de partij doet alsof het opposi-
tie voert linkse kiezers eraan herinnert 
aan welke kant de PvdA in werkelijk-
heid staat. 

Gijs van Dijk herinnert ons aan PvdA de★socialist
MAAK
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Eind mei bleek dat zorginstellingen nog 
altijd te weinig mondkapjes hebben, ruim 
twee maanden na het begin van de coron-
acrisis. 

Het heeft veel te lang geduurd voordat 
de regering zich überhaupt ten doel 
stelde om de tekorten aan mondkapjes 
terug te dringen. Aanvankelijk zette de 
regering immers in op de ‘gecontro-
leerde verspreiding’ van het virus – 
een keuze die tot duizenden 
onnodige doden heeft 
geleid, met name in de ver-
zorgingshuizen.

Sindsdien heeft de rege-
ring nagelaten om voor vol-
doende mondkapjes van 
goede kwaliteit te zorgen. 
De markt loste het wel op, 
was de gedachte. Daarmee heeft de 
regering de weg vrijgemaakt voor 
beunhazerij. Allerlei ondernemers 
begonnen ineens te handelen in  
mondkapjes, vaak van dubieuze kwali-
teit en veel te duur. 

De regering vond dat prima. Het 
besluit om mondkapjes verplicht te 
stellen, was pure symboolpolitiek om 
bezorgd OV-personeel  tegemoet te 
komen, het hoefde helemaal niet te 

helpen. Daarom werd er geen enkele 
eis aan de mondkapjes gesteld, behal-
ve dat het geen medische mondmas-
kers mochten zijn. Ondernemers kun-
nen het grote publiek daarom onge-
veer alles verkopen. Zolang het voor je 
mond zit is het goed – tenzij je natuur-
lijk een moslima bent.

Het op grote schaal verkopen van 
te dure troep om er snel wat aan te 
verdienen, treft niet alleen gewone 

mensen die een mondkapje 
kopen om met het OV te 
mogen reizen, maar ook 
zorginstellingen. Uit onder-
zoek van het AD bleek dat 
de helft van de mondkapjes 
in zorginstellingen ‘vol-
strekt ondeugdelijk’ was en 
dat zorginstellingen wor-

den belazerd waar ze bij staan. Deze 
blijk van de door de VVD zo geliefde 
frauduleuze ondernemersmentaliteit 
brengt zorgwerkers, patiënten en de 
samenleving als geheel in aanzienlijk 
gevaar. Als er één partij kon zien aan-
komen dat dit zou gebeuren, dan is 
het de VVD. Kennelijk wogen de snel-
le winsten ook in dit geval zwaarder 
dan de volksgezondheid en de veilig-
heid van de patiënten en zorgwerkers.

Kabinet stimuleert beunhazerij 

Als aanvoerder van de ‘zuinige 
vier’ verzet Nederland zich nu 
tegen het Frans-Duitse voor-

stel om een fonds op te zetten voor 
staten die zwaar getroffen zijn door 
het coronavirus. Landen zoals Italië 
kunnen, als het aan minister 
Hoekstra van Financiën ligt, alleen 
geld krijgen in ruil voor de belofte 
afbraakbeleid door te voeren. 

Miljardenbedrijf KLM kon wel op 
een gift van vier miljard euro reke-
nen, maar volgens Hoekstra waren 
hiervoor geen ingrijpende voor-
waarden nodig. ‘Politieke wensen 
kunnen op gespannen voet komen te 
staan met het floreren van de onder-
neming’, stelde hij. Werkende men-
sen moeten de rekening betalen 
voor een bedrijf dat op gespannen 
voet staat met ons voortbestaan.

TWEEDE STEUNPAKKET

In maart kondigde de regering een 
eerste noodpakket voor ‘banen en 
economie’ aan. Het grootste gedeel-
te van dit pakket was de zogenaam-
de NOW-regeling. Hiermee werden 
de salarissen van bedrijven, afhanke-
lijk van hun omzetverlies, tot maxi-
maal negentig procent vergoed. Het 
tweede pakket steunmaatregelen, 
dit maal ter waarde van 17,5 miljard 
euro, gaat in op 1 juni en is zo moge-
lijk nog een schaamtelozer feestje 
voor het bedrijfsleven. 

Tijdens het eerste pakket werden 
bedrijven, die een beroep deden op 
de NOW-regeling en werknemers 
ontslaan, nog gekort op hun subsi-
die. Per ontslagen werknemer werd 
50 procent van het salaris in minde-
ring gebracht op de steun. In het 

De Nederlandse regering verzet zich tegen steun aan zuide-
lijke EU-staten, maar als het gaat over subsidie aan multina-
tionals is alles mogelijk. Onze gezondheid, economische 
zekerheid en het belang van een leefbare planeet zijn voor 
Rutte III geen prioriteit.

EWOUT VAN DE N BE RG

Noodpakket is een aanval op werkendenNoodpakket is een aanval op werkenden

tweede pakket verdwijnt deze kor-
ting voor bedrijven die minder dan 
twintig mensen ontslaan. Bedrijven 
die meer dan twintig mensen willen 
ontslaan, moeten hierover tot een 
akkoord komen met de vakbond. 
Lukt het niet, dan moeten bedrijven 
een korting betalen van 5 procent 
over de totale subsidie.

De FNV laat op haar website 
weten ‘tevreden’ te zijn met dit 
steunpakket en dat deze nieuwe 
regeling ‘het ontslaan van werkne-
mers niet vergemakkelijkt’. Dit is 
onzin. Veel mensen werken niet op 
werkplekken waar meer dan twintig 
mensen werken, laat staan dat er 
zoveel ontslagen gaan worden. Als 
het gaat om massaontslag, zit de 
FNV straks dus wel aan tafel, maar 
krijgen bedrijven in het ergste geval 
een symbolische korting op de sub-
sidie die ze ontvangen.

STEUN, MAAR VOOR WIE?

Om te voorkomen dat bedrijven hun 
huur niet meer betalen, is er aan het 
nieuwe steunpakket ook een tege-
moetkoming van 1 miljard euro voor 
vaste lasten toegevoegd. Op de inko-
mensondersteuning voor ZZP’ers uit 
het eerste pakket wordt bezuinigd 

door een inkomenstoets in te voe-
ren. Naast verslechteringen wordt 
de linkse ‘oppositie’ ook wat krui-
mels toegeworpen.

Zo komt er een fonds van maar 
liefst 50 miljoen euro voor om- en 
bijscholing. Dit terwijl er alleen al in 
april 160.000 mensen werkloos wer-
den. Naar wat voor banen kunnen 
mensen worden omgeschoold? In 
sectoren zoals de zorg en het onder-
wijs is de werkdruk de afgelopen 
maanden alleen maar toegenomen, 
maar het kabinet weigert hierin 
grootschalige investeringen te doen.

Bedrijven die een beroep doen op 
de NOW-regeling hoeven hiervoor 
niet de recordwinsten van het afgelo-
pen jaar aan te spreken, maar mogen 
over dit jaar bijvoorbeeld ook geen 
bonussen uitkeren aan bestuursle-
den. Dit weerhield KLM er niet van 
hun topman een bonus van bijna 8 
ton uit te keren over 2019. Los van 
de steunpakketten ontvangt KLM 
nog eens 4 miljard euro steun, dat 
volgens journalisten van Follow The 
Money deels in belastingparadijzen 
eindigt.

En alsof dit allemaal nog niet 

genoeg is, weigert dit kabinet de 300 
grootste bedrijven aan hun klimaat-
afspraken te houden. De CO2-
belasting die vorig jaar nog werd 
afgesproken wordt in ieder geval tot 
2024 opgeschort. Het bedrijfsleven, 
dat altijd tegenstander was van deze 
belasting, krijgt nu zoveel vrijgestel-
de uitstootruimte – zogenaamde dis-
pensatierechten – dat zij geen belas-
ting hoeven te betalen. Terecht 
spreekt Greenpeace van ‘een grof 
schandaal’.

PERSPECTIEF

Maar met dit soort ‘verzet’ komen 
we er niet. Keer op keer laten de 
vakbondsleiders en NGO’s over zich 
heen lopen. Toen het FNV-bestuur 
in de media moest lezen dat 
Koolmees de ‘ontslagboete’ wilde 
schrappen, huilde pensioenonder-
handelaar Elzinga in de media dat 
dit ‘het vertrouwen geen goed’ deed. 
Ondertussen ligt er een steunpakket 
waar de ‘ontslagboete’ bijna hele-
maal uit verdwenen is en is in het 
nieuwe pensioenstelsel alleen onze 
eigen inleg zeker.

Het gemak waarmee de vak-
bondsleiding deze grote verslechte-
ringen accepteert en aan haar ach-
terban probeert te verkopen, baart 
zorgen. We staan aan het begin van 
een diepe crisis. En terwijl het 
bedrijfsleven zijn messen slijpt, lij-
ken Elzinga en Busker als enigen 
nog te geloven in het sprookje dat 
we ‘samen uit de crisis komen’. 
Bedrijven onderzoeken op het 
moment zelfs de mogelijkheid om 
door middel van ISDS-clausules sta-
ten aan te klagen voor hun corona-
beleid!

Het coronavirus heeft klassente-
genstellingen verscherpt en drijft de 
klimaatcrisis op de spits. Het 
bedrijfsleven trekt zich niets aan van 
afspraken uit de polder en wil altijd 
meer. 

Links moet daarom stoppen met 
achteruit onderhandelen en zich 
organiseren om terug te kunnen 
vechten. Maar naast collectieve 
strijd tegen verslechteringen moet 
links in deze meervoudige crisis ook 
een offensief programma durven 
formuleren dat recht doet aan onze 
belangen.

■ Foto: Roel Wijnants
Als het gaat om massaont-
slag, krijgen bedrijven in het 
ergste geval een symbolische 
korting op de subsidie die ze 
ontvangen.
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VS: Solidariteit en zelforganisatie tegen coronavirus

De Amerikaanse schrijver 
Adrienne Maree Brown sloeg 
de spijker op de kop, toen ze 

zei: ‘De situatie wordt niet erger, hij 
wordt juist steeds duidelijker. We 
moeten volhouden en samen de situ-
atie doorgronden .’ De coronapande-
mie legt inderdaad ongelijkheden 
bloot, maar maakt de situatie natuur-
lijk ook erger. Hoewel het een virus 
is dat zich verspreidt zonder oog 
voor grenzen, juridische status, ras 
of klasse, wordt het duidelijk dat de 
epidemie de onderdrukking in de 
VS alleen maar versterkt.

De tweede helft van dit citaat 
klopt ook. Naast de verhalen over 
onderdrukking horen we ook verha-
len over vastberadenheid en verzet, 
over mensen die elkaar helpen. Als 
je kijkt naar wie er besmet raakt en 
wie het meeste lijdt, wordt duidelijk 
wie “essentieel” is, maar ook wie als 
overbodig wordt gezien.

ONGELIJKHEID

Een recent artikel in The Guardian 
liet zien dat zwarte mensen in 
Chicago drie keer vaker worden 
besmet dan witte mensen. In 
Chicago is 30 procent van de bevol-
king zwart, terwijl in deze gemeen-
schap wel 60 procent van alle Covid-
19 gerelateerde sterfgevallen plaats-
vindt.

 Het virus in de VS legt ook de 
ongelijke toegang tot stemrecht 
bloot. Een verkiezing in Wisconsin 
haalde het nieuws door foto’s van 
mensen die in de rij stonden om te 
stemmen. Het was moeilijk om 
genoeg afstand te houden en lang 
niet iedereen droeg een masker. Op 
deze manier kan het virus zich 
gemakkelijk verder verspreiden. 

Veel van deze foto’s kwamen uit 
Milwaukee, de stad met de grootste 
zwarte gemeenschap en het hoogste 
percentage stemmers van kleur in 
de staat Wisconsin. In een stad waar 
81 procent van de Covid-19 sterfge-
vallen in deze zwarte gemeenschap 
plaatsvindt, besloot de regering het 
aantal stemlocaties terug te brengen 

van 180 naar slechts 5. Wisconsin 
heeft bovendien niet gezorgd voor 
genoeg ‘absentee ballots’, die men-
sen in staat zouden stellen om vanuit 
huis te stemmen.

SOLIDARITEIT

Maar tegelijkertijd werd ook iets 
anders duidelijk over deze mensen 
die hun gezondheid riskeerden om 
te stemmen. De mensen in de rij 
waren solidair met elkaar. Sommigen 
hadden protestborden bij zich en 
hier en daar werd ook gezongen. In 
die lange rijen groeide een gemeen-
schapsgevoel.

Dit voorbeeld van solidariteit tij-
dens een crisis kan een tegengif zijn 
tegen de overdaad aan nieuws over 
nieuwe doden, besmettingen, over-
belaste ziekenhuizen, dichte scholen 
en grove ongelijkheid. Deze momen-
ten van solidariteit kunnen hoop bei-
den, iets wat noodzakelijk is voor 
strijd. En die strijd wordt volop 
gevoerd. Momenteel zien we drie 
ontwikkelingen: acties van werken-
de mensen, solidariteit met gevange-
nen en de opkomst van nieuwe zoge-
naamde ‘mutual aid’ organisaties. 

ACTIES OP DE WERKVLOER
 
In de VS waren in maart acties en 
stakingen in verschillende bedrijfs-
takken, waaronder verplegers, men-
sen die vuilnis ophalen, landarbei-
ders, werknemers van Amazon, 
supermarktmedewerkers en flex-
werkers. Medewerkers van 
Instacart, een flexwerkbedrijf dat 
boodschappen bezorgt, plannen een 
landelijke staking.

Al deze werkende mensen eisen 

zo snel mogelijk verandering. Ze 
staken en voeren acties tot hun 
bazen regelen dat hun veiligheid 
wordt gegarandeerd, bijvoorbeeld 
door het beschikbaar stellen van 
maskers of betaald ziekteverlof. Dit 
laatste geldt ook zeker voor mensen 
die nu al niet naar hun werk kunnen 
omdat dat met hun slechte gezond-
heid een te groot risico is.

GEVANGENISSEN EN DETENTIECENTRA

Het Center for Disease Control and 
Prevention heeft recentelijk gerap-
porteerd dat duizenden mensen in 
gevangenissen, zowel gedetineer-
den als medewerkers, positief testen 
op corona en dat er nog steeds 
doden vallen op deze plekken.

Doordat het steeds duidelijker 
wordt hoe gevaarlijk het is om men-
sen in beperkte ruimtes vast te hou-
den, is de beweging voor het ophef-
fen van het gevangenissysteem (abo-
lition movement) begonnen met 
acties bij gevangenissen en vreem-
delingendetentiecentra. Deze acties 
hebben twee kanten: binnen de 
muren van de gevangenissen zelf 
zijn er hongerstakingen, terwijl er 
buiten mensen demonstreren door 
grote optochten met hun auto’s te 
houden, met veel toeters en protest-
borden.

 
‘MUTUAL AID’

Omdat de pandemie duidelijk maakt 
dat het huidige systeem niet aan de 
behoeften van talloze Amerikanen 
kan voldoen, worden er lokale initia-
tieven georganiseerd om dat gat te 
vullen. Het idee van ‘mutual aid’, 
wederzijdse hulp, gaat verder dan 
liefdadigheid. Het idee is om die 
wederzijdse hulp ook te combineren 
met politieke opleiding. 

Dean Spade, de oprichter van de 
mutual aid website bigdoorbrigade.
com, vertelt in een interview met 
Democracy Now: ‘Mensen worden 
deel van deze bewegingen om te 
overleven, maar ze willen ook graag 
mensen helpen die hetzelfde over-
komt. En op zo’n moment kunnen ze 
samen tot een analyse komen: waar-
om hebben we eigenlijk geen eten? 
Waarom hebben we geen onder-
dak?’

Nog een voordeel van mutual aid 
is de focus op lokale actie. Angela 
Harris, een activist uit Milwaukee, 
deelt haar eigen verhaal over het 

De coronacrisis legt de grote ongelijkheid in de Amerikaanse 
samenleving bloot. Gelukkig slaan vele solidaire Amerikanen 
de handen ineen om de crisis het hoofd te bieden. In dat 
proces beginnen zij in te zien dat een sociaal alternatief voor 
dit falende systeem nodig is.

Solidariteit kan tijdens een 
crisis een tegengif zijn tegen 
de overdaad aan nieuws 
over nieuwe doden en over-
belaste ziekenhuizen. 

STE PHAN I E SC H N E I DE R

organiseren van mutual aid: ‘Het 
kwam eigenlijk voort uit mijn zorgen 
om mijn studenten die op het 
moment niet rondkomen. Dat is 
eigenlijk verder gegroeid naar zorg 
voor de hele gemeenschap hier.’ Die 
hulp bestond uit het kopen van 
boodschappen, het helpen van 
bejaarden, het regelen van zorgver-
zekeringen, informatie verspreiden 
over openstaande vacatures, ande-
ren helpen hun huur te betalen, 
emotionele steun en warme maaltij-
den.

  Harris is optimistisch: ‘Voor mij 
bieden deze laatste maanden wat 
hoop. Door wat je nu hoort op het 
nieuws kan alles heel hopeloos lij-
ken. Dankzij deze wederzijdse hulp 
in mijn buurt krijg ik weer hoop dat, 
zelfs al zou dit virus voor altijd blij-
ven, wij elkaar hier nog steeds zou-
den ondersteunen met solidariteit in 
plaats van liefdadigheid.’

ZELFORGANISATIE

De vakbond van docenten in Boston 
laten ook zien hoe arbeidersorgani-
saties mee kunnen doen aan dit 
soort solidariteitsacties. De vakbond 
zorgde ervoor dat leden en hun 
gezinnen uit de brand werden gehol-
pen, of dat nu ging om boodschap-
pen, hulp met thuisonderwijs of zorg 
voor de kinderen. Voorzitter Jessica 
Tang stelt in een statement van deze 
vakbond, ‘We zijn steeds opnieuw 
verbaasd over de gulheid van onze 
leden en de steun die zij kunnen 
bieden aan anderen in deze crisis. 
Dit allemaal terwijl zij ook hun eigen 
gezinnen hebben voor wie ze zorg 
dragen.’ De groep van vrijwilligers 
die dit binnen de vakbond regelt, telt 
nu meer dan 1000 actieve leden.

Deze voorbeelden van mensen 
die zowel directe behoeftes als grote 
structurele verandering aankaarten, 
kunnen een weg vooruit bieden en 
zorgen voor een nieuwe verhouding 
tussen arbeidersorganisatie en loka-
le initiatieven in de VS. Doordat het 
systeem zoveel mensen direct in 
hun levensonderhoud bedreigt, wor-
den deze mensen gedwongen om 
zich betere manieren voor te stellen 
waarop een maatschappij kan wor-
den ingericht. Het virus zorgt ervoor 
dat de tekortkomingen van dit 
systeem onmogelijk te negeren zijn 
en maakt dat een dergelijk socialis-
tisch voorstellingsvermogen van 
groot belang is.

■ Zorgwerkers in Athena, Georgia nemen steunbetuigingen van buurtbewoners in ontvangst.

■ Foto: San Francisco Public Works.
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Als koepelorganisatie voor cli-
ent- en familieorganisaties in 
de ggz doet MIND onderzoek 

naar de gevolgen van de corona-
maatregelen. Bij een enquête gaf 65 
procent van de ondervraagden aan 
dat hun klachten zijn verergerd. Een 
derde stelde niet te weten hoe zij de 
komende tijd moeten doorkomen. 

De hulpverlening stopte in de 
eerste maand van de lockdown voor 
60 procent en op 9 mei was de 
behandeling van 23 procent van de 
ondervraagden nog niet hervat! Uit 
onderzoek van het Trimbos Instituut 
blijkt dat 38 procent van de patiënten 
vindt dat zij momenteel te weinig 
hulp krijgen. Meer dan de helft geeft 
aan dat de contactmomenten veel 
korter zijn geworden.

Er zijn ook patiënten die baat heb-
ben bij deze situatie. Zo’n driekwart 
van de mensen met een psychose 
gaf bij Trimbos aan evenveel of zelfs 
minder psychische klachten te erva-
ren. Mensen van wie het dagelijks 
bestaan in deze maatschappij te veel 
eist, kunnen dit ervaren als een 
moment van rust en minder prik-
kels, stress en prestatiedruk. 
Mensen die eerder geïsoleerd waren 
door een ‘beperking’, ervaren plots 
meer betrokkenheid doordat het nu 
wel mogelijk blijkt om mee te doen 
op afstand. Deze constateringen zijn 
een sterke indicator voor hoe onze 
maatschappelijke organisatie samen-
hangt met onze geestelijke gezond-
heid.

GGZ IN CRISIS

Het gaat vooralsnog om korteter-
mijneffecten en oppervlakkige 
onderzoeken. Bovendien lijkt er 
sprake van stilte voor de storm. Het 
aantal aanmeldingen in de ggz hal-
veerde namelijk sinds het begin van 

de coronacrisis. Veel mensen die 
hulp nodig hebben, zetten om ver-
schillende redenen de stap naar 
hulpverlening pas in een laat stadi-
um. Die stap is nu nog moeilijker 
geworden, ook door het feit dat het 
systeem nog ontoegankelijker is dan 
voorheen.

Want de geestelijke gezondheids-
zorg was al in crisis. Er staan zo’n 
100.000 mensen op wachtlijsten en 
behandeling en medicatie worden 
steeds minder vergoed. 
Behandelaars werken niet op basis 
van de behoeften van patiënten, 
maar op basis van de eisen van ver-
zekeraars. Het is financieel gunsti-
ger voor zorgbedrijven om complexe 
problematiek buiten de deur te hou-
den. 

Bezuinigingen, winstoogmerk en 
bureaucratisering hebben geleid tot 
minder behandelaars, meer admini-
stratiedruk en hoger ziekteverzuim 
onder medewerkers. Bovenop deze 
ramp die zich al voltrok, komen 
straks nog de klappen van de huidi-
ge situatie en die van de diepe eco-
nomische crisis die zich momenteel 
ontvouwt.

NEOLIBERALE ‘OPLOSSINGEN’

De neoliberale reacties zijn inmid-
dels voorspelbaar. De Werkgroep 
Sociale Impact van de Coronacrisis 
– onder leiding van Femke Halsema 

en in samenwerking met ministers 
Grapperhaus en Koolmees – pleit 
o.a. voor minder regels, meer geld 
voor (semi)private projecten en wer-
ken met behoud van uitkering. De 
werkgroep benadrukt: ‘Voor deze 
kwetsbare groepen is ondersteuning 
die gericht is op het versterken van 
het zelforganiserend vermogen 
belangrijk.’ 

Zo kan in een later stadium ook 
makkelijk de schuld weer gelegd 
worden bij het individu met de hulp-
vraag. Bovendien heeft Halsema 
allang getoond wat ze echt vindt van 
kwetsbare mensen met zelforganise-
rend vermogen: midden in de coron-
acrisis gaf zij opdracht tot de arres-
tatie van de krakers van We Are 
Here.

Dit zal ook de belangrijkste reac-
tie worden vanuit de gevestigde 
orde wanneer de geestelijke gezond-
heidsproblematiek toeneemt: stig-

matisering en repressie. De afgelo-
pen jaren was er al een gigantische 
toename van politieoptreden tegen 
‘verwarde personen’. Sinds de 
coronacrisis is dit opnieuw en ster-
ker gestegen. Op 23 mei schoot de 
politie nog een man neer in 
Halsteren, die ‘niet tot bedaren was 
te brengen’. De 27-jarige overleed 
ter plekke.

INDIVIDUALISME

Dat het benaderen van deze mensen 
een politietaak is, in plaats van de 
taak van hulpverleners, is veelzeg-
gend over wat ons te wachten staat. 
De stigmatisering van mensen met 
afwijkend gedrag en een hulpvraag 
zal toenemen. Enerzijds om hun pro-
bleem af te schuiven op individuele 
tekortkomingen en daarmee het 
kapitalisme en zijn politici te ontzien. 
Anderzijds om het toenemende 

Langzaam wordt meer duidelijk over de impact van de  
coronacrisis op de geestelijke gezondheid. De vraag naar 
hulp gaat naar alle verwachting enorm toenemen. De geeste-
lijke gezondheidszorg in Nederland verkeert intussen zelf in 
een diepe crisis en kan een stijgende vraag helemaal niet aan. 

geweld tegen hen te legitimeren. De 
roep om meer wapentuig voor boa’s 
is momenteel luider dan de roep om 
meer middelen voor de ggz.

Maar de tegenstellingen van het 
systeem komen zo ook aan de opper-
vlakte. Om de enorme financiële 
steun voor het grootkapitaal uit de 
zakken van de werkende klasse te 
kloppen, hebben bedrijven, politici 
en media een gevoel van saamhorig-
heid moeten cultiveren. Van onderop 
zijn solidariteitsinitiatieven opgezet 
en mentale problemen worden nu 
makkelijker als een collectief issue 
gezien. 

Er is op grote schaal aandacht 
voor elkaars geestelijk welzijn, met 
de erkenning dat we te maken heb-
ben met een gemeenschappelijke 
oorzaak van onze ellende. Dit biedt 
perspectief om te breken met het 
idee dat onze geestelijke gezondheid 
een individuele aangelegenheid is. 

Crisis, quarantaine en geestelijke gezondheid

RAMON LAM BREGTS

■ CR-demonstranten voor het Shellkantoor in Den Haag (Foto: Flickr / Code Rood)

Actievoeren in tijden van corona
Door de coronacrisis zijn vele geplande 
demonstraties en andere acties afgelast. 
Maar juist in deze tijd is het belangrijk 
om ons niet helemaal terug te trekken 
op het internet. Demonstranten van 
Code Rood beten het spits af met straat-
acties tegen Shell.

De coronapandemie houdt ons al 
maandenlang in de greep en heeft 
daarom ook grote gevolgen voor 
hoe wij ons politiek kunnen organi-
seren. 

In eerste instantie grepen activis-
tische groepen en organisaties naar 
online actievormen. Zo lanceerde 
Extinction Rebellion vlot hun cam-
pagne Geen Poen Zonder Plan!, 
waarin ze de overheid oproepen om 
geen economische steun te verlenen 
aan bedrijven zonder een klimaat-
plan. Deze eis zetten ze kracht bij 
door middel van een petitie. 

Ook riepen meerdere groepen op 
om boodschappen op de straten te 
krijten. Voor14 organiseerde een 
krijtactie op de Dag van de Arbeid 
met leuzen rondom de verhoging 

van het minimumloon. De 
Internationale Socialisten deden 
mee aan deze krijtactie in Groningen, 
Utrecht en Amsterdam.

CODE ROOD

In Nederland was Code Rood de 
eerste linkse groep die daadwerke-
lijk de straat op ging. De groots 
opgezette acties en blokkades rond-
om de aandeelhoudersvergadering 
van Shell werden door de coronacri-
sis afgelast. In plaats daarvan werd 
er een manifestatie georganiseerd 
bij het hoofdkantoor van de multina-
tional – waar achter slot en grendel 
een aandeelhoudersvergadering van 
twee personen plaatsvond. 

Voorafgaand aan de demonstratie 
legde de gemeente Den Haag stren-
ge restricties op. Zo mochten er niet 
meer dan dertig mensen demonstre-
ren. Deze arbitraire maatregel werd 
aangevochten in de rechtszaal, maar 
hield helaas stand. Uiteindelijk wer-
den er drie demonstraties van elk 
dertig personen georganiseerd op 

drie locaties in Den Haag. 
Opvallend was de extreem grote 

inzet van de politie. Per locatie waren 
tientallen agenten aanwezig, zowel 
te paard als met ME-busjes. De 
agenten waren onbeschermd en 

stonden dicht op elkaar te overleg-
gen. Er werd streng gehandhaafd op 
de opgelegde restricties. Ondanks 
dat de demonstranten ruime afstand 
hielden, mondkapjes droegen en er 
überhaupt niet massaal was opge-

roepen, werden arriverende activis-
ten direct tegengehouden door 
agenten te paard zodra het aantal de 
dertig oversteeg. 

Al met al leidde dit tot een aparte 
sfeer tijdens het protest. Desondanks 
werden er sterke speeches gegeven 
door klimaatactivisten en mensen-
rechtenactivisten uit Nigeria en 
West-Papua en is het goed dat de 
groep zich niet volledig heeft terug-
getrokken door corona.

Hoogstwaarschijnlijk zal corona 
nog voor lange tijd onze vormen van 
protest beïnvloeden. Het is van groot 
belang om ons niet volledig terug te 
trekken op het internet en social 
media, maar actief te blijven organi-
seren op de werkvloer en op straat. 
De demonstratie van Code Rood 
vormt een goed voorbeeld voor wat 
ons te wachten staat: verdere inper-
kingen van het demonstratierecht. 
We zullen moeten leren om creatief 
om te gaan met de beperkingen die 
een pandemie ons oplegt.

NINA CIALDELLA

Veel mensen die hulp nodig 
hebben, zetten om verschil-
lende redenen de stap naar 
hulpverlening pas in een laat 
stadium.

■ Foto: Russ Allison Loar



de★socialist #325 • juni 20206 PERSPECTIEF

De bekendste en meest ver-
woestende pandemie die de 
wereld heeft gekend is de 

Spaanse griep. Tussen 1918 en 1920 
eiste de ziekte zo’n vijftig miljoen 
levens. Dat gebeurde in golfbewe-
gingen. De eerste golf, in de zomer 
van 1918, was mild en maakte wei-
nig slachtoffers. De tweede golf, die 
in het najaar van datzelfde jaar toe-
sloeg, was veel erger. Waar bij een 
normale jaarlijkse griep misschien 
een op de duizend zieken overleed, 
was de tweede golf van de Spaanse 
griep voor een op de veertig fataal.

In maart 1918 werd de ziekte voor 
het eerst ontdekt op een Amerikaan-
se legerbasis in Kansas. Nog geen 
paar weken later waren 38 soldaten 
overleden en waren 1100 mensen 
in het ziekenhuis opgenomen. Het 
dodelijke virus kon zich razendsnel 
verspreiden omdat de soldaten sa-
mengepakt zaten in kazernes en 
loopgraven. De massale inzet van 
troepen tijdens de Eerste Wereldoor-
log betekende dat de Spaanse griep 
zich snel over de grenzen kon ver-
spreiden. 

Mensen die de ziekte hadden, 
kregen koorts en hadden overal pijn. 
Daarna volgden er bloedingen uit 
de mond, neus en oren, met hoest-
aanvallen die het kraakbeen en de 
ribben beschadigden. Veel patiënten 
stikten in hun eigen bloed.

TWEEDE GOLF

De eerste golf van infecties kwam in 
augustus tot stilstand. Maar daarna 
volgde een tweede golf die nog erger 
was dan de vorige. Pas toen volgden 
er in Nederland publieke maatrege-
len. Landelijke coördinatie was er 
niet. Lokale bestuurders moesten de 

De versoepeling van de coronamaatregelen kan in het 
najaar leiden tot een tweede golf van besmettingen. De 
geschiedenis maakt pijnlijk duidelijk wat er bij een pande-
mie kan gebeuren als er niet goed of te laat wordt ingegre-
pen.

beslissingen nemen. Bioscopen en 
toneelzalen werden gesloten, maar 
dat gold niet voor winkels en be-
drijven. Ook cafés bleven open. De 
economie moest wel blijven draaien. 
Bovendien werd sterke drank in die 
tijd, zeker door kwakzalvers, juist 
gezien als een goed werkend middel 
tegen de griep. 

Ook in andere landen werd er laat 
ingegrepen. Regeringen wilden in 
oorlogstijd geen quarantaines opleg-
gen. De Britse staat was bijvoorbeeld 
van mening dat de oorlogsvoering 
en de economie belangrijker waren 
dan het risico op verspreiding van de 
ziekte. In de VS leidde een ernstig te-
kort aan verpleegkundigen tot meer 
doden. Dat probleem werd nog eens 
verergerd door de weigering van het 
Amerikaanse Rode Kruis om tot het 
einde van de pandemie zwarte ver-
pleegsters in dienst te nemen.

Omdat er nog geen vaccin be-
stond, brak er in januari 1919 in Au-
stralië een derde golf uit. Die ging 
opnieuw door de VS en Europa. 
Maar omdat soldaten deze keer niet 
massaal verplaatst werden, kon de 
infectie zich niet zo snel versprei-
den. Bovendien nam de immuniteit 
toe en nam de virulentie af. De griep 
verdween weer snel. Een virus kan 
alleen overleven in een ander levend 
organisme. Dit zou kunnen verkla-
ren waarom de Spaanse griep zo snel 
weer uitdoofde. Tijdens grote sterfte 
gaat het virus zelf ook dood.

CHOLERA

Gelukkig laat de geschiedenis ook 
zien dat mensen zich niet willoos 
de dood in laten jagen en in opstand 
kunnen komen tegen wanbeleid 
waarbij de economie voorop staat. 

De uitbraak van een cholera-epide-
mie in Hamburg in 1892 kostte alleen 
in Europa al aan 250.000 mensen het 
leven. Cholera is een infectieziekte 
die wordt overgebracht via besmet 
water. Hamburg telde in 1892 onge-
veer 800.000 inwoners en had de op 
drie na grootste haven ter wereld. 

Het was bovendien een populair 
startpunt voor Europeanen die een 
nieuw leven in Amerika wilden be-
ginnen. De stad werd bestuurd door 
koopmansfamilies die handel en eco-
nomie boven het welzijn van de inwo-
ners plaatsten.

Het stadsbestuur weigerde geld 

uit te geven om het stadswater te be-
handelen en beweerde dat cholera 
werd verspreid door een onzichtba-
re damp waar niemand iets aan kon 
doen. Pas na zes dagen kwam het 
stadsbestuur in actie, nadat verschil-
lende mensen al waren overleden 
Tegen die tijd waren er duizenden 

Pandemieën werden altijd al onderschat

■ Het American Red Cross Motor Corps, een hulpdienst die volledig uit vrouwen bestond, werd opgericht door het Amerikaanse Rode Kruis. 

KE ES HOOG E N DI J K

Rusland 1917: hoe de revolutie tyfus een halt toeriep
Wereldwijd slagen regeringen er niet in mensen te bescher-
men tegen het coronavirus. Na de revolutie van 1917 in 
Rusland vormde tyfus een grote bedreiging. Door het 
nemen van revolutionaire maatregelen wisten gewone 
mensen de verspreiding van de ziekte een halt toe te roe-
pen.

Hoe zou een maatschappij die een 
revolutie heeft doorgemaakt omgaan 
met een pandemie? Het Rusland van 
1917 geeft ons daar een idee van. In 
oktober van dat jaar kwam de arbei-
dersklasse, geleid door de bolsjewis-
tische partij, aan de macht. Ze werd 
meteen geconfronteerd met uitbra-
ken van ziektes als cholera, pokken 
en Spaanse griep. Maar de grootste 
dreiging kwam van tyfus.

Deze ziekte wordt verspreid door 
de klerenluis. Dit insect leeft in de 
kleding van mensen en gedijt onder 
slechte hygiënische omstandighe-
den. De Eerste Wereldoorlog was 
een ideale voedingsbodem voor de 
luizen, die in de uniformen van sol-
daten gingen zitten. 

In 1919 zou Vladimir Lenin tijdens 
een bijeenkomst hebben gezegd: 
‘Alle aandacht voor dit probleem, ka-

meraden. Of de luizen verslaan het 
socialisme, of het socialisme verslaat 
de luizen.’

Dat was geen gemakkelijke op-
gave. Rusland was een onderontwik-
keld land en de burgeroorlog had 
de meeste industrie verwoest. De 
Russische maatschappij, die werd 
bestuurd door arbeidersraden of 
sovjets, ging de uitdaging aan. De 
gezondheidszorg was genationali-
seerd onder arbeiderscontrole en 
was nu gratis. Dat was cruciaal voor 
het maken van een plan om de tyfus 
te bestrijden. De belangrijkste taak 
was een grootschalige uitbreiding 
van de gezondheidszorg.

De Noorse journalist Jakob Friis 
reisde midden in de pandemie naar 
Rusland en interviewde dr. Pervoe-
chin, die verantwoordelijk was voor 
medicijnen. Die vertelde hem: ‘Door 

de nationalisatie van de apotheken 
worden schaarse voorraden medi-
cijnen eerlijk verdeeld. Ondanks alle 
moeilijkheden is de gezondheidssi-
tuatie het afgelopen jaar verbeterd. 
Er zijn nieuwe medicijnenfabrieken 
geopend en grote voorraden gecon-
fisqueerd bij speculanten. Geen en-
kele kapitalistische regering had de 
volksgezondheid zo goed kunnen 
beschermen.’

VAN ONDEROP

Veel uit het verslag van Friis’ is be-
vestigd door een artikel uit 1993 van 
de Amerikaanse onderzoeker K. 
David Patterson: ‘In november 1919 
behandelden desinfectieteams in 
de treinstations van Moskou dage-
lijks 40.000 tot 50.000 mensen. Uit-
eindelijk regelde de Sovjetregering 
250.000 bedden voor tyfuspatiënten 
en zette 300 isolatie- en desinfec-
tieposten op langs spoorwegen en 
vaarwegen. In het leger werden hon-
derden bad- en desinfectie-ploegen 
opgezet om de soldaten te ontluizen. 
Hierbij werden zoveel luizen gedood 
dat de vloer in een desinfectieruimte 
van het Rode Leger werd bedekt met 
een zes centimeter dikke laag dode 
luizen.’

De maatregelen werden niet van 
boven opgelegd, maar doorgevoerd 
door een netwerk van arbeidersorga-
nisaties. Al in 1918 werden er in ste-
den en dorpen Arbeiderscomités ter 
Bestrijding van Epidemieën opge-
richt. Zij inspecteerden gebouwen, 
gaven voorlichting, deelden zeep 

C HARLI E K I M BE R

■ Sovjetposter die oproept voor hygiëne 
tegen de klerenluis, ca. 1921.

uit, verspreidden wetenschappelijke 
informatie en bestreden de luizen. 
In 1920 schreef Nikolai Semasjko, 
de hoogste functionaris voor volks-
gezondheid: ‘We kunnen zonder 
overdrijving stellen dat de tyfus- en 
cholera-epidemieën vooral verslagen 
zijn door de hulp van de arbeiders- 
en boerencomités.’

Enkele dagen voordat hij in 1920 
aan tyfus overleed, schreef de revo-
lutionaire journalist John Reed: ‘De 
bewuste politiek van de Geallieerden 
om levering van medicijnen aan Rus-
land te blokkeren, kostte duizenden 
mensenlevens. Desondanks wist het 
Volkscommissariaat voor Volksge-
zondheid een enorme gezondheids-
sector op te bouwen, een netwerk 
van medische afdelingen onder 
controle van de plaatselijke sovjets 
overal in Rusland, op plaatsen waar 
voorheen nog nooit een dokter was 
geweest.’

Te midden van oorlog en hon-
gersnood bestreden de bolsjewie-
ken epidemieën met een beleid dat 
wetenschappelijker, effectiever en 
democratischer was dan dat van de 
rijkste landen een eeuw later. Daar-
om vechten we ervoor het kapita-
lisme van armoede en pandemieën 
te vervangen door socialisme.         ■ 
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De kwalijke rol van het kapitalisme in de verspreiding van 
het coronavirus wordt duidelijk onder toenemende lagen 
van de bevolking. Maar mensen willen niet alleen weten 
wie de schuld moet krijgen, maar ook wat de alternatieven 
zijn.

Pandemieën werden altijd al onderschat

Een socialistisch 
antwoord op Covid-19

De huidige pandemie vormt 
een uitdaging voor revoluti-
onaire socialisten. Miljoenen 

mensen worden meer dan ooit ge-
confronteerd met de tegenstrijdighe-
den van het kapitalistische systeem 
en zijn op zoek naar antwoorden. 
Discussies over waarom de meest 
essentiële beroepen onderbetaald 
worden, waarom de huren zo hoog 
zijn en waarom het zorgstelsel wordt 
uitgekleed door neoliberale regerin-
gen zijn niet langer marginaal. Maar 
wat is het alternatief?

Ook al wijzen marxisten utopi-
sche luchtkastelen resoluut van 
de hand, de tijden waarin we leven 
vragen om het vermogen om soci-
ale alternatieven te bedenken en in 
te zien dat een andere wereld mo-
gelijk is. Een maatschappij die zich 
bekommert om mensen en niet om 
winsten, een maatschappij die solida-
riteit hoog in het vaandel draagt en 
niemand in de steek laat. Wij zien de 
oplossing voor dodelijke pandemie-
en in de revolutionaire omverwer-
ping van het kapitalistische systeem 
en de opbouw van een socialistische 
wereld. Maar dit roept de vraag op: 
hoe zou een socialistisch samenle-
ving omgaan met een virale pande-
mie? 

Het is allereerst van belang om 
te begrijpen dat de omstandigheden 
die leiden tot de ontwikkeling van 
een pandemie anders zouden zijn 
in een socialistisch systeem. Gecen-
traliseerde kapitalistische productie 
schept de voorwaarden voor dicht-
bevolkte stedelijke gebieden. Aan 
het begin van de 20e eeuw leefde 
85 procent van de wereldbevolking 
op het platteland. Rond 2000 leefde 
de helft van de wereldbevolking in 
stedelijke centra en dit aandeel stijgt 
steeds sneller. Samen met de groot-
schalige bio-industrie en de nadruk 
op monocultuur fungeren de steden 
als enorme petrischalen, waarop vi-
russen zich kunnen ontwikkelen. 

■ Het American Red Cross Motor Corps, een hulpdienst die volledig uit vrouwen bestond, werd opgericht door het Amerikaanse Rode Kruis. 
Door de globalisering kunnen deze 
virussen zich tegenwoordig razend-
snel verspreiden. 

PARADOXAAL

Het is paradoxaal dat onder het ka-
pitalisme de economie een obstakel 
is in de strijd tegen corona. Een 
doordacht systeem zou de economie 
en de maatschappelijke structuren 
kunnen gebruiken om de pandemie 
te bestrijden. In een socialistische 
wereld zouden de productiemidde-
len niet in handen zijn van een aantal 
miljardairs, maar van de grote meer-
derheid van de bevolking. 

De hele economie zou democra-
tisch worden bestuurd. Het winst-
motief dat aan de basis ligt van de 
kapitalistische productie zou niet 
meer bestaan. Beslissingen over 
economische productie zouden ver-
trekken vanuit de vraag: ‘wat hebben 
we nodig?’ Alle economische midde-
len voor zo’n manier van samenleven 
zijn al voorhanden. 

En zonder de noodzaak van groei 
en kapitaalaccumulatie zouden men-
sen in alle niet-essentiële sectoren 
thuis kunnen blijven totdat de situ-
atie veilig is. Het is niet zo dat dan 
opeens alle infrastructuur, werkplek-
ken, fabrieken en diensten zouden 
ophouden te bestaan. Bovendien 
zouden de omstandigheden verdwij-
nen die de huidige arbeidsverdeling 
tot stand brengen. Dit maakt het mo-
gelijk dat mensen solidair met elkaar 
kunnen zijn en zich kunnen organi-
seren op manieren die nodig zijn om 
de pandemie te bestrijden. 

De industrie kan dan worden her-
vormd, zodat er wordt geproduceerd 
wat mensen nodig hebben om de 
crisis het hoofd te bieden. Concreet 
betekent dit het produceren van me-
dische apparatuur, veiligheidsuitrus-
tingen of andere goederen die nodig 
zijn in de strijd tegen het virus. De 
kapitalistische productie volgens 

het just in time-principe heeft geleid 
tot een enorm tekort aan persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Op 
dit moment hopen regeringen dat 
de markt bedrijven ertoe aanzet om 
de productie aan te passen omdat er 
winsten te behalen zijn. In een socia-
listische economie zou de productie 
gebaseerd zijn op solidariteit en be-
hoefte.

In een socialistische samenleving 
zou huisvesting niet langer kunst-
matig schaars worden gehouden, of 
er nu sprake is van een pandemie of 
niet. Niemand zou meer dakloos zijn. 
De ontwikkeling van een socialisti-
sche samenleving zorgt voor grote 
veranderingen in de infrastructuur: 
zo verdwijnen de voorwaarden voor 
dichtbevolkte stedelijke getto's. In 
de beginfase van een socialistische 
samenleving zouden hotels kunnen 
worden ingezet om dichtbevolkte 
gemeenschappen tijdens een pande-
mie te ontzien. 

Misschien wel het belangrijkste 
is dat het medische onderzoek naar 
geneesmiddelen en behandelmetho-
des niet meer onderhevig is aan ka-
pitalistisch winstbejag. In plaats van 
een internationale concurrentiestrijd 
om wie het snelst een vaccin kan 
ontwikkelen om hier financieel van 
te profiteren, zou de nadruk liggen 
op internationale samenwerking. 
Het testen, behandelen en doen van 
wetenschappelijk onderzoek zouden 
niet langer worden belemmerd door 
de belangen van bedrijven die munt 
willen slaan uit patenten of exclusie-
ve contracten. 

De bekende kapitalistische man-
tra dat de geschiedenis voorbij is, 
klopt niet. Het kapitalisme heeft de 
voorwaarden voor zijn eigen onder-
gang geschapen. Wij hebben im-
mers de beschikking over de midde-
len om een wereld te creëren zonder 
honger, zonder uitbuiting, zonder 
dat we mensenlevens moeten afwe-
gen tegen economische belangen. 
Om dit mogelijk te maken, moeten 
we ons als arbeidersklasse organise-
ren om het kapitalistische systeem 
voor eens en voor altijd te verslaan. 
Alleen dan kunnen we een wereld 
opbouwen waarin mensen samen 
kunnen delen in de vruchten van 
hun arbeid. Dat is een socialistische 
wereld.                                               ■ 

mensen ziek. In totaal kwamen 8600 
mensen om het leven.

ZONDEBOKPOLITIEK

In plaats van in actie te komen, 
legden politici liever de schuld bij 
Oost-Europeanen, die via Hamburg 
in grote aantallen naar Amerika emi-
greerden. Ook mocht eerst de haven 
niet dicht, want dat zou grote verlie-
zen voor de kooplui betekenen. De 
uitbraak werd uiteindelijk beteugeld 
door reisbeperkingen op te leggen 
aan mensen, huizen te desinfecteren 
en mensen te bevelen alleen water te 
drinken uit een schoonwatervoorzie-
ning die na de uitbraak was aange-
legd.

Veel inwoners hielden het stads-
bestuur verantwoordelijk voor de 
catastrofale gevolgen van de epide-
mie. Dit leidde in 1893 zelfs tot een 
opstand tegen functionarissen die re-
gels moesten handhaven ter voorko-

ming van verspreiding van de ziekte. 
De strenge maatregelen raakten 

vooral het arme deel van de bevol-
king. Veel armen dachten dat de 
overheidsmaatregelen vooral be-
doeld waren om hen onder de duim 
te houden. Een controleur en een 
agent werden tijdens de opstand 
doodgeslagen. Er werden ordetroe-
pen opgetrommeld om de menigte 
met geweld uiteen te drijven.

KLASSE

Ook Parijs kende in 1832 een op-
stand vanwege een cholera-epi-
demie. Binnen een paar maanden 
kwamen 20.000 Parijzenaars om het 
leven en in heel Frankrijk meer dan 
100.000 mensen. In de vroege jaren 
1830 woonden grote aantallen arme 
arbeiders dicht op elkaar in Parijs. 
De arme wijken werden broedplaat-
sen voor cholera. Veel welgestelde 
inwoners wisten de stad te ontvluch-
ten bij de eerste tekenen van de 
uitbraak, waardoor de ziekte vooral 
slachtoffers maakte onder het arme 
deel van de inwoners.

De rijken gaven de armen de 
schuld van het verspreiden van de 
ziekte, terwijl de armen dachten dat 
de rijken hen probeerden te vergifti-
gen. In dit klimaat van angst en vij-
andigheid richtte de woede van de 
Parijzenaars zich op de regering. De 
politieke spanningen liepen op toen 
premier Casimir Pierre Périer in 
mei van dat jaar aan de ziekte stierf. 
Périer werd door de arbeidersklasse 
gehaat vanwege zijn meedogenloze 
onderdrukking van een staking door 
zijdearbeiders een jaar eerder. Ko-
ning Louis-Philippe gaf Périer een 
staatsbegrafenis, maar weigerde 
dezelfde eer toe te kennen aan de 
geliefde generaal Lamarque, die een 
paar weken later stierf aan cholera.

Boze demonstranten negeerden 
de bevelen van de koning en pro-
beerden de kist van Lamarque naar 
het Panthéon te brengen. Al snel 
werden er barricades in de centrale 
wijken van de stad opgeworpen en 
een nieuwe revolutie stond voor de 
deur. 

Schrijver Victor Hugo zou van 
deze republikeinse opstand het 
hoogtepunt maken van zijn epische 
roman Les Misérables. Deze opstand 
mislukte uiteindelijk omdat het 
Franse publiek weigerde zich aan 
de kant van de rebellen te scharen. 
Ondanks zijn impopulariteit en ge-
brekkige leiderschap slaagde Louis-
Philippe erin aan de macht te blijven 
tijdens de cholera-uitbraak.

Deze historische voorbeelden le-
ren ons dat we niet op de heersende 
klasse kunnen vertrouwen als het 
gaat om het bestrijden van een pan-
demie.                                                  ■

MAX POG RZ E BA

■ Amerikaanse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Volgens schrijver Rutger 
Bregman betekent corona het 
einde van het neoliberale tijd-

perk. De coronacrisis laat volgens 
hem zien dat mensen wel deugen, in 
lijn met zijn laatste boek De meeste 
mensen deugen. Volgens Bregman 
vormt deze hernieuwde solidariteit, 
samen met een beteugeling van het 
kapitalisme door een Keynesiaanse 
staat, het antwoord op zowel de 
coronacrisis als het neoliberalisme. 

Echter, zoals Anton Jäger in De 
Groene Amsterdammer al schreef, 
een altruïstische gedragsverande-
ring is geen alternatief voor radicale 
politiek en systeemverandering. 
Langs dezelfde lijn als Bregman 
publiceerde Jesse Klaver een delta-
plan om uit de coronacrisis te 
komen. Afgezien van het reformisti-
sche karakter van de vijf punten in 
het manifest, is de titel 
#SolidaireSamenleving veelzeggend. 

We moeten inderdaad deze kans 
aangrijpen om over de samenleving 
na corona en het kapitalisme na te 
denken, maar we moeten er niet van 
uitgaan dat het allemaal vanzelf zal 
gaan zo lang we maar samen sterk 
staan. De hoogdravende energie 
waarmee het einde van het kapita-
lisme wordt aangekondigd, komt 
voort uit een gebrekkige analyse van 
het kapitalisme. In die analyse wordt 
het kapitalisme gezien als een men-
taliteit waarvan de uitwassen met 
slechts een andere instelling uit te 
roeien zijn.

DWANG EN UITBUITING 

Maar kapitalisme is geen kwestie 
van instelling: het is een systeem van 
dwang en uitbuiting. Een systeem 
waarin de ongelijkheid tussen de 
bezittende en de werkende klasse 
alsmaar groter wordt. Werkende 
mensen zien hun arbeidspositie ver-
slechteren terwijl de rijken, zelfs in 
tijden van crisis, de waarde van hun 
aandelen zien toenemen. Het 
systeem van economische en sociale 
verhoudingen werkt niet in ons voor-
deel. 

De waarde die wij als werkende 
mensen door onze arbeid creëren 
wordt door een kleine groep ultrarij-
ken toegeëigend. Slechts een deel 
vloeit terug naar de werkende men-
sen als loon, met geluk net genoeg 
om de vaste lasten te betalen. Deze 
economische verhouding tussen 
loonarbeid en kapitaal leidt tot de 
slavernij van de loonarbeider en de 
heerschappij van de kapitalist, zoals 
Marx beschrijft in Loonarbeid en 
kapitaal. 

Tijdens de coronacrisis zien we 
deze mechanismen in volle werking. 
Veel werkende mensen zijn tegen-
woordig afhankelijk van flexibele en 
onzekere contracten. Terwijl wer-
kenden in de problemen raken nu 
het werk wegvalt, komt het de kapi-
talist maar al te goed uit dat hij deze 

Voor deze historici en economen is 
er dan ook weinig noodzaak om de 
ontstaansgeschiedenis van het kapi-
talisme verder uit te zoeken, ze gaan 
er namelijk vanuit dat in embryo het 
kapitalisme altijd al aanwezig was.

ROOF, MOORD EN PLUNDERING 

Marx veronderstelde juist dat de 
geschiedenis door menselijk handen 
voortgestuwd wordt en dat er een 
specifieke ontstaansgeschiedenis 
van het kapitalisme is. Elke voor-
gaande klassenmaatschappij had 
haar eigen productiewijze. 
Bijvoorbeeld de economie van de 
oude Grieken en Romeinen steunde 
op de slavernij en de middeleeuwen 
werden gekenmerkt door de relatie 
tussen landheer en boeren, waar de 
boeren een deel van hun oogst 
moesten afstaan in ruil voor het 
grondgebruik. 

Marx noemt de overgang naar de 
kapitalistische economie het geheim 
van de oorspronkelijke accumulatie. 
Voordat er een maatschappij bestond 
waarin kapitaalkrachtigen de macht 
hadden over de economie en de 
arbeid, moesten ze eerst genoeg 
kapitaal vergaard hebben en moes-
ten de randvoorwaarden voor uitbui-
ting en dus accumulatie aanwezig 
zijn. 

Hiervoor was in de burgerlijke 
politieke economie nooit meer dan 
een mythische verklaring gegeven 
volgens Marx: ‘In een reeds langver-
vlogen tijd bestond er aan de ene 
kant een vlijtige, intelligente en vóór 
alles spaarzame elite en aan de ande-
re kant luierende schooiers, die alles    
– en meer dan dat – verkwistten.’ 

Het volgende gedachte-experi-
ment laat goed zien hoe de mythe 
van de spaarzame elite de plank mis-
slaat: als de eerste homo sapiens 
zo’n 200.000 jaar geleden elk jaar het 
huidige modale inkomen zou verdie-
nen en nooit een cent zou uitgeven 
zou hij 7,2 miljard euro gespaard 
hebben. Dat is nog niet eens de helft 

Toen de coronacrisis uitbrak werd er direct geroepen dat de 
wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. Mensen zouden gaan 
inzien dat onze huidige maatschappijvorm niet houdbaar is 
en hun gedrag en mentaliteit veranderen. Maar het kapita-
lisme is geen mentaliteitskwestie, maar systeem van dwang 
en uitbuiting met een bloedige ontstaansgeschiedenis.

kostenpost makkelijk kan lozen, nu 
hij hun arbeid niet meer nodig heeft. 

Op andere werkplekken, zoals 
distributiecentra en winkels, moeten 
mensen onder onveilige omstandig-
heden werk verrichten dat enkel de 
winst van de kapitalist ten goede 
komt. Over de hele productieketen 
komen werkende mensen hierdoor 
onnodig met elkaar in contact en 
lopen daarmee risico op besmetting, 
enkel en alleen om er voor te zorgen 
dat de 24-uurseconomie van het 
kapitalisme draaiend blijft. 
Tegelijkertijd ontvangen ze slechts 
een minimumloon, terwijl de win-
sten van Ahold en Amazon door blij-
ven stijgen. 

De heerschappij van de kapitalist 
betekent niet alleen dat deze zich 
kan verrijken ten koste van arbei-
ders, maar ook dat de economische 
belangen van het kapitaal de politiek 
domineren. Hoe de regering is 
omgegaan met de coronacrisis 
maakt duidelijk dat de economie 
boven de gezondheid van de men-
sen wordt gesteld. 

In veel landen stuit de herope-
ning op verzet van de werkende 

Kapitalisme: systeem of mentaliteit?

mensen, desondanks worden de ver-
soepelende maatregelen doorge-
drukt. Het is exemplarisch voor de 
rol van de werkende klasse in het 
kapitalisme: zij hebben geen demo-
cratische controle over de economie 
– dat een groot deel van je leven 
beheerst - en zijn onderworpen aan 
het winstmotief.     

MENSELIJKE AARD

Er wordt vaak beweerd dat er geen 
alternatief is, maar het kapitalisme is 
een relatief jong systeem met een 
specifieke ontstaansgeschiedenis. 
De marxistische historicus Ellen 
Meiksins Wood laat in haar boek 
Origin of Capitalism treffend zien 
hoe burgerlijke economen en histo-
rici deze ontstaansgeschiedenis pro-
beren te verdoezelen. 

Zij presenteren het kapitalisme 
namelijk als een logisch uitvloeisel 
van de menselijke aard. Die veron-
derstelde menselijke aard is wat 
Adam Smith aanduidde als de 
natuurlijke neiging om te onderhan-
delen, te ondernemen en te ruilen 
(‘truck, barter and exchange’). Deze 
aard zou transhistorisch en univer-
seel in de menselijke geschiedenis 
aanwezig zijn.

In de hele geschiedenis was het 
kapitalisme als maatschappijvorm 
daarom latent aanwezig. Er was 
alleen nog wat technologische en 
intellectuele vooruitgang nodig om 
de homo economicus, die rationeel in 
het eigenbelang handelt, tot ont-
plooiing te laten komen. Volgens 
burgerlijke economen en historici is 
er altijd commercie aanwezig 
geweest. Het kapitalisme zou slechts 
een effectievere en kwantitatieve 
toename zijn van eerdere commerci-
ele activiteit. Wood noemt dit het 
commercialisatiemodel.

Dit model legt echter niet uit wat 
de specifieke sociale en economi-
sche verhoudingen binnen het kapi-
talisme zijn en hoe deze verschillen 
van voorgaande maatschappijen. 

E LMAR VAN DE N BE RG 

■ De Indische antikoloniale strijder Diponegoro geeft zich over, schilderij van Nicolaas Pieneman, 1835.

De heerschappij van de kapi-
talist betekent ook dat de 
economische belangen van 
het kapitaal de politiek domi-
neren.
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van het vermogen van de rijkste 
Nederlander, Charlene de Carvalho-
Heineken. 

In tegenstelling tot eerdere opvat-
tingen over accumulatie van kapitaal 
toonde Marx aan hoe door onteige-
ning van de arbeidersklasse de kapi-
talistische verhoudingen in het leven 
werden geroepen. Voordat er accu-
mulatie op basis van uitbuiting plaats 
kon vinden, moesten er bepaalde 
voorwaarden zijn geschapen. Een 
van de belangrijkste was de privati-
sering van de productiemiddelen in 
handen van de kapitalist (de over-
gang van gemeenschappelijk naar 
privaat eigendom) en het creëren 
van een grote groep arbeiders die 
niets anders konden dan hun 
arbeidskracht verkopen. Dit is 
namelijk de economische verhou-
ding waarop het kapitalisme drijft. 

Marx beschrijft in Het Kapitaal 
hoe de onteigening van de platte-
landsbevolking de kapitalist voorzag 
van kapitaal (geprivatiseerde grond) 
en arbeidskracht (weggedreven boe-
ren). In de feodale sociale verhou-
dingen had de werkende klasse, de 
boeren, vaak nog toegang tot een 
deel van de productiemiddelen, 
namelijk een stukje land. Van de 
oogst van dit land moesten ze een 
deel afstaan aan de landheer. Voor 
de rest konden ze vaak gebruik 
maken van gemeenschappelijke 
gronden om wat extra’s te verbou-
wen of om hun vee te laten grazen. 
Door roof, moord en plundering 
werden de boeren verdreven van 
deze gemeenschappelijke gronden 
en naar de steden gejaagd, waardoor 
ze geen andere keus hadden dan 
hun arbeidskracht te verkopen. 

KOLONIALISME EN ECOLOGIE 

Voor het tot stand komen van het 
kapitalisme werden ook gemeen-
schappen buiten Europa verwoest. 
Marx dichtte het kolonialisme, 
waarmee geroofd kapitaal naar 
Europa werd gehaald, een centrale 
rol toe in de oorspronkelijke accu-
mulatie. Hij noemde het een gruwe-
lijk systeem: ‘De geschiedenis van 
het Hollandse koloniale beheer ont-
hult een niet te overtreffen beeld 
van verraad, omkoperij, sluipmoord 
en laagheid’. Holland was in de 
zeventiende eeuw de kapitalistische 
natie bij uitstek. 

De Guyanese revolutionair Walter 
Rodney liet met zijn boek How 
Europe underdeveloped Africa zien 
hoe het (neo-)kolonialisme niet 
alleen een moorddadig systeem is 
maar ook hoe de overuitbuiting van 
het mondiale zuiden de aanwezige 
economie daar verwoeste en de 
kapitaalaccumulatie in Europa ver-
snelde.

In een recent artikel legt marxis-
tisch ecoloog John Bellamy Foster 
ook de link tussen koloniale uitbui-
ting en ecologische vernietiging. 
Foster richt zich op de gebeurtenis-
sen rondom de Ierse hongersnood 
(1845-1850) die meer dan een mil-
joen levens eiste. Eeuwen van 
Engelse kolonisatie had de Ieren 
verdrongen naar de minst vruchtba-
re gronden en de inheemse indu-
strie verwoest. Bovendien werd veel 
voedsel zoals graan, vis en boter 
geëxporteerd naar Engeland. 

Als vervanging van het voedsel 
voor eigen gebruik begonnen de 

Kapitalisme: systeem of mentaliteit?

Ieren met het verbouwen van aard-
appelen omdat deze op de onvrucht-
bare gronden konden groeien. Om 
zowel de export van graan als het 
verbouwen van aardappelen voor 
eigen gebruik op peil te houden 
werd er door de Ierse boeren een 
verfijnd systeem van bemesting en 
wisselbouw opgezet.

Toen er een schimmel uitbrak die 
de aardappeloogst vernietigde en de 
Engelsen het overige voedsel bleven 
exporteren, brak er een hongers-
nood uit. Een miljoen arme boeren 
overleefden de hongersnood niet en 
nog eens 1,5 miljoen emigreerden 
naar Groot-Brittannië of een van de 
Engelse koloniën. De Engelse heer-
sende klasse zocht niet naar oplos-
singen om de Ierse bevolking te 
helpen, maar naar nieuwe manieren 
om de Ierse kolonie winstgevend te 
houden. 

Het Engelse parlement voerde 
wetten in die de verlaten en verarm-
de stukken land voor een spotprijs 
onder de hamer brachten. De kleine 
boeren waren door de honger al 
grotendeels verdreven van de gron-
den. Nu de gronden werden gepriva-
tiseerd, werd de weg vrijgemaakt 
voor veehouderij. Met de afschaffing 
van de Corn Laws was het importe-
ren van graan ook mogelijk gewor-
den en was de noodzaak voor Iers 
graan verminderd. 

Met het verdwijnen van de Ierse 

boeren verdween ook de wissel-
bouw en de natuurlijke bemesting. 
De grond verloor door de veehoude-
rij aan vruchtbaarheid. In het begin 
van de 19de eeuw werd Ierland 
gezien als het meest vruchtbare van 
de Britse eilanden. Aan het eind van 
de 19de eeuw hadden de Engelsen 
zowel de grond als de Ieren zelf ver-
woest. 

Met het exporteren van de han-
delsgewassen naar Engeland had-
den de Engelsen de grond zo uitge-
put dat deze niet meer geschikt was 
voor het herstel van de landbouw dat 
na de hongersnood zo nodig was. 
Marx bestudeerde het kolonialisme 
en de ecologie in Ierland om zijn 
ecologische theorie over de breuk in 
de stofwisseling tussen mens en 
natuur vorm te geven. 

DESTRUCTIEF

De injectie van kapitalistische ver-
houdingen had niet alleen een desas-
treus effect op de economie en eco-
logie, ook pre-kapitalistische sociale 
relaties werden vernietigd. Dit toont 
nogmaals aan dat het kapitalisme 
een uniek systeem is dat vorige 
maatschappijvormen vervangt, en er 
niet slechts een efficiëntere vorm 
van is. 

Rosa Luxemburg schreef over 
deze destructieve kracht, die uniek 
was aan het kapitalisme. Overal waar 
het kapitalisme ontstond, verstoorde 
het de pre-kapitalistische relaties die 
meer nadruk legden op de gemeen-
schap. Hierbij maakte Luxemburg 
een interessant onderscheid met het 
veroveren van landen in de middel-
eeuwen. Dit kwam natuurlijk ook 
voor, maar bijna nooit ging het daar-
bij om de volledige overname van 
het land of een genocide op het volk, 
zoals dat onder kapitalistisch imperi-

alisme wel zo was. In de middeleeu-
wen werden veroveringen vaak 
gebruikt om belasting te persen uit 
de lokale economie of om ongelijke 
handelscontracten af te dwingen. 

Maar bij het kapitalisme gaat het 
om de ander soort uitbuiting. Het 
gaat om het ‘vrij’ maken van de 
arbeider van grond en bodem. 
Kapitaalaccumulatie in het koloniale 
land is dan niet genoeg; de accumu-
latie wordt met geweld voortgezet 
over de grens. De bestaande sociale 
en economische relaties werden niet 
vanzelf van binnenuit omgezet naar 
kapitalistische verhoudingen, maar 
met geweld afgedwongen door de 
koloniale macht. 

Luxemburg noemt het voorbeeld 
van Frans en Brits kolonialisme in 
respectievelijk Algerije en het 
Indiase subcontinent. Beide gebie-
den waren in de eeuwen voor de 
Europese overheersing bezet 
geweest, maar geen enkele verove-
raar had zo ingrijpend de maatschap-
pij veranderd als de Fransen en 
Britten. Door het land over te nemen 
en kapitalistische verhoudingen tot 
stand te brengen werden alle pre-
kapitalistische sociale relaties – van 
tradities van gemeenschappelijk 
bezit tot matriarchale structuren – 
verwoest en vervangen door de 
heerschappij van het private eigen-
dom en de uitbuiting van arbeiders.

KAPITALISME IS GEEN MENTALITEIT

De kapitalistische mentaliteit waar 
we tijdens corona vanaf zouden moe-
ten stappen, bestaat alleen maar bij 
de gratie van de kapitalistische ver-
houdingen en de gevolgen daarvan. 
Het systeem dwingt ons om bepaal-
de keuzes te maken. Dit systeem is 
geen logisch gevolg van onze men-
selijke aard, maar is tot stand geko-

■ Slachtoffers van de Ierse hongersnood trekken op naar de stad op zoek naar eten (Beeld: Wikimedia Commons).

men met geweld en zal met geweld 
verdedigd worden. 

Zoals aangetoond is het kapitalis-
me een specifieke vorm van het 
organiseren van de economie en de 
bredere maatschappij. Dit systeem 
heeft een bloedige ontstaansge-
schiedenis van kapitaalaccumulatie 
en zal niet zomaar ten val komen. 
Juist het tegenovergestelde is waar. 
Zoals vorige crises ons geleerd heb-
ben, zal het kapitalisme alles uit de 
kast halen om zichzelf in stand te 
houden. 

Het enige alternatief voor het 
onrecht van het kapitalisme is dan 
ook een economie met fundamen-
teel andere verhoudingen: een eco-
nomie waarin de productie geba-
seerd is op menselijke behoeften en 
gelijke verdeling. Wat hier logi-
scherwijs uit voortvloeit, is dat wij 
ons politiek moeten organiseren 
tegenover de belangen van de heer-
sende klasse. 

Deze vorm van politieke organi-
satie betreft serieuze machtsvor-
ming op de werkplekken en op straat 
en vergt veel meer dan een verande-
ring van ideeën. Het doorgronden 
van het kapitalisme door het bestu-
deren van haar geschiedenis vormt 
hier ook een belangrijk onderdeel 
van. Alleen dan zullen wij in staat zijn 
om de werking ervan te snappen en 
te komen tot daadwerkelijke veran-
dering in plaats van liberale hervor-
mingen.

De coronacrisis biedt inderdaad 
openingen om na te denken over een 
wereld na corona. Maar deze wereld 
komt er niet vanzelf. De coronacrisis 
legt slechts de mechanismen en uit-
wassen van het kapitalisme bloot. 
Om de uitbuiting die zo fundamen-
teel is voor het kapitalisme te stop-
pen, hebben we veel meer nodig dan 
een ideeënstrijd. 

‘De geschiedenis van het 
Hollandse koloniale beheer 
onthult een niet te overtref-
fen beeld van verraad, sluip-
moord en laagheid’
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De klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben 
een flitsende bundel uitgebracht gevuld met artikelen van 
activisten, wetenschappers en journalisten. Het boek weer-
spiegelt het beste dat XR te bieden heeft – urgentie, enthou-
siasme en daadkracht – maar laat veel strategische vragen 
onbeantwoord.

Meer dan dertig auteurs heb-
ben een bijdrage geleverd 
aan deze bundel, die inge-

deeld is rond de drie hoofdprincipes 
van XR: vertel de waarheid, doe wat 
nodig is en betrek burgers. De kracht 
van het boek ligt in de veelzijdigheid 
en de vlotte stijl. De bijdragen zijn 
kort, brengen allemaal wel iets prik-
kelends en worden vergezeld door 
opruiende illustraties. 

Scholier Jesse van Schaik vertelt 
het aanstekelijke verhaal over de 
opkomst van Fridays for Future, ter-
wijl Mitchell Esajas, initiatiefnemer 
van The Black Archives, voorbeelden 
geeft van koloniale staten die de 
natuur plunderden. Programma-
maker Evanne Nowak beschrijft 
prachtig hoe mensen die zich door 
klimaatcatastrofe overweldigd voe-
len, worstelen met het verlies van een 
toekomstperspectief. Haar antwoord? 
‘Wanhoop toelaten, niet als een mach-
teloos eindpunt, maar als een begin 
van diepe betrokkenheid, groei en 
verbinden.’ Actievoeren met een 
gebroken hart.

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Nu het nog kan is een wervend boek 
waarin alle auteurs zijn verbonden 
door hun zorgen over de klimaatcri-
sis. Het boek streeft naar een dieper 
begrip van de oorzaken van de ont-
wrichting tussen mens en natuur en 
probeert te verkennen wat klimaat-
rechtvaardigheid is, al ontbreekt er 
door de diversiteit aan auteurs een 
coherente analyse. De Indiase milieu-
activist Vandana Shiva schrijft in een 
krachtig betoog dat ‘ecocide en geno-
cide een ondeelbaar proces zijn’. De 
les, die als een rode draad door het 
boek loopt, is dat het voor een gezon-

terplan. 
Laat ik als eerste zeggen dat ontre-

gelen, bewegingsbouw en burgerpar-
ticipatie allemaal onderdeel zijn van 
wat we nodig hebben om een klimaat-
catastrofe af te wenden. Maar hoe XR 
verandering voorstelt, is wel erg licht-
zinnig. Meerdere stukken in de bun-
del laten zien hoe multinationals 
bewust het leven op aarde uitroeien 
in hun jacht naar winst en hoe staten 
over lijken gaan in de strijd voor 
dominantie over mens en natuur. 
Elke protestbeweging die deze 
machtsorde wil veranderen zal stui-
ten op gehaaide tegenstand: laster-
campagnes in de media, juridische 
disciplinering en repressie. De bewe-
ging zal deze tegenstand strategisch 
en organisatorisch moeten zien te 
trotseren. Juist omdat de klimaatcri-
sis zo urgent is mogen we niet naïef 
zijn over het systeem dat we bestrij-
den. Net zoals XR de politieke macht-
hebbers oproept om eerlijk te zijn 
over de klimaatcrisis, zal XR zelf eer-
lijk moeten zijn over macht en poli-
tiek. 

KLASSE

Leer van mei ‘68, toen een studenten-

opstand in Parijs en een algemene 
staking van 10 miljoen Franse arbei-
ders er bijna in slaagden om een 
regering ten val te brengen, maar met 
een verkiezingsbelofte ontwapend 
werden. Leer van de propaganda en 
organisatiemethoden van de Black 
Panther Party, die door brute staats-
repressie kapot werd gemaakt. Of 
leer van de recente Occupy-beweging 
die ook in horizontale organisatie 
geloofde en zichzelf ‘boven politiek’ 
vond staan, maar even snel ten onder 
ging als ze opkwam. Duik de systeem-
kritiek in en ga samenwerking aan 
met bondgenoten die de sociaaleco-
nomische machtsorde kunnen trans-
formeren.

Een strategische hint naar waar 
die bondgenoten zich bevinden zit in 
de bijdrage van professor Douglas 
Rushkoff. Hij vertelt dat een aantal 
van de allerrijksten ter wereld hem 
hadden gevraagd om hen te advise-
ren over hun diepste zorgen. En wat 
waren die? Niet klimaatontwrichting, 
want ze hebben stuk voor stuk bun-
kers laten bouwen met alle voorzie-
ningen om lange tijd te kunnen over-
leven. Hun diepste zorg was… hoe ze 
tijdens een zich ontvouwende ramp 
controle over hun beveiligingsperso-

MAI NA VAN DE R ZWAN

de planeet noodzakelijk is om af te 
rekenen met kolonialisme en de 
oneindige groei van kapitalisme, hoe-
wel er ook establishment-auteurs 
zoals Generaal Middendorp tussen 
zitten die weer afbreuk doen aan de 
systeemkritiek. 

Aan voorstellen voor verandering 
is in ieder geval geen gebrek. De 
auteurs willen  de financiële sector 
hervormen, ecocidewetgeving, afre-
kenen met ‘de doctrine van eeuwige 
groei, ‘een nieuwe, bloeiende regene-
ratieve economie’, een burgerraad 
naast het parlement, een ‘ecologische 
dienstplicht’ en ‘een eerlijk, recht-
vaardig, zelfs liefdevol geldsysteem’. 
Maar hóe deze maatregelen bewerk-
stelligd zouden moeten worden en 
hoe dat zich verhoudt tot de geves-
tigde orde blijft onduidelijk. 
Vraagstukken over machtsstrijd, de 
rol van de staat, verhouding tot poli-
tieke bewegingen en het weerstaan 
van tegenwerking en repressie, wor-
den nauwelijks behandeld.

STRATEGIE

Er is eigenlijk maar één stuk dat een 
strategie uitstippelt, en dat komt van 
de hand van Sjoerd de Koning, zelfbe-
noemde ‘bewegingsopbouw-nerd’ en 
woordvoerder van XR. Hij pleit voor 
grootschalig vreedzaam verzet dat 
het lang volhoudt, waardoor ‘normale 
(sociale, politieke en economische) 
processen niet langer vol te houden 
zijn voor de machthebbers.’ Hij 
beschrijft een wisselwerking tussen 
groei- en escalatiefasen waarbij we in 
elke ronde dichter bij de kritieke 
massa komen die nodig is. ‘Tot 
opeens – al dan niet verwacht – de 
spaak in het wiel zit en de macht 
abrupt ten val komt.’ Aldus het mas-

neel konden houden. 
De allermachtigste mensen op 

aarde zijn afhankelijk van hun perso-
neel en zijn er doodsbang voor dat ze 
hen niet meer zullen kunnen contro-
leren. Voor een volgende bundel 
hoop ik op meer bijdragen over klas-
senstrijd, strategie en revolutie. 

Eva Roovers (red.)
Nu het nog kan 
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Sterk inkijkje in vernederende vreemdelingendetentie

Op de eerste pagina zien we 
Saied, nog in Egypte, kletsen 
met zijn kinderen. Ze zitten op 

de achterbank, terwijl hij de auto be-
stuurt op weg naar de speeltuin. Een 
alledaagse en normale scene. Een van 
de vele waarmee Carrot laat zien en 
voelen dat Saied een gewoon mens is, 
als u en ik. In deze tijd waarin vluch-
telingen dagelijks gedehumaniseerd 
worden is dat een prettige, belangrijke 
en wenselijke invalshoek.

Toen Saied, vanwege politieke 
moeilijkheden in zijn land, asiel aan-
vroeg op Schiphol, werd hij overge-
bracht naar ‘een plek waar u kunt eten 
en overnachten’ . Het detentiecentrum 
dus, een gevangenis voor vluchtelin-

gen. In het typische eufemistische 
Nederlandse jargon bekend als de ‘vrij-
heidsbeperkende locatie’ (VBL).

Vanuit mijn werk ben ik geregeld 
in het detentiecentrum in Schiphol ge-
weest. Op de oude locatie waar in 2005 
elf mensen door brand om het leven 
kwamen en in het nieuwe complex. 
Beide zijn troosteloze, uitzichtloze grij-
ze gevangenissen in het niemandsland 
rond Schiphol. Carrot weet deze leeg-
heid en kaalheid goed te pakken met 
haar tekeningen. Carrot gebruikt so-
wieso weinig kleur en veel witte vlak-
ken. Haar tekenstijl is doelmatig en 
vaak doeltreffend, maar soms, in mijn 
ogen, net wat te vlak.

Het stripboek laat zien dat het de-

tentiesysteem verrot is, maar dat niet 
alle medewerkers gemeen zijn. Er is er 
een bij die Saied daadwerkelijk als een 
gelijke lijkt te behandelen. De manier 
van werken van de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (‘Terreur en Verderf’ vol-
gens een medegevangene), die vol-
ledig gericht lijkt op het niet geloven 
van mensen met het enkele doel hen 
te laten vertrekken, is heel accuraat 
weergegeven. 

VERNEDEREND

Een van de meest treffende illustra-
ties uit het boek gaat over Saieds ver-
schrikkelijk vernederende bezoek aan 
het ziekenhuis. We zien de arts met de 
bewakers praten terwijl ze de geboeide 
Saied als een huisdier behandelt.
Saied weet zich staande te houden, on-
der andere door het indienen van een 
grote hoeveelheid klachten. Hij weet 
de situatie voor hem en zijn medege-
vangenen daarmee daadwerkelijk een 
klein beetje te verbeteren. Het helpt 
dat hij bezoek krijgt van Daniëlle, ac-
tief bij een anarchistische steungroep 
voor ongedocumenteerden. 

Alle dagen ui toont slechts een klein 
onderdeel (het verblijf in vreemdelin-
gendetentie) van het lange asielpro-
ces dat Saied heeft moeten doorstaan 
om uiteindelijk erkend te worden als 
vluchteling.In Nederland verblijven 
dagelijks gemiddeld 400 mensen in 
vreemdelingendetentie. Elke persoon 
die vastzit vanwege zijn of haar gebrek 
aan de juiste papieren is er een te veel. 
Vreemdelingendetentie is vernede-
rend, onnodig en ontmenselijkend. 
Carrot heeft met Alle dagen ui een 

ingetogen maar ijzersterk inkijkje ge-
geven in deze kwade praktijk, en in de 
prachtige persoon van Saied.

B. Carrot
Alle dagen ui

Soul Food Comics 2020 / 136 pagina’s
 / �23,50

*Paul Jacobijn (pseudoniem) heeft 15 jaar 
als jurist met ongedocumenteerden ge-
werkt, onder andere in het detentiecen-
trum Schiphol.

Opstand zoekt strategie

De graphic novel Alle dagen ui geeft een ijzersterk inkijkje 
in de vernederende wereld die vreemdelingendetentie 
heet. De auteur B. Carrot verbeeldt op indringende wijze 
het waargebeurde verhaal van Saied, een Egyptische vluch-
teling die een jaar opgesloten zit in het detentiecentrum op 
Schiphol. 

PAU L JACOBI J N*

■ Activisten van XR bezetten de Stadhouderskade in Amsterdam, 7 oktober 2019 (Foto: socialisme.nu).
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Waar de
Internationale
Socialisten
voor staan

We vechten voor een maatschappij waarin het 
bevredigen van menselijke behoeften voorop 
staat, niet winst. Nog nooit in de geschiedenis 
produceerde de mensheid zoveel rijkdom als 
vandaag. Maar in het kapitalisme wordt deze rijk-
dom niet gebruikt in het belang van de meerder-
heid van de wereldbevolking. De jacht op winst 
creëert armoede en honger naast overvloed, 
naast technologische en wetenschappelijke voor-
uitgang de mogelijkheid van totale verwoesting 
door nucleaire oorlog en milieuvernietiging. 

De logica van de winst kan pas gebroken worden 
als de middelen waarmee de rijkdom geprodu-
ceerd wordt in handen komen van degenen die de 
rijkdom produceren; de arbeidersklasse. Dit 
systeem zou niet draaien zonder de miljoenen 
mensen die werken in de fabrieken, kantoren, 
ziekenhuizen en scholen. Zij hebben de kracht om 
de productie uit handen te nemen van de kleine 
minderheid die haar vandaag bestuurt en onder 
controle van de grote meerderheid te brengen. 
Vandaar Marx' bekende uitspraak dat 'de bevrij-
ding van de arbeidersklasse alleen het werk kan 
zijn van de arbeidersklasse zelf'.

Verkiezingen kunnen gebruikt worden om zoveel 
mogelijk mensen te mobiliseren voor verbeterin-
gen en om de beperkingen van het parlementaire 
systeem zichtbaar te maken. Maar werkelijke ver-
andering kan alleen door revolutie bereikt wor-
den. Nederland is geen democratie. De macht 
over de economie ligt niet bij het parlement of de 
regering, maar bij een klein groepje directeuren 
en aandeelhouders van de grote bedrijven. De top 
van de multinationals, de politie en het leger 
wordt niet door ons gekozen. Alleen een geza-
menlijke beweging van onderaf, van de grote 
meerderheid van de bevolking, kan hun macht 
breken.

Daarom bouwen we als socialisten op de werk-
vloer en op straat mee aan elke strijd tegen soci-
ale afbraak, oorlog, onderdrukking en klimaatver-
andering. We streven naar een zo groot mogelijke 
eenheid in de strijd en verzetten ons tegen alle 
ideeën die gebruikt worden om gewone mensen 
tegen elkaar uit te spelen, zoals racisme, seksisme 
en homohaat. We vechten voor solidariteit over de 
grenzen heen.

We willen een organisatie bouwen van activisten 
uit elke campagne en uit elk bedrijf, die kan hel-
pen solidariteit tussen de verschillende sectoren 
en campagnes uit te bouwen en die de ervaringen 
uit eerdere strijd kan bundelen voor de toekomst. 
We staan daarbij in een traditie van revolutionai-
ren als Lenin, Trotski en Luxemburg, die aan het 
begin van de 20ste eeuw vochten voor een maat-
schappij waarin de vrije ontwikkeling van ieder 
individu en de vrije ontwikkeling van allen samen-
gaan. We staan daarom ook in de traditie van 
degenen die het gevecht voor socialisme, demo-
cratie en internationalisme hooghielden toen 
Stalin de Russische revolutie de nek omdraaide en 
Hitler aan de macht kwam in Duitsland. 

In de 21ste eeuw is een toekomst zonder honger, 
onderdrukking en oorlog mogelijk. Om dat te 
bereiken is een beweging nodig die sterk genoeg 
is om het kapitalisme te breken. We nodigen 
iedereen uit om hieraan mee te bouwen. 
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Michael Moore is goed de weg kwijt
Planet of the Humans, de controversiële nieuwe documen-
taire van Jeff Gibbs en Michael Moore over klimaatverande-
ring bevat talloze feitelijke onjuistheden en veel creatief 
geknip in beeldmateriaal. Maar de grootste tekortkoming is 
dat de documentaire de schuld van klimaatverandering legt 
bij overbevolking.

In eerste instantie maakt de film 
enkele goede punten over de 
tekortkomingen van hernieuwba-

re alternatieven voor fossiele ener-
gie, zoals wind en zon. Ook deze 
energievormen leunen namelijk 
zwaar op destructieve mijnbouw. 
Ook wordt er harde en terechte kri-
tiek geuit op het wereldwijd opruk-
kende biomassa, dat niet hernieuw-
baar is omdat er hectares aan bos 
voor worden verbrand. Om klimaat-
verandering tegen te gaan is er veel 
meer nodig dan enkel technologi-
sche veranderingen. Dit is een wel-
kom punt dat weinig naar voren 
komt in de massamedia. 

Helaas verliezen deze punten 
voor veel mensen hun legitimiteit, 
omdat de cijfers en feiten niet klop-
pen. Zo is de informatie over het 
rendement van zonne-energie verou-
derd en is er veel geknipt in het 
gebruikte beeldmateriaal. Maar deze 
feitelijke onjuistheden zijn niet de 
enige zwaktes van de film.

De film probeert te laten zien hoe 
groene kapitalisten de klimaatstrijd 
gebruiken voor hun eigen gewin. 
Het is natuurlijk geen verrassing dat 
groene kapitalisten een slaatje pro-
beren te slaan uit de alsmaar groei-
ende klimaatbeweging. Dit toont 
maar weer eens aan dat het kapita-
lisme zich niet zomaar gewonnen 
geeft, maar juist alles uit de kast zal 
halen om zichzelf in stand te houden 
en te vernieuwen. 

Enkel een kritische en antikapita-
listische klimaatbeweging zal in staat 
zijn om verdere klimaatontwrichting 
te stoppen. Echter, in de film wordt 
de nadruk enigszins verkeerd 
gelegd: in plaats van de groene kapi-
talisten te beschuldigen, leggen de 
filmmakers de schuld vooral bij kli-
maatactivisten. Dit terwijl vele kli-
maatactivisten ook zeer kritisch kij-
ken naar de groene industrie en 
begrippen als duurzame groei.

STIJL

Zoals we van Michael Moore gewend 
zijn, bestaat de film voor een groot 

deel uit korte interviews. Soms wordt 
dit bijna irritant. Zo gaan de filmma-
kers bij meerdere ‘duurzame’ festi-
vals langs om vervolgens achter de 
schermen te onthullen dat er ook 
generators aanwezig zijn die op fos-
siele brandstof draaien. Dit is natuur-
lijk een slap argument en het is onno-
dig om dit meerdere keren uitge-
breid in beeld te brengen. 

Verder worden er beelden getoond 
uit de mijnbouw die nodig is om zon-
neparken en windparken te bouwen. 
Deze beelden van kinderarbeid, 
natuurverwoesting en uitbuiting zijn 
schokkend. Ook al is het goed dat ze 
getoond worden, de beelden zijn niet 
van de hoogste kwaliteit en bieden 
geen verdere informatie over de mij-
nen, waardoor ze aan impact inleve-
ren.

Een van de grootste fouten die de 
filmmakers maken is dat Bill 
McKibben en Al Gore worden gepre-
senteerd als dé leiders van de inter-
nationale klimaatbeweging. Hiermee 
wordt volledig voorbijgegaan aan het 

eeuwenlange verzet van inheemse 
volkeren tegen de uitbuiting van de 
natuur en aan de klimaatbeweging op 
straat, die bestaat uit stakende scho-
lieren en studenten, Extinction 
Rebellion en radicale groepen zoals 
Code Rood en Ende Gelände. 

Desgevraagd zeggen alle activis-
ten tegen biomassa te zijn. 
Tegelijkertijd wordt aan geen van 
hen gevraagd wat dan wel de oplos-
sing is en wat er bedoeld wordt met 
systeemverandering. Wanneer de 
beroemde klimaatactivist Vandana 
Shiva de kritiek op biomassa en her-
nieuwbare energie onderstreept, 
wordt zij door de filmmakers gepre-
zen, maar ook aan haar wordt niet 
gevraagd om alternatieven. 

OVERBEVOLKING

De enigen die wel om oplossingen 
worden gevraagd, zijn zogenaamde 
experts en zij komen allemaal met de 
oppervlakkige analyse dat het pro-
bleem overbevolking is. Dit is waar 
de film de plank echt misslaat. 
Socialisten en kritische klimaatacti-
visten hebben dit argument al vele 
keren met de grond gelijk gemaakt. 
Overbevolkingstheoriën gaan totaal 
voorbij aan de realiteit: de rijkste 10 
procent van de mensheid is verant-
woordelijk voor meer dan 50 procent 
van de uitstoot, terwijl het overgrote 
arme gedeelte slechts een fractie van 
het totaal uitstoot. 

In de film wordt het argument 
ingezet als een snelle en simpele 
route naar sensatie in plaats van het 
echt doorgronden van de oorzaken 
van klimaatverandering. Deze analy-
se resulteert in een anti-beschavings-
verhaal waar keer op keer de mens-
heid als geheel wordt verafschuwd in 
plaats van het kapitalistische systeem. 

Tegelijkertijd worden deze uit-
spraken over overbevolking in één 
zin genoemd met oppervlakkige 
kapitalistische systeemkritiek. Dit is 
waar de film een oprecht gevaar 
vormt voor klimaatactivisten met een 
beginnende antikapitalistische analy-
se. Echte socialisten en antikapitalis-
tische klimaatactivisten vieren niet 
alleen de schoonheid en diversiteit 
van de natuur, maar juist ook die van 
de mens met haar talloze vormen van 
expressie, complexiteit en intelligen-
tie. 

De film werpt hiermee ook nog 
eens argumenten in de schoot van 
extreemrechts, voor wie het argu-
ment van overbevolking perfect past 
in hun racistische theorieën over 
homeopathische verdunning. In 
Nederland kreeg dit ook navolging: 
het extreemrechtse Forum voor 
Democratie organiseerde een online 
screening en discussie met kli-
maatontkenners. Michael Moore, 
ooit een boegbeeld voor links 
Amerika, geeft hiermee munitie aan 
extreemrechts en dat is een kwalijke 
zaak.

N I NA C IALDE LLA

In 2017 nam ik vanuit Jongeren Milieu Actief, de 
jongerenorganisatie van Milieudefensie, deel aan de 
G20 demonstraties in Hamburg, waar de Internationale Socialisten bussen 
voor organiseerden. Het was mijn vuurdoop wat betreft massale internatio-
nale demonstraties. 

Op dit moment werk ik voor de afdeling bewegingsopbouw van 
Milieudefensie. De Socialist biedt mij actuele analyses van de rotheid van 
ons economisch systeem. Ze inspireren me en ik weet ze weer te vertalen 
naar de mensen om mij heen. 

Maar bovenal voel ik me bij jullie welkom. Dit soort kameraadschap is 
wat mij betreft de basis voor het bouwen aan een gezonde beweging. Ik 
zie jullie graag, en ook de volgende editie van de Socialist. 

Bruno, UTRECHT

■ Still uit Planet of the Humans
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Vorig jaar stemden FNV-leden in met het nieuwe pensioenak-
koord dat sindsdien in de achterkamertjes is uitgewerkt. Het 
resultaat is een grote nieuwe stap in de uitverkoop van het 
pensioenstelsel.

De grote verandering in het 
nieuwe pensioenplan is dat 
alle garanties worden opgege-

ven. Als deelnemer aan een pensi-
oenfonds heb je straks geen recht 
meer op een bepaald percentage van 
je gemiddeld verdiende loon, laat 
staan op indexatie. Wat je uiteindelijk 
aan pensioen krijgt is een verrassing 
en de risico’s komen volledig bij 
werknemers te liggen. Daarmee 
wordt dus de overstap gemaakt naar 
wat de FNV vroeger een ‘casinopen-
sioen’ noemde, maar wat nu niet 
meer zo mag heten.

ONZEKERHEID

Volgens FNV-hoofdonderhandelaar 
Tuur Elzinga is het niet zo erg dat we 
onze pensioenrechten inleveren. In 
de praktijk waren die immers al wei-
nig meer waard. Dat is nogal een 
vreemde redenering. Het huidige 
pensioenstelsel is ondermijnd door-
dat pensioenfondsen sinds 2007 wor-
den gedwongen om hun dekkings-
graad te berekenen met een markt-
rente die geen enkele relatie heeft 
met hun beleggingsresultaten. 
Omdat de ECB-rente al een hele tijd 
enorm laag is, hebben de pensioen-
fondsen een te lage dekkingsgraad, 
terwijl ze in werkelijkheid heel goed 
presteren. 

Het pensioenstelsel is op deze 
manier bewust ondermijnd. De FNV-
leiding stemde daar destijds mee in 
en het is nogal cynisch dat ze de 
ontstane ellende nu als argument 
gebruikt om nog meer verslechterin-
gen mee te verantwoorden. Te meer, 
omdat er veel betere oplossingen 

voorhanden zijn, zoals het herstellen 
van een vaste rekenrente en de over-
gang naar een Nationaal 
Pensioenfonds – zaken waar de FNV-
leiding zich niet voor heeft willen 
inzetten.

We worden nu op de slechtst 
mogelijke manier bevrijd uit de 
wurggreep van de marktrente. Als er 
geen vastgelegde pensioenaanspra-
ken meer zijn, hoeft er ook geen 
dekkingsgraad meer berekend te 
worden en is een rekenrente daarom 
ook niet nodig. De suggestie dat we 
een stap verder zijn nu de rekenren-
te is afgeschaft, of dat er zelfs sprake 
is van afschaffing van de rekenrente 
in ruil voor het opgeven van zeker-
heden, is daarom pure volksverlak-
kerij.

Een groot vraagstuk is de uitwer-
king van de compensatie voor de 
afschaffing van de doorsneepremie. 
Dat levert namelijk een kostenpost 
op van vele tientallen miljarden. Ook 
op dit punt dreigen de werkgevers 
hun zin: de pensioenfondsen mogen 
deze kosten zelf ophoesten. 

Dat is opvallend, zo merkt Sjarrel 
Massop van het Landelijk 
Actiecomité Red het Pensioenstelsel 
(LCR) fijntjes op. Stonden die pensi-

oenfondsen er zogenaamd niet 
superslecht voor? ‘Die redenering is 
dus hiermee ook ontmaskerd.’

WINST?

Volgens Elzinga hebben we toch nog 
het een en ander gewonnen met zijn 
akkoordje. Dat wil zeggen: we zijn 
niet alles kwijt. Drie dingen zijn 
‘overeind gehouden’, zo vertelt hij 
aan de Telegraaf, namelijk solidari-
teit, collectiviteit en de verplichtstel-
ling. Wat betekent dit? Weinig. De 
solidariteit tussen generaties, zoals 
die nu bestaat, wordt afgeschaft. Er 
komen individuele pensioenpotjes 
die collectief worden belegd. De con-
sequentie daarvan is dat je pech- en 
geluksgeneraties krijgt, dat wil zeg-
gen dat de hoogte van de pensioen-
uitkering per generatie fors kan ver-
schillen. 

Waaruit bestaat de solidariteit? 
Simpelweg daaruit, dat er een zoge-
naamde ‘schokdemper’ wordt inge-
bouwd: er gaat collectief belegd wor-
den in zogenaamde ‘cohorten’ van 
leeftijdsgroepen, daarmee worden 
de verschillen wat afgezwakt. 
Hiermee is ook de collectiviteit 
besproken: individuele potjes wor-
den gezamenlijk belegd. Deze soli-
dariteit en collectiviteit betekenen in 

bieder van een lijfrentepolis. Het 
enige verschil is dat pensioenfond-
sen geen winst maken. Linksom, via 
een rechter of mededingingsautori-
teit, of rechtsom via een laatste zetje 
vanuit de politiek zal de pensioen-
markt opengebroken worden voor 
commerciële verzekeraars. 

Zodra dat gebeurt, zullen pensi-
oenfondsen eenvoudig worden over-
genomen of weggeconcurreerd. Het 
geld dat werkenden in Nederland bij 
elkaar hebben gespaard voor hun 
pensioen kan dan worden gebruikt 
om winsten mee te maken die aan 
aandeelhouders kunnen worden uit-
gekeerd, terwijl werkenden met een 
casinopensioen blijven zitten, zonder 
recht op indexatie.

Het nieuwe akkoord zal op 12 juni 
worden voorgelegd aan het 
Ledenparlement van de FNV. Dat is 
opvallend, want terwijl heel 
Nederland overschakelde op Zoom, 
sloot de FNV haar kantoren en werd 
het Ledenparlement de facto opge-
heven. Nu er even snel ‘ja’ gezegd 
moet worden, blijkt digitaal vergade-
ren zelfs bij de FNV mogelijk. Het is 
van groot belang dat het 
Ledenparlement het FNV-bestuur 
niet volgt in de schaamteloze uitver-
koop van ons pensioenstelsel en het 
laatste woord aan de leden geeft.

J E ROE N VAN DE R STARRE

de praktijk niets: als je een lijfrente-
polis afsluit bij een verzekeraar 
wordt je persoonlijke inleg ook als 
onderdeel van een groter fonds 
belegd en wat Elzinga ‘solidariteit’ 
noemt heet bij een verzekeraar 
gewoon ‘risicodeling’. 

Dan de verplichtstelling. Op dit 
moment is het zo, dat je verplicht 
deelneemt aan een specifiek pensi-
oenfonds in de sector waar je werkt. 
Het kabinet en de werkgevers willen 
daar vanaf: zij willen het pensioen-
stelsel privatiseren en de pensioen-
markt openbreken voor commercië-
le financiële dienstverleners. 
Daarom moet het mogelijk worden 
om je pensioenaanbieder te kiezen. 
Toen het zorgstelsel werd geprivati-
seerd, werd besloten dat het ver-
plicht bleef om een zorgverzekering 
af te sluiten, maar je mocht wel zelf 
kiezen bij wie.

PRIVATISERING

Het is niet duidelijk wat het nieuwe 
pensioenakkoord hierover zegt, 
maar hoe het ook precies zal lopen: 
dit is een opmaat naar het privatise-
ren van het pensioenstelsel. 
Pensioenfondsen zijn in dit nieuwe 
model nauwelijks meer te onder-
scheiden van een commerciële aan-

Pensioenafbraak mag geen hamerstuk worden

De overstap wordt gemaakt 
naar wat de FNV vroeger een 
‘casinopensioen’ noemde, 
maar wat nu niet meer zo 
mag heten.

Sinds december 2019 vinden er 
in Frankrijk langdurige stakin-
gen en acties plaats. Miljoenen 

Fransen demonstreerden tegen Ma-
crons plannen om de pensioenen te 
verlagen, de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen en de basis te 
leggen voor toekomstige privatise-
ring. Spoorwegpersoneel, onder-
wijspersoneel, brandweerlieden, 
supermarktpersoneel, vliegtuigper-
soneel en andere sectoren deden 
mee aan de acties. Vlak voor het 
uitbreken van de coronacrisis de-
monstreerden er in heel Frankrijk 
nog 1,5 miljoen arbeiders tegen de 
pensioenplannen. 

Ondanks de acties drukte Ma-

cron de pensioenhervormingen er 
in maart per decreet door. Op het-
zelfde moment was men van plan 
om demonstraties te verbieden met 
het coronavirus als voorwendsel. 
Bijeenkomsten van meer dan 5000 
mensen waren toen reeds verboden. 

Dezelfde avond ging mensen in 
veertien grote steden spontaan de 
straat op tegen Macrons ondemo-
cratische werkwijze. Polls toonden 
aan dat de populariteit van Macrons 
partij daalde en een grote meerder-
heid steunde de pensioenacties. Een 
week later voelde Macron zich ge-
dwongen om zijn pensioenplannen 
alsnog in te trekken.

Macron probeerde zijn gezicht te 

De Franse president Macron heeft aangekondigd dat zijn 
voorgenomen pensioenhervorming voorlopig van tafel is. Dat 
is een belangrijke overwinning voor de Franse vakbondsacti-
visten, die nu in tijden van corona strijd leveren in scholen en 
ziekenhuizen.

MYLÈN E BOLDE R 

redden door te stellen dat er geen 
strijd aangegaan moest worden in tij-
den van crisis, maar het is overduide-
lijk dat hij geen enkele mogelijkheid 
zag om zijn plannen door te voeren. 
Dit kwam door de grootschalige, 
harde acties van vakbondsactivisten 
en ook doordat de vakbonden onder 
druk van hun leden compromisloos 
bleven tegenover de staat. Het uit-
stellen van de plannen is daarom een 
enorme overwinning voor alle wer-
kenden in Frankrijk.

BASIS VOOR MEER ACTIE

Dit succes heeft geholpen om actie 
te blijven voeren rondom de coron-
acrisis. Er vonden acties plaats om 
af te dwingen dat de veiligheid op 
het werk gegarandeerd werd en dat 
niet-essentiële bedrijven werden ge-
sloten. Zo werd een fabriek voor ge-
vechtsvliegtuigen door werknemers 
stilgelegd. Ook fabrieken die zich 
niet aan de veiligheidsmaatregelen 
hielden of weigerden personeel te 
testen, werden door stakende werk-

nemers gesloten. Werkgeversorga-
nisaties zijn bezorgd. Een woord-
voerder zei: ‘Er heeft een extreem 
ingrijpende verandering plaatsge-
vonden in de houding van werkne-
mers’. 

Er zijn ook aanhoudende acties 
van ziekenhuispersoneel in ver-
schillende steden. Zij zeggen niet 
‘terug naar normaal’ te willen. Ze 
eisen meer beschermingsmiddelen 
en een beter loon in plaats van ap-

plaus. Door succesvolle acties van 
leerkrachten tegen heropening van 
de scholen bleven sommige scholen 
gesloten, wat in lijn is met de onaf-
hankelijke veiligheidsadviezen. 

In Frankrijk weten activisten en 
werknemers dat strijd loont. Ze be-
haalden niet alleen een overwinning 
op de pensioenen, maar dwingen in 
tijden van corona de staat om men-
senlevens boven winsten te laten 
gaan. 

■ Zorgpersoneel in actie, Saint-Denis, 28 mei 2020 (© Photothèque Rouge / JMB).

Frankrijk: pensioenhervormingen van de baan

■ Tuur Elzinga staat lekker links te lullen in Den Haag, 20 juni 2018 (Foto: Twitter / FNV).


