
 

 

Editorial : 

Een nieuwe regering die gewoon het verderzetten van een slecht beleid betekent

Begin oktober werd er ons triomfantelijk een 
regeringsakkoord aangekondigd na 
maandenlange onderhandelingen over wat een 
her-samenstelling lijkt te zijn van de burgerij 
waarbij een herverdelingdeling van plaatsen het 
beheer van de achtertuin werd verzekerd. 
Ondanks de mooiklinkend aankondiging van 
"sociale" maatregelen, hebben we vooral te 
maken met de continuïteit van het beleid van 
vorige regeringen. De "terugkeer van het hart" 
stuitte op de beslissingen van de werkgevers 
(veel lawaai over de hoogte van het pensioen, het 
opgeven van de strijd om het pensioen op 65 in 
plaats van 67, het opgeven van de 
salarisverhoging naar 14 euro per uur, 
handhaving van de loonstop, de jacht op 
werklozen, op de jongeren). We kunnen het 
handhaven van het 'humane maar stevige' beleid 
van Francken eraan toevoegen, wiens geweld we 
kennen met de opening van nieuwe gesloten 
centra maar ook om als lid van de NAVO, dit 
oorlogsinstrument van de VS, het zenden van 
F16’s om landen te bombarderen die hier niet om 
gevraagd hadden. 
Liberaal-roze tot op de puntjes van hun nagels, 
heeft deze regering heeft tussen de regels in van 
de verklaring ook nieuwe aanvallen op de 
openbare diensten opgenomen, waaronder het 

einde van de statutaire aanwervingen maar ook 
en vooral de steeds minder verhulde privatisering 
van de NMBS. De aangekondigde 
herfinanciering is grotendeels onvoldoende om 
de besparingen van de afgelopen decennia terug 
te krijgen. Onder de aankondigingen is er ook het 
opstarten in bepaalde secties van proefprojecten 
ter voorbereiding van de liberalisering van de 
NMBS, onder de dekmantel van een uitbreiding 
van een openbaar monopolie dat nauwelijks 
meer omvat dan de titel. Een groot deel van de 
NMBS, de ex-NMBS Logistic 1900-vracht-
afhandeling, is al geprivatiseerd sinds 2015. 
Geen wonder als je bedenkt dat de regering haar 
Europese toezeggingen rechtstreeks heeft 
bevestigd. De restaurants gaan dicht, maar de 
rekening zal hoog zijn.  

Verdediging van onze openbare diensten 
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Ten slotte zijn de verschillende regeringen niet 
bij machte om echt te reageren op de 
gezondheidscrisis: om de winsten van 
monopolies en aandeelhouders op peil te houden, 
ontkennen ze besmetting op de werkvloer, zien 
ze niet wat ze nog meer kunnen doen (dixit 
Ducarme) ... Behalve om het telewerken te 
verplichten (waardoor werkers worden 
geïsoleerd) en vooral te hameren op de 
individuele verantwoordelijkheid wanneer  
eigenlijk draait om de productiewijze en alles 
wat uiteindelijk neerkomt  op de afbraak van de 
openbare ziekenhuizen. 
Eén ding is duidelijk: de werkers verwachten 
niets van deze regering en ze hebben gelijk. 
Geconfronteerd met toenemende aanvallen van 
werkgevers (afbraak van verworvenheden, 
gebrek aan bescherming) en repressie door de 
regering, organiseert het verzet van werkers zich. 
Vooral in de groot-distributie bij Makro, Colruyt 

waren er reeds heel wat stakingen; maar ook in 
andere grote groepen was dit het geval: bij AB-
Inbev in september of recenter bij TNT. In dit 
nummer vinden we artikelen en analyses over de 
dreigingen die de industrie boven het hoofd 
hangen, over de nieuwe kapitaalconcentraties en 
de vooruitzichten op strijd. 
Laten we de strijd van de werkers steunen, laten 
we samenwerken om een verenigd klassenfront 
op te bouwen voor de herovering van onze 
rechten, voor een andere samenleving met een 
door ons geplande economie die aan onze 
behoeften voldoet! Laten we ook het belang van 
de antifascistische overwinning in Griekenland 
erkennen, met de veroordeling van Gouden 
Dageraad als een criminele organisatie en de 
grote anti-fascistische mobilisatie, met name op 
oproep van de KKE maar vooral van PAME, het 
militante front van alle werkers. Een voorbeeld 
voor België? 

GRIEKENLAND: Het volk eist dat de nazi's gevangen worden gezet! 

Op 7 oktober 2020, na vijf en een half jaar, door  de verantwoordelijkheid van de regeringen van 
SYRIZA en ND te zijn uitgesteld, eindigde het proces tegen de fascistische en criminele organisatie 
"Gouden Dageraad" met een veroordeling. 
De rechtbank noemde "Gouden Dageraad" een criminele organisatie en veroordeelde haar leiders. In 
totaal werden 68 neo-nazi-leiders (inclusief parlementariërs in Griekenland en Europa) schuldig 
bevonden. De specifieke straffen zouden in de komende dagen bekend moeten worden gemaakt. 
“Het proces bracht ook de 'tentakels' en connecties van de nazi's aan het licht, die hen nog gevaarlijker 
maken. Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. Het belangrijkste is dat de mensen de wortels van 
dit kwaad aanvallen, door het systeem omver te werpen dat het ei van de slang uitbroedt, namelijk het 
nazisme, het fascisme. Dit is de reden waarom de woorden van de dichter zeer actueel zijn: “We moeten 
het fascisme grondig begrijpen; het zal niet alleen sterven, het moet worden verpletterd ”, verklaarde de 
Algemene Secretaris van het Centraal Comité van de KKE (Communistische Partij van Griekenland), 
Dimitris Koutsoumpas.  



 

3 

Dossier Wit-Rusland – Staatsgreep 
van NAVO-EU is mislukt 

(met dank aan Irina Malenko en de krant 
Lalkar) 

Net als in Chili in 1973 en Oekraïne in 2014: het 
scenario van de NATO en de Europese Unie.  
De omverwerping van een verkozen president, in 
een gewelddadige staatsgreep, buitenlandse 
huurlingen, de aanval op presidentiële  en 
parlementsgebouwen, en daarna ... privatisering  
van bedrijven ten behoeve  van westerse 
multinationals. Maar deze keer, in Wit-Rusland, 
mislukte de staatsgreep. 

NAVO klaar om in te grijpen 
Navo-oefeningen zijn ingezet in Polen, met niet 
minder dan 500 Amerikaanse cavaleristen en 70 
Amerikaanse pantsereenheden in Dravsko-
Pomorsk, en nog eens 1.500 soldaten worden er 
binnenkort verwacht. Ondertussen is in Letland 
een groep door Canada geleide NAVO-bataljons 
ingezet op Kadaga, en zijn NAVO-
gevechtsvliegtuigen gestationeerd op een 
vliegveld in Lelvarde en zijn er drie NAVO-bases 
gevestigd in de buurt van de Wit-Russische 
grens. 
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De strijd gaat door! Maar 
Op wie stemmen? 

De Wit-Russische organisatie "Voor de Unie en 
de Communistische Partij van de Unie" in een 
interview aan de vooravond van de verkiezingen 
van 9 augustus j.l.: 
Vraag: Alle kandidaten, op verschillende 
manieren, ondersteunen een burgerlijk beleid, en 
onder hen zijn er geen voorstanders van het 
socialisme. Zou het niet beter zijn om de 
verkiezingen te boycotten? Of tegen alle 
kandidaten stemmen? 
- Dat bevelen we niet aan, het is zelfs gevaarlijk. 
Dit zou een crisis veroorzaken, die ten goede 
komt aan buitenlandse oligarchen - en sommige 
van onze Wit-Russische ook - die zich 
schaamteloos bemoeien met onze interne 
aangelegenheden, om de macht te grijpen en van 
onze republiek  hun kolonie te maken, met alle 

sinistere gevolgen voor ons allemaal. Werkers 
mogen hun belangrijkste tegenstanders niet 
steunen — de oligarchen. Ze mogen niet in de val 
lopen van loze beloften van deze krachten. 
Vraag: Op wie moet ik dan stemmen?  
-Ten eerste, voor wie niet te stemmen. We raden 
aan om niet te stemmen voor A. Dmitriev, A. 
Kanopatskaya, S. Tikhanovskaja en S. 
Cherechen. Elk van hen behartigt op zijn eigen 
manier niet de belangen van de werknemers, 
integendeel die van het bedrijfsleven, voor wie 
zij totale vrijheid eisen; dat wil zeggen, de 
vrijheid om ons uit te buiten. In hun 

programma’s vinden we alles wat we altijd 
hebben verworpen, zelfs via onze referenda. Zij 
willen het Verdrag van de Unie van Wit-Rusland 
met Rusland opzeggen en ons integreren in de 
Europese Unie - waar "we verwacht worden" om 
een interne kolonie te worden - de aankoop en 
verkoop van onze grond mogelijk maken; de 
resterende staatsbedrijven overdragen aan 
particuliere eigenaars; als symbool van de staat 
de wit-rood-witte vlag - symbolen van Hitler's 
collaborateurs; de gelijkwaardigheid van de 
Russische taal en de Wit-Russische taal 
afschaffen. Het uitschakelen van de huidige 
president A.G. Loekasjenko is een doel dat 
volledig samenvalt met het doel dat duidelijk 
door het Westen wordt bepleit, omdat onze 
president de opmars van de NAVO naar het 
oosten belemmert, naar de grens met onze 
bondgenoot Rusland. De programma's van deze 
vier zouden ons naar dezelfde situatie leiden als 
in Oekraïne.  

Vraag: Wat is er gebeurd in 
Oekraïne? 
- Verleid door de  westerse 
sirenes heeft men er de deur 
opengezet voor het lokale 
fascisme in Oekraïne. Een reeks 
van collaborateurs zorgde voor 
de overheersing door de  
wereldwijde financiële 
oligarchie. Dit leidde het land 
tot algemene verarming, 
burgeroorlog en de 
ineenstorting van de 
Oekraïense staat. 
Stem daarom voor A.G. 

Loekasjenko, die tijdens de 26 jaar van zijn 
voorzitterschap — waaronder 24 jaar sterke 
macht, die door het volk in een referendum werd 
goedgekeurd — ondanks zijn burgerlijke 
oriëntatie — de ontwikkeling van de 
zogenaamde sociaal georiënteerde markt 
(hoewel niet een socialistische soevereine staat) 
steunde om de nationale economie te redden en 
te ontwikkelen; die zorgde voor vrede en sociale 
stabiliteit, de nationale extremisten 
neutraliseerde, vocht tegen criminelen, de 
soevereiniteit verdedigde van de republiek tegen 
buitenlandse oligarchen roofdier.  
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Hij behield een aanzienlijk deel van de sociale 
verworvenheden, het recht op gratis 
gezondheidszorg en onderwijs. Hij is erin 
geslaagd de voedselvoorziening onafhankelijk  
te waarborgen, hij zette  de lijn van integratie van 
de post-Sovjetruimte verder, enz. 
Vraag: Maar de mensen zijn tegen Loekasjenko?  
- De tienduizenden burgers, die S. Tikhanovskaja 
in haar verkiezingscampagne bijeenbrengt en die 
zich uitspreken tegen de president, vormen 
slechts een fractie van de negen en een half 
miljoen inwoners van ons land. De 
demonstranten  zijn in de eerste plaats 
ondernemers die totale vrijheid van 
ondernemerschap eisen, dat wil zeggen de 
vrijheid om van ons te profiteren.  
Maar veel burgers komen ook naar 
bijeenkomsten omdat ze oneerlijk zijn behandeld 
door ambtenaren aan de macht in onze 
kapitalistische staat. In de ogen van deze 
beledigde burgers is A.G. Loekasjenko schuldig, 
omdat hij onvoldoende  de Grondwet waarborgt, 
en de burgers niet beschermt tegen de willekeur 
van veel machthebbers.  
Echter, door te stemmen voor A.G. Loekasjenko, 
zullen we de hierboven genoemde 
verworvenheden behouden, en zullen we de 
republiek en onszelf te redden van de 
overheersing van buitenlandse oligarchen, en 
zullen we in staat zijn om samen te blijven 
vechten voor de macht van de werkers, voor een 
echt socialisme.” 
 

 

Tractorenfabriek 

Tichanovskaja en Co., en de 
Europese Unie, erkenden de 
verkiezingsuitslag niet en 
probeerden stakingen in de grote 
bedrijven te organiseren.   

Op 18 augustus 2020 deelden 
vertegenwoordigers van de patriottische 
vereniging  "Coördinatiecomité  Eenheid-
Vaderland"  bij de centrale ingang van de MTZ-
tractorfabriek in Minskfolders uit aan 
de arbeiders, bedienden  en ingenieurs 
van de 1e en 2e shift.  Ze riepen op niet 
te reageren op de vraag van opgewonden 
mensen die met wit-rood-witte vlaggen 
zwaaiden en de productie wilden stoppen. 
Dit is de tekst: 
"Ons land wordt aangevallen door een 
vijand die niet minder verraderlijk is dan 
Hitlers fascisme in 1941. Het enige 
verschil is dat Hitler ons tanks stuurde, 
geweren en vliegtuigen, maar deze vijand 
begon de zogenaamde "hybride oorlog",  
in een eerste fase, als een wolf in 
"schapenvacht", onder het mom van 
"vrijheid, democratie, mensenrechten, 
eerlijke verkiezingen, enz."  
De arbeiders, de boeren en de 
intelligentsia - al degenen die ze proberen 
te verwijderen uit de macht - zijn de ware 
eigenaren van de natie, omdat hun werk 
niet alleen hun families dient, maar ook de 
hele samenleving, onze hele soevereine 
staat.  
Zoals president Alexander Loekasjenko  
het  zegde in zijn toespraak op de 
bijeenkomst van 16.08.2020 aan  het 
regeringsgebouw naast het monument 
van de eeuwige leider van de arbeiders V. 
I. Lenin. 
  



 

 

Daarom: 1. We werken, we staken niet. Om de 
fundamenten van het land te beschermen - de 
economie, die de vijand probeert te vernietigen.   
2. Help de regering van de Republiek.   Steun de 
ondernemingsraad en de vakbond  om het bedrijf 
gezamenlijk te beschermen als bron van welzijn 
- voor u en uw families. 
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Omdat de vijand er geen geheim 
van maakt dat ze van plan zijn 
om het bedrijf te privatiseren 
voor hun eigen voordeel, niet 
voor jou of je gemeenschap. Ze 
willen de markt van de MTZ-
tractorfabriek veroveren. Je 
werk zal vernietigd worden. De 
tractorfabriek werd gesticht 

door Stalin en gemoderniseerd door 
Loekasjenko.  Het arbeiderscollectief heeft de 
fabriek behouden en ontwikkeld door zijn harde 
werk.  Bescherm het bedrijf! Bescherm de 
Republiek! ».    
 
 
 
 
De arbeiders hebben die oproep opgevolgd. 
 

 

 

 

Buitenlandse sponsors 

Daarna wendden de oppositieleiders 
zich  tot hun sponsors in het 
buitenland en verhuisden hun 
hoofdkwartier naar Vilnius (in 
Litouwen, NAVO en EU-land).    
De bankier Babariko (nu in de 
gevangenis) wordt gefinancierd door 
Gazprom, een Russische 
gasexporteur in Europa, verbonden 
aan het Duitse kapitaal. Zijn nummer 
twee, Kolesnikova, keerde onlangs 
terug uit Duitsland, waar ze lange 

tijd woonde.  Op 24 augustus ontmoette Tikhanovskaja in Vilnius Stephen Biegun, vice-staatssecretaris 
van de USA.  Ze bespraken "de situatie in Wit-Rusland en defensiekwesties." De volgende dag vertrok 
Biegun naar Moskou om "deze kwesties" te coördineren met Poetin.  Tsepkalo vluchtte naar Rusland. 
  

Zomer 1944 Opératie Bagration 
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Een kapitalistische pandemie in de staalindustrie 

Freddy Visconti, Staalarbeider sinds 1973... 

De dag van 1 oktober 2020 
stond in het teken van Europese 
actie voor de staalsector. 
Actie ondersteund door 
IndustriAll, de Europese 
vakbond voor 

metaalbewerking. 
De Covid19-pandemie heeft de crisis die reeds lang 
woedt in de staalindustrie, duidelijk versterkt. In feite 
duurt het sinds 1973, het jaar van de eerste oliecrisis. 
Sinds dan is de crisis in de 
staalindustrie permanent. Dit 
betekent fusies, concentraties, 
en sluitingen zonder ophouden. 
De werkgelegenheid is drastisch 
gekrompen. Moderne en 
efficiënte productie-eenheden 
zijn opgeofferd op het altaar van 
concurrentievermogen (lees, 
van de enorme dividenden). 
Staten hebben honderden 
miljarden geïnjecteerd "om de 
productie-eenheden te redden", 
terwijl ze de bedrijfsleiders "met het geld" hebben 
laten gaan. 
In een recent pamflet roept IndustriAll op tot steun aan  
de Meesters der Smederijen "voor duurzame jobs in 
de Europese Staal-Industrie". Dit is om te vergeten 
dat de bedrijfsleiders de grootste banenvernietigers 
zijn, lang voordat China op de markt verschijnt. In 
onze streken is het begonnen met de MMRA in Athus 
(Metallurgie en mijnbouw van Rodange - Athus). Een 
groot aantal bedrijven werd op de korrel genomen, een 
deel werd direct gesloten. Anderen werden 
geabsorbeerd en 'gewist' zoals bij Cockerill-Sambre 
waar de Belgische staat tientallen miljarden heeft 
geïnjecteerd om 'de fakkel door te geven' aan het 
Waalse Gewest, toen de “nationale sectoren” werden 
afgeschaft. Het Waalse Gewest dat zo eigenaar werd 
van meer dan 95% van een geïntegreerde staalgroep 
(4 hotlines). We gaan nu even over de zeer geagiteerde 
gebeurtenissen heen (denk aan Jean Gandois en 
Arbed, aan de grote betoging van 1982), maar het 
eindigde met het overlaten van Cockerill-Sambre aan 
de Franse Usinor voor een korst brood. Hetzelfde 

Usinor vertrapte onmiddellijk het huwelijkscontract 
door zich te ontdoen van de hotline van Charleroi (die 
Carsid werd, verkocht aan een Italiaans-Zwitserse 
handelaar - Duferco, die toen 1.100 arbeiders sloot en 
ontsloeg tijdens de economische crisis vanaf 2008). 
Opnieuw gaan we over andere onrustige 
gebeurtenissen heen en komen dan aan bij de grote 
gier Mittal die de Arcelor-groep opslokt (Cockerill-
Sambre (Be), Usinor (Fr), l'Arbed (Lu), Aceralia 
(Esp).). 

Mittal slankt zijn wereldwijde groep af, vooral in 
Europa. Het voormalige vlaggenschip van Arbed, de 
Sidmar-fabriek (Sidérurgie Maritime in het Frans - 
koekoek Bart De wever ... - Gebouwd met de winsten 
van de staalfabrikanten van Luik - Société Générale), 
heeft de “stormvlaag” voelen voorbijgaan tijdens de 
crisis van 2008 .... De verwoesting is wereldwijd, 
niemand weet of die het volgend jaar zal overleven! 
Als we zeggen dat kapitalisme instabiliteit is, hebben 
we een mooi voorbeeld met de staalindustrie ... In 
België is de laatste die nu aan de beurt is, het ex-
Cockerill-bedrijf in Luik, een vlaggenschip van de 
staalindustrie, een geïntegreerd bekken ( hotline) die 
volgens een serieuze studie in opdracht van de 
vakbonden in de huidige marktomstandigheden het 
heel goed zou kunnen doen. Maar in tegenstelling tot 
een vergelijkbare fabriek in Duitsland, Saarstahl, waar 
de deelstaat Saarland de meerderheidsaandeelhouder 
is, is Mittal de manager van Cockerill (ArcelorMittal 
Liège) en sluit hij het bedrijf.  

Cockerill Seraing 
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Met de totale onderwerping van het Waals Gewest dat 
een unieke kans heeft gemist om de controle terug te 
krijgen. 
Het is overal in Europa hetzelfde. Een 
verwoesting van banen en productie-
eenheden. En het zijn deze 
onverantwoordelijke mensen, waarvan die 
IndustriAll ons oproept om die nu te steunen 
... 
IndustriAll roept EU-beleidsmakers op om te 
vechten "tegen ongelijke handel, voor eerlijke 
internationale concurrentie". Eerlijk gezegd 
waande men zich in de wereld van 
"knuffelbeesten" daar! Om een beroep te doen 
op de EU die voor vrijheid van handel pleit, 
voor de beroemde "vrije en onvervalste 
concurrentie" betekent gewoon, je hoofd op 
het kapblok te leggen! Bovendien is ze erg 
hypocriet wanneer ze Mittal opdraagt, in naam 
van de strijd tegen monopolies, om de 
Ferblatil-fabriek in Tilleur en La Galva te 
verkopen aan: ... ten voordele van een 
financiële gier zoals Liberty Steel en dit om 
Mittal in staat te stellen de enorme staalfabriek 
van Ilva in Italië te kopen, waar hij een 

bloedbad in de werkgelegenheid zal aanrichtrn 
om zijn rijk uit te breiden. Kapitalisme is per 
definitie niet eerlijk, de enige wet is maximale 
winst. Alleen een grote krachtsverhouding 
opbouwen kan Europese besluitvormers 
dwingen hun koers te veranderen, wat op zijn 
zachtst gezegd, niet de bedoeling is van 
IndustriAll. 
Volledig in haar pro-Europese Unie-lijn stelt 
IndustriAll “Voor maatregelen op lidstaat- en 
EU-niveau” voor “om de industriële productie 

opnieuw op gang te brengen” “Voor een nieuw 
Europees actieplan voor staal dat garant staat 
voor een duurzame toekomst voor het 
Europese staal en haar werknemers.” Terwijl 
de Europese Unie door haar eindeloze 
bezuinigingsbeleid (Europees semester, TSCG 
enz.) de massa van werkers en ontvangers 
van sociale uitkeringen verarmt, wat de facto 
de vraag en dus de industriële productie 
vermindert. Als IndustriAll in 
overeenstemming zou zijn met haar 
verklaringen, zou het moeten vragen om te 
STOPPEN met alle bezuinigingsverdragen, 
sinds de akkoorden van Maastricht. Deze 
oproep tot “maatregelen” is een oproep voor 
nationale en Europese openbare middelen om 
economische oorlogvoering met andere delen 
van de kapitalistische wereld te financieren. 
Laten we ons collectief in de schulden steken 
om privédividenden te genereren!  
IndustriAll wil meedoen aan de "groene" 
oorlog: "Voor groener staal, gemaakt in 
Europa". Dit betekent dat de Forge Masters 
zullen profiteren van tientallen miljarden van 
het post-Covid Europese herstelplan om de 
industrie te "vergroenen" in plaats van zelf 
massaal te investeren. Zo, denken ze, de 

concurrentie te kunnen 
blokkeren die zelf niet de 
middelen heeft om te 
volgen. Dit is een prachtige 
illusie. Vrije en onvervalste 
concurrentie krijgt een 
grote klap in het tandvlees 
omdat onze "groene" en 
gesubsidieerde producten 
over de hele wereld zullen 
worden verkocht. Alsof de 
andere kapitalisten van de 
wereld het zouden laten 
gebeuren zonder te 
reageren ... 

In plaats van de wereldwijde handelsoorlog te 
steunen, heeft IndustriAll de enorme 
verantwoordelijkheid (die het schuwt) om 
miljoenen arbeiders te mobiliseren om het 
hoofd te bieden aan het kapitaal, de enige 
echte verantwoordelijke voor de chaotische 
situatie (met of zonder Coronavirus of de 
Chinezen).. .  

AOD Aperam 
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Maar IndustriAll is in handen van Duitsland, 
die dan de leiding heeft over de Europese Unie, 
en kan niet of wilt geen andere politiek 
opleggen aan de 2e industriële kapitalistische 
macht na de USA. Duitsland bevoordeelt zijn 
auto-fabrikanten en de huishoud-electronica- 
en andere industriëlen, ten koste van de 
staalindustrie. 
Als oude staalfabrikant kan ik je vertellen dat 
ik nooit iets anders heb gekend dan dit. De 
concurrentieoorlog, speculatie, het gebrek aan 
controle over de grondstoffenmarkt, de 
staalindustrie eist prijsstabiliteit. Vanaf het 
moment dat een klant duizenden tonnen 
plaatwerk bestelt tegen een prijs van 
bijvoorbeeld 10, en het moment dat het 
product bij de klant wordt afgeleverd, duurt 
dat ongeveer een maand. Als de 
grondstofindex ondertussen stijgt naar 12, 
kan de producent de stijging van het erts niet 
meer doorberekenen aan de verkoopprijs. Het 
is dus een deadweight loss voor de producent. 
Nu zijn grondstoffen zeer speculatief. De 
prijzen worden bepaald door de London Stock 
Exchange. Een voorbeeld: nikkel, het 
basismetaal voor het maken van roestvrij 
staal, krijgt de bijnaam "het metaal van de 
duivel" vanwege de hoge speculatie over dit 
mineraal. Commerciële kopers trekken hun 
haren uit, want tussen kopen en verkopen kan 
de prijs van nikkel gaan van enkel naar 
dubbel. Als je honderdduizenden tonnen per 
jaar behandelt, kan dat veel pijn doen. Op 
mijn vraag aan de Ondernemingsraad: 
waarom vraagt ArcelorMittal Europa niet om 
de prijs van grondstoffen te reguleren gezien 
de moeilijkheden die deze prijsvolatiliteit 
veroorzaakt voor de goede werking van het 
bedrijf. De manager antwoordt me, een grijns 
`` soms winnen we, soms verliezen we '' ... 
Kortom, kapitalisme is anarchie. Volgens een 
economische expert staan de bedrijfsleiders in 
de staalindustrie  tegenover een eis die 
vroeger nog was van eencijferige winst nu 
tegenover de eis van een winst met dubbele 
cijfers. Aan dit  
tempo, zei hij, kan geen enkel bedrijf 
overleven. We baden in de crisis van 
overproductie terwijl overal ter wereld aan 
zoveel behoeften niet wordt voldaan, dat de 
staalindustrie "het nuttige en het onmisbare" 

kan vervaardigen, maar waar de lokroep van 
winst, speculatie, kartels , de dood betekent 
van honderden bedrijven. Maar wat te doen 
zal je  me vragen? Welnu het is duidelijk, de 
revolutie bewerkstelligen, waarbij de werkers 
de controle over bedrijven nemen, over de 
maatschappij. Maar dat is voor morgen, wat 
moeten we ondertussen doen? Het is mogelijk 
om een industriële sector te nationaliseren. 
Om de winst te besteden aan het investeren in 
productie-eenheden, om de werktijd te 
verminderen. Om stabiele en fatsoenlijk 
betaalde banen te bieden, om jongeren een 
toekomst te bieden. 
Niet de "nationalisatie" in de kapitalistische 
stijl, waarbij een Jean Gandois wordt 
ingehuurd om het bedrijf diepgaand te 
herstructureren met de enorme publieke 
middelen, en om, zodra het werk gedaan is, 
"weer te privatiseren". De staalindustrie is een 

perfect voorbeeld van het adagium: winsten 
privatiseren en verliezen collectiviseren. 
Het is duidelijk dat nationaliseren niet 
betekent, de kapitalistische staat te helpen 
overleven, maar om de weg te tonen van de 
socialisatie van de industrie met als doel de 
mensen te overtuigen van de noodzaak om 
socialisme te vestigen in heel het land. 
Maar uiteindelijk zal alleen de overname van 
de samenleving door de arbeiders - de 
Revolutie - zorgen voor stabiliteit, banen, 
lonen enz ... Om daar te komen, moeten we 
de Communistische Partij versterken, leden 
rekruteren, vormen in het marxisme-
leninisme om ze ideologisch en politiek sterken 
te maken om de confrontatie met het kapitaal 
aan te gaan. Een beeld is beter dan een lange 
uitleg: licht bestaat uit fotonen die de 
elementen en de mensen "aaien" zodat we ze 
kunnen zien. Laten we deze fotonen sterk 
concentreren in een laser en we kunnen het 
metaal snijden !!! 

Walserij 
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Gemeenschappelijke verklaring KSS-PCB over de zaak Chovanec 

Hoewel het over de zaak Chovanec weer stil is, reageerden we met onze kameraden van de Komunistická 
strana Slovenska - KSS in een gezamenlijke verklaring waarin we het systeem achter de brute detentie en 
dood aan de kaak stellen van Jozef Chovanec, van Slowaakse nationaliteit, in 2018 op de luchthaven van 
Charleroi. We eisen ook dat alles in het werk wordt gesteld om deze misdaad op te helderen en dat de 
daders worden gestraft. 
Hier het persbericht dat samen met de Communistische Partij van Slowakije is geschreven: 
Verklaring van de communistische en arbeiderspartijen 

Meedogenloosheid en grofheid zijn de essentie van het kapitalisme 

Onlangs waren Belgische en Slowaakse burgers geschokt door een video die werd gemaakt in een 
gevangeniscel op de luchthaven van Charleroi-Brussel over hoe de Slowaakse Jozef Chovanec in februari 
2018 werd vastgehouden. De onredelijke hardheid en meedogenloosheid van het gedrag van de Belgische 
politie was waarschijnlijk de doorslaggevende reden voor Chovanecs dood de volgende dag. 
Ondanks het feit dat er twee en een half jaar zijn verstreken sinds de dood van een Slowaakse burger en 
dus ook van de Europese Unie, hebben noch de naasten van Jozef Chovanec, noch de Slowaakse 
autoriteiten ooit resultaten gekregen van het onderzoek aan Belgische zijde, naar de oorzaak van zijn 
dood.  

Deze gebeurtenis is een typisch symptoom van het systeem 
waarin we leven en waarin de politie een 
onderdrukkingsinstrument is. Meedogenloosheid, hardheid, 
agressiviteit, de uitoefening van het 'recht van de sterksten' 
zijn typerend voor het gedrag van staten en individuen als 
het gaat om het tonen van hun superioriteit, het opkomen 
van hun eigen belangen, hun macht over hun omgeving. 
Dergelijk gedrag gaat schuil achter de vele woorden over 
humanisme, mensenrechten, rechtvaardigheid, democratie 
en andere uitdrukkingen die politici en burgerlijke media 

voortdurend en schaamteloos herhalen; woorden die afwijken van de werkelijkheid. 
Bijna elke dag 'onderwijzen' en 'vermanen' politici in de hoofdsteden van de Europese Unie, waaronder 
Brussel, diegenen die zich niet precies volgens hun ideeën gedragen en die een hindernis vormen voor 
hun inzet waarmee zij de belangen van de supranationale oligarchie behartigen.  
Chovanec is het laatste slachtoffer in een reeds lange lijst (denk aan de behandeling van Semira Adamu, 
van "Belgische" Jonathan van Mawda). Aan de andere kant is er de clementie van rechtvaardigheid 
wanneer "deze burgers van een andere staat" grote kapitalisten zijn (de Saoedi's, de industriëlen van 
Kazachstan tijdens de Kazakgate, ...). 
De communistische en arbeiderspartijen herinneren de burgers eraan dat ze zeer alert moeten zijn op de 
verschillende benaderingen van de politici van hun staat en de privé-media om specifieke gebeurtenissen 
in Europa en in de wereld te beoordelen en hierover een standpunt in te nemen. Hoe ze verbergen of 
verhullen wat ze willen verbergen, hoe ze de feiten verdraaien en kunstmatig relateren, hoe ze de 
argumenten verdraaien en zo het bewustzijn van individuen en de publieke opinie manipuleren. Daarom 
verdienen ze het vertrouwen van hun burgers niet echt. De communisten en arbeiderspartijen roepen de 
regeringen van België en Slowakije, evenals de instellingen van de Europese Unie, op om het onderzoek 
naar de zaak van de brute detentie van de Slowaak Jozef Chovanec zo snel mogelijk te verzekeren. De 
resultaten moeten ook worden gepubliceerd. Natuurlijk moeten zowel directe als indirecte daders worden 
gestraft.  

De lijst van staatsmisdaden wordt 
langer... 
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De activiteit van de communistische en arbeiderspartijen onder de 
omstandigheden van de pandemie en de kapitalistische crisis, om de gezondheid 

en rechten van lagen van de bevolking te beschermen, in de strijd om de 
samenleving te veranderen, voor het socialisme. 

1. Hoe is de huidige situatie in België? 
Sinds het uitbreken van de pandemie zijn in België 
meer dan 10.000 mensen omgekomen. Ons land heeft 
daarmee een van de hoogste sterftecijfers door het 
coronavirus in verhouding tot het aantal besmette 
mensen (120.000) en de bevolking van het land. Deze 
cijfers tonen de criminele aanpak van de 
gezondheidscrisis door de Belgische regering, die de 
voorbije maanden haar klassenbelangen heeft getoond 
en er niet in is geslaagd de verdediging van de 
bevolking echt ter hand te nemen. 
Vanaf de federale verkiezingen van mei 2019 tot 30 
september 2020 had België geen volwaardige regering 
meer. Het was een onwettige minderheidsregering van 
lopende zaken die het land regeerde, terwijl als 
partijen, variërend van sociaal-democraten tot 
Vlaams-nationalisten over de conservatieven, groenen 
en liberalen heen, die een regeringscoalitiedeal sloten 
in wat niet meer is dan een herschikking van de 
bourgeoisie. Het is duidelijk dat, ongeacht de precieze 
samenstelling van de regering, de aan de macht zijnde 
partijen niet in staat zullen zijn om te reageren op de 
gezondheids-, sociale en economische crisis, noch om 
te voorzien in de behoeften van de werkers. Ze zullen 
zelfs doorgaan met het anti-volkse en anti-
werkersbeleid van vorige regeringen door te proberen 
ons te laten betalen voor de crisis. Dit wordt 
gepresenteerd als het gevolg van de pandemie. De 
pandemie maskeerde echter aanvankelijk en vooral de 
versnelde en versterkte effecten van de inherente en 
terugkerende crisis van overproductie binnen het 
kapitalistische systeem. 
In maart kreeg de huidige regering van Sophie Wilmès 
(MR) in het kader van de gezondheid, van het 
parlement bijzondere volmachten om de crisis te 
beheersen. Het was echter dezelfde Sophie Wilmès die 
in 2017, toen ze minister van Begroting was, in de 
openbare ziekenhuizen, had bezuinigd in naam van het 
bezuinigings- en bezuinigingsbeleid (van de Europese 
Unie). Dit lag in éénzelfde lijn van de reeks aanvallen 
op sociale zekerheid en openbare diensten reeds 
gedurende decennia, inclusief de privatiseringen 

(GATS, algemene overeenkomst over de handel in 
diensten van de WTO) en chronische 
onderfinanciering. Openbare diensten 
vertegenwoordigen voor een groot deel van de 
bevolking de toegang tot basisbehoeften. Door deze 
besparingen en bezuinigingen hadden  mensen geen 
toegang meer tot gezondheidszorg. Sommige werkers 
werden zo ook gedwongen om moeilijke en 
onmenselijke keuzes te maken (zorg, huur, voedsel…) 
vanwege de beperking van middelen voor 
levensonderhoud. Het is het recht op gezondheid. dat 
wordt aangevallen, waarbij openbare diensten en 
openbare ziekenhuizen tijdens de crisis juist hun 
noodzaak en doeltreffendheid hebben aangetoond 
dankzij de eerstelijnswerkers. Dit is de reden waarom 
ze nooit onder concepten van winstgevendheid mogen 
vallen. 

De schandalen in verband met het beheer van de 
gezondheidscrisis blijven niet beperkt tot de aanvallen 
op de openbare ziekenhuizen. Ze onthulden ook de 
anarchistische aard van de productie onder het 
kapitalisme, het gebrek aan planning om in de 
behoeften te voorzien, met het oog op permanent 
risico, en de afhankelijkheid van het land van de 
externe markt: zo leerden we heel snel dat de 
strategische reserve van 6 miljoen maskers van de 
federale overheid was vernietigd en niet vernieuwd, 
een paar maanden voor de pandemie, en wel door 
minister van Volksgezondheid Maggie de Block, een 
liberale arts die aanvankelijk de ernst van het virus 
verwaarloosde.  



 

12 

Na inconsistente maatregelen besloot de regering 
uiteindelijk een lockdown op te leggen, die niet 
iedereen op dezelfde manier trof. Het militair-
industriële complex is gespaard gebleven, en in  
een teken van de verdieping van de inter-
imperialistische tegenstellingen, bracht de gigantische 
militaire oefening 'defender europe 20' tienduizenden 
soldaten naar de grenzen van Rusland, via de havens 
van Zeebrugge, ons blootstellend aan het gevaar van 
een nieuw conflict. De lockdown bracht ook de 
precaire levensomstandigheden van veel werkende 
gezinnen en bepaald lagen van de bevolking aan het 
licht. De klassentegenstelling tussen de 
arbeidersklasse en de welgestelden bleef tot uiting 
komen, zelfs na de versoepeling tijdens de zomer, toen 
maatregelen de facto de toegang tot de zee beperkten 
voor jongeren uit de arbeiderswijken van de hoofdstad 
om de rust van de bourgeois niet te verstoren (na de 
gebeurtenissen van Blankenberge). 
De regering probeerde ons echter te laten geloven dat 
we allemaal, bedrijfsleiders en werkers, in hetzelfde 
schuitje zaten en riep op tot een nationale eenheid, 
hetgeen we meteen aan de kaak stelden en aanvochten. 

Vanaf het begin was het duidelijk dat deze regering 
alleen de belangen van het kapitaal diende op 
verschillende assen: 
    A) de schatkist van de aandeelhouders aanvullen. 
Liberale minister De Croo, die de nieuwe premier zal 
worden, vond snel 50 miljard euro om zogenaamd 
"economische activiteit te ondersteunen". 
     B) de voorwaarden bevorderen om onze uitbuiting 
te vergroten, door verworvenheden van de werkers uit 
te hollen, door meer uren aan studentencontracten toe 
te staan, door het gegarandeerde lonen aan te pakken, 
door een breder gebruik van telewerken toe te staan. 
Dit is een instrument dat door de bedrijfsleiders wordt 
gebruikt om werkers te isoleren van hun 
vakbondsvertegenwoordiging en collega's, om het 
onderscheid tussen privé- en beroepsleven met een 24-

uurs beschikbaarheid te doorbreken en zo de werkdruk 
te vergroten en toezicht in te stellen. Hieraan komen 
nog de kosten voor de werker voor apparatuur die niet 
door de directie ter beschikking wordt gesteld 
(kantoorapparatuur, internetverbinding, ergonomische 
stoelen, etc.). We weten ook dat het 
werkloosheidssysteem ook wordt bedreigd, om zo de 
werkers meer onder druk te zetten en hen te dwingen 
elke baan onder slechte arbeidsomstandigheden te 
accepteren. 
     C) onderdrukken en beheersen, met een 
vermindering van de mogelijkheid van betoging, 
hetgeen nog steeds van kracht is. Tijdens de lockdown 
waren er de boetes om zo bijeenkomsten te 
ontmoedigen en verschillende bijeenkomsten, met 
name de verspreiding van folders of op 1 mei zagen de 
meer dan gespierde tussenkomst van de politie en in 
september werd de grote betoging van 
gezondheidszorg geblokkeerd en omcirkeld. 
Ten slotte boekten de grote bedrijven gulle winsten 
(bijvoorbeeld in de grote distributie bij Colruyt, de 
werkgevers gebruikten de crisis om duizenden 
arbeiders te binden met precaire en onzekere 
contracten en zijn de ontslagplannen vermenigvuldigd 
(Brantano, Avery Dennison, Sodexo, Brussels 
Airlines…) En door de beperkte activiteit die verband 
houdt met lockdown, zijn de lonen van veel werkers 
met 30 tot 40% verlaagd en dit tegen constante en 
blijven kosten (zoals huur). 
De crisis heeft de massa echter  
     1) laten zien dat het de arbeiders zijn die rijkdom 
creëren;  
     2) verslechtering van de arbeidsomstandigheden en 
sociale en menselijke contacten; degradatie gekoppeld 
aan beleid Het heeft geresulteerd in een toename van 
het klassenbewustzijn, hetgeen punten zijn waarop we 
onze strijd kunnen verankeren. Werkers zijn 
ontvankelijker en vastberadener. Er werd hard 
gestreden in de groot-distributie voor het behoud van 
verworvenheden, zoals bij AB-Inbev voor het 
respecteren van elementaire 
gezondheidsbescherming, of zoals in de 
gezondheidszorg zelf: werkers keerden de premier de 
rug toe tijdens haar hypocriet bezoek aan een 
ziekenhuis en er werden verschillende betogingen en 
acties georganiseerd. 
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2. Wat zijn de taken en rol van de Communistische 
Partij in de omstandigheden van de pandemie en de 
crisis van het kapitalistische systeem? 
De eerste taak van een voorhoedepartij is om zonder 
opportunisme onder de massa te werken en het 
klassenbewustzijn van de werkers te versterken. 
Daartoe gaven de stellingen van ons 36ste congres dat 
in 2018 en 2019 werd  
gehouden ons een actiekader en een ideologie, 
door terug te keren naar de principes van het 
oprichtingscongres van onze partij en door jaren 
van reformisme de rug toe te keren (sinds het 
congres de Vilvoorde in 1954). We weten dat 
onze taak moeilijk is in de anticommunistische 
context en we organiseren onze actie op drie 
assen. 
Ten eerste, steun aan het klassen-sindicalisme, 
aan de militante acties en eisen van werkers voor 
de recuperatie en teruggave van al de geschenken 
die aan de bedrijfsleiders zijn gegeven en 
recuperatie van alle besparingen inn al onze 
sociale verworvenheden, besparingen die er zijn 
gedurende 50 jaar en sinds het begin van de 
algemene crisis van het kapitalisme. Een van 
onze ordewoorden is de eis naar de oprichting 
van één nationale openbare en geïntegreerde 
gezondheidsdienst die beantwoordt aan de 
behoeften van de bevolking. Ten slotte is het 
doorgeven van de standpunten van de 

Wereldfederatie van Vakbonden door onze 
leden, georganiseerd in de vakbonden, ook een 
manier om de strijd te oriënteren, in het bijzonder 
tegen het Europese herstelplan van 750 miljard 
euro dat tot doel heeft de zakken en kassen te 
vullen van banken, aandeelhouders en 
monopolies en wier burgerlijke partijen ons de 
rekening zullen betalen. 
Vervolgens internationalisme en het werk onder 
geïmmigreerde en verbannen werkers en steun 
voor hun strijd in hun land van herkomst, met 
name onze Chileense kameraden. We lossen 
nooit de band tussen onze actie en de principes 
van proletarisch internationalisme, omdat onze 
strijd identiek is, tegen dezelfde uitbuiters. 
Ten slotte maken zowel dit organisatorische 
werk als de eerste as deel uit van de derde as van 
ons handelen, namelijk de strijd om een einde te 
maken aan de kapitalistische barbarij en voor een 
nieuwe samenleving, het socialisme, door de 
bouw van een eenheidsfront aan de basis van alle 
werkers, strijdsindicalisten en studenten, met een 
focus op de werkers in precaire enonzekere 
omstandigheden (werklozen , 
gezondheidswerkers en platformwerkers) en met 
duidelijke ordewoorden: een front van klasse 
tegen klasse, een antikapitalistisch, anti-
imperialistisch, antifascistisch front, voor 
socialisme en vrede. Al deze begrippen kunnen 
niet van elkaar worden gescheiden. 

 

België op 31 octobre 2020 
Totaal aantal gevallen sinds het begin van de telling: 429.229 inclusief 11.625 doden. 
Van 18 tot 31 oktober: +216.114 
Gisteren gemeld: +16.915 nieuwe gevallen en 173 doden. 
Informatiebron : JHU CSSE COVID-19 Data 
Locatie Tot      Totaal      aaantal gevallen  Nieuwe gevallen (1 dag*) Gevallen per 1M  Overlijdensgevallen 

 
Worldwide 

  46.168.459          505.854     5.937      1.196.891 

 
Belgium 

      429.229           16.915    37.245         11.625 

* Het aantal nieuwe gevallen dat is gemeld voor de meest recente dag van de volledige gegevens, binnen de 
laatste 3 dagen.  
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De band rolt niet meer: crisis in de auto- en bandensector 

Begin tweede helft van september hoorden we dat 
de bandenfabriek van Bridgestone in Béthune in de 
loop van 2021 zou sluiten. In deze regio van 
Noord-Frankrijk staan zo 863 banen op het spel. 
De CGT weigert de sluiting   te aanvaardenen de 
werkers hebben zich gemobiliseerd op 4 oktober 
voor een betoging die meer dan 1.500 mensen 
samenbracht. 
Bridgestone sluit terwijl het Japanse monopolie 
staatssteun ontvangt, hekelt de CGT, die eraan 
toevoegt dat de site levensvatbaar is en dat het 
project door de arbeiders zelf moet worden 
uitgevoerd (https://unitecgt.fr/categorie-luttes / 
bridegstone-schneider-biofusion-boiron-alinea-
breves-depeches-sociales/).  

We waren daarom geïnteresseerd in de 
productielijn en in het bijzonder in 
bandenmatrijzen. De situatie in Béthune deed ons 
herinneren aan een gelijkaardige situatie bij 
Mecamold in de zone Hauts-Sarts bij Luik. Deze 
wereldwijd toonaangevende fabriek in Herstal 
produceerde bijna 1.200 matrijzen per jaar totdat 
het in 2004 werd overgenomen door Bridgestone, 
die zo de keten controleerde, van het gieten tot de 
bandenproductie. De automobielsector, een van de 
belangrijkste afzetmarkten, verkeert echter in een 
overproductiecrisis. Mecamold, dat slechts aan één 
actor leverde, produceerde steeds minder om nog 
maar een paar honderd matrijzen per jaar te halen 
tot 2018, toen Bridgestone besloot om van het 
sociale plan af te komen. Bridgestone verkocht de 
fabriek in Luik aan een financiële firma Keravalon 
voor een symbolische euro in een duistere 
orderonderhoudsovereenkomst, met 
herstructurering en ontslagen. Een staking die 
enkele weken duurde volgde. 
2 jaar later vroegen we ons af of de sluiting van 
Béthune een directe impact zou hebben op 
Mecamold. Een arbeider uit het bedrijf legt ons uit 
dat Mecamold niet de Franse fabriek levert, maar 

nieuwe, moderne en meer robotachtige 
Bridgestone-fabrieken in Polen en Tatabánya in 
Hongarije. Het is een veelgebruikte techniek om de 
productie te verplaatsen naar 
ontwikkelingslocaties om oude sites te sluiten die 
minder winstgevend zijn voor aandeelhouders. De 
taak van de vakbondsvertegenwoordigers in de 
Ondernemingsraad en via de adviseurs is om deze 
bewegingen op te sporen en van meet af aan te 
beëindigen. Vanaf het moment dat de directie 
arbeiders en technici van de moederfabriek, stuurt 
om te helpen opstarten in een ander deel van de 
wereld, is het erg laat. 
Dit zijn vragen met betrekking tot het behoud van 
de staat van de productie-eenheden hetgeen 
aangehaald worden in het artikel van Freddy 
Visconti over de bouw van Arcelor Mittal in de 
staalindustrie en de sluiting van de Luikse en 
Karolegische bekkens. 
Hoe creëer je internationale solidariteit met de 
arbeiders van Béthune? Het ABVV (FGTB) in de 
Bridgestone-fabriek, waar ons wordt verteld dat er 
geen impact zal zijn, heeft zich al solidair getoond, 
maar hoe gaan we het hoofd bieden aan de 
komende crisis? 
Want als vandaag Bridgestone-België of 
Mecamold aan de bijl ontsnappen, zal het vroeg of 
laat hun beurt komen en kan alleen een sterke 
eenheid tussen de werkers van de Groep en een 
harde strijd het management dwingen zijn strategie 
te veranderen en de werkgelegenheid te behouden. 
Want de crisis raakt de hele bandensector. Eind 
augustus kondigde het Duitse monopolie 
Continental het ontslag aan van 140 werknemers 
op zijn site in Mechelen, of een derde van het 
personeelsbestand. Hier was de vraag niet de 
veroudering van de productie-eenheid, aangezien 
de fabriek in 2015 en 2018 prijzen had ontvangen 
voor zijn moderniteit. Secretaris van de 
Christenvakbond Peggy Schuermans stelde terecht 
dat het hier gaat om winstmaximalisatie. We 
worden inderdaad geconfronteerd met een 
kapitalistische crisis van overproductie en met de 
reactie van de kapitalisten op de neerwaartse trend 
van de winstvoet: ontslagen en herstructurering. 
Herstructurering vindt wereldwijd plaats bij 
Continental: 30.000 banen zullen worden 
geschrapt, waaronder 13.000 in Duitsland. Het is 
een echt bloedbad en tussen de fabrieken die 
sluiten, is er die van Aken, aan de grens met België. 
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De timing is niet toevallig: de sluiting wordt 
aangekondigd voor eind 2021, net als in Béthune. 
We zullen uiteraard de gebeurtenissen moeten 
volgen, terug moeten komen op deze dramatische 
aankondigingen in de komende weken en 
fundamentele vragen moeten beantwoorden in een 
toekomstig artikel: waarom is er een crisis? Hoe 
lang heeft het geduurd in de auto- en 
bandenindustrie? Wat is de rol van de Europese 
Unie bij de sluitingen, vooral die van Renault 
Vilvoorde? Welke strategie van strijd? Hoe 
internationale solidariteit weven? 

 

 

Verklaring van de Unie van Jonge Communisten van de Braziliaanse 
Communistische Partij over een wetsvoorstel om het communisme strafbaar te 
maken 

L'Union des jeunes communistes, la jeunesse du Parti communiste brésilien, est venue au public pour 
dénoncer les nouvelles tentatives de criminalisation du communisme au Brésil : 
Le mardi 1er septembre, le député fédéral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a présenté le projet de loi 4425/2020, 
qui vise à criminaliser le communisme, en l'assimilant au nazisme dans la loi n° 7.170 du 14 décembre 1983. 
Cette proposition, qui est compatible avec l'idéologie d'extrême droite du député, fils du président Jair 
Bolsonaro, est incompatible avec le maintien des libertés démocratiques acquises dans le cadre du processus 
de redémocratisation. 
Ces mouvements ne sont pas sans précédent : pendant plusieurs décennies, notre Parti et sa jeunesse ont été 
empêchés de participer à la vie politique publique, devant recourir à la clandestinité pour présenter le 
programme socialiste et révolutionnaire à la population brésilienne en général et aux travailleurs en 
particulier. De même, ils se rapportent à l'offensive de la bourgeoisie au niveau international, en imitant les 
mesures prises par des pays comme la Hongrie et la Pologne, dans lesquels les communistes sont 
emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions et défendu leur programme ; c'est aussi un reflet de la position 
de l'Union européenne, déjà dénoncée par nous, qui consiste à assimiler le nazisme au communisme - un 
révisionnisme historique qui cache le fait que ce sont les communistes en direction de l'Union soviétique qui 
ont le plus contribué, avec leur propre sang, à la défaite du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L'Union de la jeunesse communiste ne tolèrera pas ce genre de restriction à l'expression de nos idées. En 
démocratie ou en dictature, avec la liberté d'expression ou avec la censure, nous faisons notre politique 
révolutionnaire avec les millions de jeunes travailleurs brésiliens. Ce ne sera pas une loi de l'État bourgeois 
qui nous empêchera de mobiliser et de contester la conscience de la jeunesse ouvrière pour ses intérêts 
objectifs : la fin de l'exploitation et de l'oppression, la fin du capitalisme et la construction de la société 
socialiste vers le communisme.  
En outre, nous comprenons qu'il s'agit d'une nouvelle attaque contre les libertés démocratiques et contre tous 
les mouvements sociaux dans notre pays - en plus d'une falsification historique consistant à assimiler le 
nazisme à ceux qui étaient responsables de sa défaite : les communistes.  
Nous attendons ceci d'Eduardo Bolsonaro : qu'il veuille nous faire arrêter et tuer. Nos idées sont l'antithèse 
de ses idées rétrogrades et pro-capitalistes. Nous aussi, nous plaidons pour qu'Eduardo Bolsonaro soit 
criminalisé - et il appartiendra à la classe ouvrière de mettre fin au gouvernement de son père, Jair Bolsonaro 
et de son estimé général, Hamilton Mourão, en construisant le Pouvoir Populaire et en défaisant le projet de 
la bourgeoisie et de l'impérialisme pour le Brésil.  
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Wet Major : beschermen van concurrentie-positie van Belgische logistieke 

haven-kapitalisten en beteugelen van strijdvaardigheid 
en klassenbewustzijn van  havenarbeiders 

Je zou een haven als Antwerpen als één groot 
magazijn of HUB kunnen zien waarbij het 
“verenigde haven-logistiek-bedrijf”,  CEPA1 is 
,dat dan 6300 werkers heeft (de 
“statutaire”havanarbeiders). Dat 
“magazijn” of HUB doen dan 
logistieke diensten voor grote 
wereldwijde monopolies inzake 
grondstoffen, tussenproducten, 
eindproducten. Voor wat 
“grondstoffen” zijn dat aardolie, 
ertsen, hout, maar ook 
landbouwproducten. De 
logistieke “dienstverlening” 
gebeurt “just-in-time”. De 
havenarbeiders zijn traditioneel 
“dagloners”, per dag worden die 
“tewerkgesteld” en daaarvoor 
verloond. Door strijd hebben ze 
verkregen dat ze een 
gegarandeerd inkomen hebben, 
over de dagen dat ze niet worden “tewerkgesteld”. 
Zo gezien kun je zeggen dat in 1972, met de Wet 
Major, voor dat “bedrijf” dat toen zo’n 10.000 
“statutaire haven-arbeiders” in dienst had, 
flexibiliteit en een vorm van flexibele 
“tewerkstelling” wettelijk werd vastgelegd. De 
staat zou dan voorzien in een “aaanvulling met 
een werkloosheidsuitkering” tot een 
“gagarandeerd minium-inkomen”.  
Moest de vakbond in die periode voorstellen om 
in andere bedrijven van zo’n 10.000 arbeiders 
(scheeps-werven, staalfabrieken, mijnen, 
chemiebedrijven, auto-constructiebedrijven,… 
enz, zo’n flexibiliteit in te voeren, er 
vakbondssecretarissen gelynchd zouen worden! 
De rol van de vakbonden werd in de haven door 
de Wet Major die  van een soort “mutualiteit”: de 
controle en de garantie van een inkomen voor de 

 
1 Zie de afbeelding met de logo's van de verschillende 

logistieke bedrijven in de haven van Antwerpen die 
"samen" CEPA (Centrale van de werkgevers aan de 
haven van Antwerpen) vormen. De figuur, net zoals 

werker die tijdelijk niet kan werken, (omdat hij 
voor die dagen “werkloos”is…). 
Er waren (zoals wèl in ander bedrijven met zo’n 

10.000 arbeiders op dat moment) 
géén verkozen 
vakbondsafgevaardigden en 
verkozen afgevaardigden voor 
de “veiligheid en gezondheid” , 
vakbondsafgevaardigden die ten 
alle tijden konden opgeroepen 
worden om “ter plaatse”te 
komen, bij een conflict of 
“onveilige situatie”en eventueel 
het werk kunnen stilleggen, 
sociale inspectie konden laten 
komen, …. en die op één of 
ander manier altijd 
verantwoording moesten 
afleggen aan de werkers die hen 
verkozen had.  
Eigenlijk was de Wet Major een 

soort “intentie-verklaring” om een zeker 
MINIMUM, wettelijk vast te leggen van wat door 
strijd reeds verworven was, … en door strijd 
verdedigd werd. Maar WAT er concreet 
vastgelegd zou worden, moest nog gebeuren in 
uitvoeringswetten en koninklijke besluiten op 
basis van onderhandelingen rond een tafel. En 
WAT dan zo “vastgelegd” werd soms na enige 
tijd weer in vraag gesteld, waarbij de concrete 
“uitvoering”weer op een lager niveau werd 
gedaan. 
De totstandkoming van de Wet Major was vooral 
om tegemoet te komen aan wil van de 
havenbedrijven om hun concurrentie-positie te 
verbeteren tov bijvoorbeeld Rotterdam, en om een 
stabiele “rustige” stakingsvrije situatie te hebben.  

de cijfers waar de grafieken op gebaseerd zijn komen 
uit de brochure van de Vlaamse Havencommissie, 
"De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en 
indicatoren voor 2017". 
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Een “productieve” haven moest grote 
monopolies aantrekken om hun logistieke 
activiteiten door de “havenbedrijven” in 
Antwerpen te laten doen, eerder dan in 
Rotterdam. 
 
Bepaalde vakbondsleiders wilden ook kunnen 
garanderen aan hun politieke bondgenoten bij de 
burgerij, dat ze de havenarbeiders “in de hand” 
kunnen houden, en dat ze alles zouden regelen 
met onderhandelingen en dat ze wilde stakingen, 
en stakingen sowieso zouden bestrijden.  
Vakbondsleiders zoals Louis Major en Georges 
De Crom, gingen in de jaren ‘50 al uit van de 
concurrentiepositie van de havenkapitalisten. De  
hoge loonkost werd vanaf dan het 
gespreksonderwerp in het paritair comittee.  
“Voor de werkgevers bleek 
er echter maar één 
oplossing: 
loonsvermindering of toch 
minstens loonmatiging. 
Major wou de 
havenarbeiders hiervan 
overtuigen. De lonen 
moesten zeker stijgen maar 
men moest rekening houden 
met de positie van de 
Antwerpse haven. Tijdens 
interne vergaderingen 
bleek echter dat de 
verwachtingen van de leden 
hoog waren. De 
havenarbeiders eisten een loonsverhoging van 
30 tot 100 frank per taak. Uiteindelijk werd een 
loonsverhoging van 12 frank toegekend”.2  
Er waren al concrete verworvenheden door 
strijd verkregen … strijd waarmee soms 
vakbondleiders werden voorbijgelopen. 
Er waren “onderhandelingen” vanaf januari 1946 
tussen vakbonden en werkgevers(stouwers en 
naties, die zich later zouden verenigen in CEPA- 
zie figuur). Voorstel van de vakbond:  iedere 

 
2 "The antwerp docker: militant by nature? - De 

Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en 
militantisme, 1900-1972." STEPHAN 

havenarbeider die zich elke dag ter beschikking 
stelde, te garanderen dat hij vier à vijf dagen loon 
zou ontvangen. In piekperiodes zou hij die 
verdienen door effectief vier à vijf dagen te 
werken. In periodes van grote werkloosheid zou 
zijn effectief verdiende loon bijgepast worden uit 
een fonds dat gespijsd zou worden door een 
werkgeversbijdrage op het verdiende loon én een 
bijdrage van de staat ter vervanging van de 
gewone werkloosheidsbijdragen.  
Maar de onderhandelins-verantwoordelijken van 
de vakbond aanvaardden dat “het daarom 
noodzakelijk was om  het te grote contingent in 
te krimpen”:  Enkel diegenen die reeds vóór de 
oorlog aan de haven werkten, konden in 
aanmerking komen voor dit stelsel. Op 17 juni 
1946 verklaarde de werkgeversafvaardiging zich 
hiermee akkoord. Werkgevers wilden de 
bestaanszekerheid echter maar voorzien voor een 
groep van 5 000 à 6 000 havenarbeiders. 

(Opm: vandaag de dag gààt het nog maar om 
“een groep van 5.000 à 6000”!) 
De vakbonden stelden 12 000 à 15 000 
havenarbeiders voor, wat volgens hen 
overeenkwam met de groep die vóór de oorlog 
regelmatig aan de haven werkte. Het surplus dat 
na de oorlog was ontstaan, moest nu opnieuw 
verdwijnen. Wat het gegarandeerd dagloon 
betrof, wou de vakbond komen tot 117 frank. 
  

VANFRAECHEM, FWO-Vlaanderen, Havenbedrijf 
Antwerpen. 
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Dit was 75% van het geldende basisloon van 156 
frank, terwijl de werkgevers niet verder wilden 
gaan dan de 96 frank die door de Nationale 
Arbeidsconferentie naar voren was geschoven 
als minimum dagloon. Uiteindelijk zouden de 
bonden inbinden en akkoord gaan met een 
verzekerd weekinkomen van 540 frank wat 
overeenkomt met een dagloon van 90 frank. Het 
werkelijk verdiende loon zou, indien dat niet 540 
frank bedroeg, aangevuld worden uit een 
“Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid” 
dat werd gespijsd door een patronale bijdrage 
van 15% op de uitbetaalde lonen. Dit nieuwe 
stelsel zou van kracht worden vanaf 1 oktober 
1946. 
Ondanks het gunstige vooruitzicht van een meer 
verzekerde inkomen, zou eind augustus 1946 
toch een wilde staking uitbreken. Aanleiding 
daartoe was het ontslag van 4 300 havenarbeiders 
als gevolg van de invoering van de 
bestaanszekerheid. In het Nationaal Komitee was 
inderdaad overeengekomen dat iedereen die in 
de afgelopen vijf maanden geen dertig dagen had 
gewerkt, zou ontslagen worden en geen 
aanspraak kon maken op de bestaanszekerheid.  
Het communistische actiecomiteit  eisten een 
bestaanszekerheid van 80% van het basisloon 
(tegenover de huidige 58%) en eisten ook het 
ongedaan maken van de massale ontslagen.  
Uiteindelijk zou de bestaanszekerheid in voege 
treden vanaf 1 oktober dat jaar en dit voor een 
contingent van 13 500 havenarbeiders. 
De Antwerpse havenvakbonden stelden in de 
jaren ‘60 voor dat de haven de stap zou zetten 
naar een proces van “decasualisation”, een 
proces dat internationaal gekend stond als een 
overgang van het losse naar het vaste of 
semivaste dienstverband. Men dacht aan de 
invoering van zo’n soort ‘pool’. Alle 
havenarbeiders zouden dan in dienst treden van 
een paritair organisme. De havenarbeiders 
zouden dan ter beschikking van de patroons  
18 
staan. Deze ‘pool’ zou aan de havenarbeiders een 
garantieloon, een gewaarborgd weekloon 
verzekeren. Indien de havenarbeider dat 
garantieloon niet verdiend zou hebben door 
effectief te werken, zou het loon bijgepast. 

Maar de havenarbeid stond duidelijk onder druk. 
De eeuwenoude praktijk waarbij voor natie- en 
stouwerswerk havenarbeiders moesten 
aangeworven worden, werd in vraag gesteld. De 
Antwerpse Kamer van Koophandel en de VBG, 
zochten naar een oplossing. Zij meende dat enkel 
de bewerkingen aan boord van het schip als 
havenarbeid moesten beschouwd worden. 
Eenmaal voorbij de blauwe steen, zou het werk 
op de kade kunnen gebeuren door gewone 
arbeiders. De stouwerijen, die zich bezighielden 
met het laden en lossen van de schepen, verzetten 
zich niet en waren van mening dat de taken aan 
boord van het schip door havenarbeiders 
moesten verricht worden. Daarbuiten moest het 
ook volgens hen, mogelijk zijn om gewone 
arbeiders in te schakelen. Ook de “echte” 
distributieactiviteiten moest met gewone 
arbeiders kunnen gebeuren. De echte industriële 
activiteiten, die geen scheepsgebonden 
activiteiten uitvoerden en zich in het 
havengebied bevonden, vielen volgens de 
patroons niet onder de noemer havenarbeid. De 
havenvakbonden konden zich daarin vinden. Ze 
eisten enkel dat activiteiten op het 
bedrijfsterrein, bijvoorbeeld het laden en het 
lossen van de schepen op de eigen kaai, wel door 
erkende arbeiders moet gebeuren. Uiteindelijk 
werd dan in 1972 de Wet Major door het 
parlement gejaagd: waarbij bepaald werd dat 
havenarbeid (maar WAT dat was, moest “later” 
nog worden bepaald), alleen mocht worden 
gedaan door “statutaire havenarbeiders” (maar 
wie dat zouden zijn en wat dat inhield voor hen, 
moest ook nog CONCREET worden vastgelegd) 
In ieder geval bleef van die eerder 
overeengekomen 13.500 statutaire 
havenarbeiders er maar zo’n 9.300 over op dat 
moment! 
Zou de wet Major (1972) nu alles zo ideaal 
oplossen voor de havenarbeider? Waarom 
dan dokstaking … in 1973? 
De staking begint in Gent. De Communistische 
Partij, die sterk staat bij de Gentse dokwerkers, 
organiseert op 6 april een zogenaamde 24 
urenstaking, als verwittiging tegen een 
ontslagdreiging. Met succes, de Gentse haven 
gaat plat. Maar de volgende ochtend wordt in 
Gent nog altijd gestaakt. Er vindt een  
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bijeenkomst plaats van enkele dokwerkers, 
voornamelijk CP-gezinden, maar er zijn ook 
leden aanwezig van Arbeidersmacht, een 
ongebonden groep die een jaar eerder aan de 
Antwerpse haven solidariteitsacties voor de 
stakende Britse dokwerkers organiseerde. 
Er komen eisen op tafel – eisen die in feite al 
twee jaar worden gesteld en al herhaaldelijk tot 
acties geleid hebben. De stijgende kosten van het 
levensonderhoud hollen het inkomen uit, met een 
inflatie die zich in de eerste maanden van 1973 
scherp laat voelen. Dokwerkers gaan steeds 
langer en harder werken om hun inkomen op peil 
te houden, maar dat is niet houdbaar. Het 
basisinkomen moet (sneller) omhoog. Hun 
gezondheid komt in gevaar door het zeer hoge 
werkritme, zo ligt bijvoorbeeld aan de 
Antwerpse haven het rendement per ploeg en per 
uur anderhalve keer hoger dan in 
Rotterdam. Bovendien hebben de 
ploegbazen de kwalijke 
gewoonte om met onvolledige 
ploegen te werken: drie man doen 
het werk in plaats van de voor-
geschreven zes man. Dat heeft 
ook met de snel stijgende 
mechanisatie te maken, waardoor 
meer werk met minder 
dokwerkers gedaan kan worden. 
De gevolgen voor de veiligheid 
laten zich raden. Bijvoorbeeld het 
aantal dodelijke slachtoffers per 
jaar ligt in de Antwerpse haven 
dubbel zo hoog als in Rotterdam, 
bij een kleiner aantal dokwerkers. “De vakbond 
doet daar weinig aan, wel integendeel, vanaf de 
jaren 1950 wordt productiviteit als hoogste doel 
gesteld, het is het wisselgeld waarmee de 
looneisen en de arbeidsduurverkorting worden 
gelegitimeerd”3.  
De Wet Major: wettelijk vastgelegde 
“flexibiliteit” in 1972, nog vóór CAO 42 (1987) 
dat deed 

 
3 "The antwerp docker: militant by nature? - De 

Antwerpse havenarbeider tussen pragmatisme en 
militantisme, 1900-1972." STEPHAN 

De wet Major mèt zijn uitvoeringsbesluiten 
moest de logistieke haven-bedrijfsleiders de 
nodige flexibiliteit verzekeren, om dagelijks juist 
die hoeveelheid “aan te werven” die nodig was 
voor de hoeveelheid werk dat viel onder 
“havenarbeid”. 
Sinds de jaren ‘80 en onder andere door CAO 42 
zijn er nu wettelijke mogelijkheden voor ALLE 
werkers  om hen “flexibel” in te schakelen. Voor 
“onvoorziene” en “tijdelijke” toename van het 
werk is bestaat er tegenwoordig een uitgebreid 
stelsel van interim-arbeid. 
In feite biedt voor de havenkapitalisten, de 
HUIDIGE wettelijke mogelijkheden van de 
flexibiliteit (o. a. geregeld door de door de 
vakbondsonderhandelaars ooit ondertekende 
CAO 42…) “goedkopere” oplossingen dan die 
vastgelegd in de uitvoeringsbesluiten van de Wet 
Major. 

Binnen de wet Major wordt de uitbreiding van 
werk over de grenzen van de werkdag of 
werkdagenweek nog geregeld door een 
overurenregeling (met premies voor overuren). 
Verder staan overuren in een bepaalde week, 
LOS van de dagen ven werkloosheid ten gevolge 
van te weinig werk, in een andere week, en waar 
in die week dan een gegarandeerd inkomen zal 
betaald worden.  

VANFRAECHEM, FWO-Vlaanderen, Havenbedrijf 
Antwerpen. 
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De HUIDIGE “flexibiliteit” geeft de 
mogelijkheid om de werkers méér uren te doen 
werken, maar gewoon betaald als gewerkte uren. 
Deze “meeruren” compenseren dan de 
“minderuren” die NIET gewerkt worden 
omwille van minder werk. Dus géén overuren te 
betalen, en géén betaling voor nietgewerkte tiijd: 
het loon voor de “meeruren” wordt dan gezien 
als compensatie van het niet-betaalde loon voor 
niet-gewerkte arbeidstijd. Daarbij komt nog dat 
de situatie van de “havenarbeid” is veranderd, bv 
door de ontwikkeling van het transport in 
containers. Door de digitalisering, heeft men een 
beter zicht op de organisatie van het werk, en kan 
men plannen welke hoeveelheid van 
“havenarbeiders” men doorlopend full-time kan 
inschakelen. MOEST er dan toch nog 
“onvoorzien en tijdelijk een uitbreiding van 
werk” zijn, dan is er  vandaag de dag een 
uitgebreide organisatie van interim-werk. 
Dit maakt dat het voor de héle werkersklasse 
vandaag een strijdobjectief is  om te strijden 
tegen die steeds verder toemende flexibiliteit en 
onzekerheid van de huidige werkvoorwaarden. 
Of de wet Major nog bestaat of niet, “het statuut 
van havenarbeider” word toch steeds meer 
uirgehold. Twee grafieken die dit uitbeelden en 
die het volgende samenvatten: daar waar tussen 
1980 en 2017 het aantal  “statutaire” 
havenarbeiders met 20% VERMINDERDE is de 
“trafiek”(zeg maar de OMZET van de “in CEPA 
verenigde havenbedrijven” GESTEGEN met 
200%. 
Een aantal “neveneffecten” veroorzaakt door de 
Wet Major die een minimum wettelijk 
“vastlegde” van een bepaalde krachtsverhouding 
in de klassenstrijd 
Het individualiseert de havenarbeider. Als 
vroeger misbruiken werden vastgesteld 
tegenover één of een kleine groep 
havenarbeiders, werd door ALLE 
havenarbeiders het werk stilgelegd. 
Nu wordt een overtreding van de WET tav één of 
enkele havenarbeiders “vastgesteld” door de 
verantwoordelijken van de vakbond, die dan in 
een soort advokaten-rol de naleving van de wet 
bepleiten, voor die havenarbeider. Verder is de 
rol van de vakbond die van een soort mutualiteit: 

controle op de uitkering voor de havenarbeider 
voor de dagen dat hij geen werk heeft. 
Nu de havenarbeiders louter richten op “het 
voortbestaan van de Wet Major” betekent 
gewoon het ondergraven van het 
klassenbewustzijn van de havenarbeider en van 
het bewustzijn deel uit te maken van één 
arbeidersklasse. 
Nu is de haven belangrijk voor het functioneren 
van het kapitalistisch productie-systeem in het 
“achterland” – een staking in de haven heeft 
gevolgen voor héél de economie. 
Het is niet voor niets dat men door de Wet Major 
de vakbonden ertoe aanzette om wilde stakingen 
of stakingen tout court te vermijden. De rol van 
de vakbond – en daarom is 90% van de 
havenarbeiders gesyndicaliseerd – is vooral, de 
controle over en de regeling van de betaling van  
het gegarandeerd inkomen van de indviduele 
havenarbeider.  
Democratische besluitvorming door middel van 
algemene vergaderingen, zoals vroeger de 
gewoonte is er niet meer bij , vooral Louis Major 
was er geen voorstander van!  
Hij vooral was voor “overleg-sindikalisme”. 
Hiermee laten vakbondsleiders zich 
“degraderen” tot loopjongens voor de burgerij, 
… hetgeen de ideologische inhoud is van het 
refomisme. 
De klassenstrijd als een eengemaakte werkende 
klasse tegen de burgerlijke staat èn de 
instellingen van de Europes Unie 
Het opheffen van de Wet Major staat 
ingeschreven in de Europese richtlijnen netzoals 
de uitbreiding van de afbraak van de sociale 
zekerheid, de besparingen in de 
gezondheidssector. Gobaal gaat het om een 
verhoging van de uitbuitingsgraad van de 
werkers in Europa om de competitiviteit te 
verhogen van die kapitalisten die Europa zien als 
de “binnenlandse markt” en BUITEN Europa als 
een te veroveren markt (op concurrenten) 
TEGENOVER die “concurrenten”. Alleen 
strijden voor “het behoud van de Wet Major” ( in 
feite meer en meer een lege doos) betekent voor 
de havenarbeiders (en dan alleen nog maar voor 
de Belgische havenarbeiders) zich op voorhand 
in een nadelige krachtsverhouding plaatsen. 
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Daar waar men als eengemaakte werkende klasse 
zich als strijdobjectief stelt: het neerhalen van de 
kapitalistische productieverhoudingen in 
Europa, kunnen de havenarbeiders, door het 
stilleggen van de havens in Europa, en daardoor 
het functioneren van het kapitalistische 
productie-systeem in zijn hart te treffen, het sein 
geven aan ALLE werkers om die strijd aan te 
gaan. 
Hiervoor zou het opnieuw opnemen van een 
aantal tradities bij de havenarbeiders van  

 
Algemene Vergaderingen, het bestrijden en 
“voorbijlopen” van het overlegsindicalisme, het 
internationaliseren van de strijd en het 
doorbreken van de “competitiviteitslogica” 
(waar nog teveel vakbondsleiders van uitgaan) 
een goede zaak. Ook zal zo de klassensolidariteit 
terug ontwikkeld worden waarmee de 
“individualisering” en de “interne concurrentie”, 
die door de Wet Major bevorderd werd, zal 
worden bestreden. 

Nico Oldenhof

 

 

Festa do Avante : een geslaagd feest! 

De Communistische Partij van België prijst de 
vastberadenheid en moed van de PCP 
(Portugese Communistische Partij) om de 
organisatie van het Festa do Avante toch te 
laten doorgaan, met alle nodige maatregelen 
voor gezondheidsbescherming, ondanks de 
anticommunistische aanvallen en druk. van 
het gerecht om dit volkse, warme en 
internationale solidariteitsevenement te 
verhinderen. Wij vinden het dus een 
overwinning om dit feest te organiseren en het 
was een eer voor ons partij om mee te mogen 
doen. 
Het Festa do Avante is altijd een belangrijk 
moment om ideeën uit te wisselen, te leren van onze gemeenschappelijke strijd tegen de aanvallen van 
het kapitaal en om de werkers te organiseren om voor een andere samenleving, voor het socialisme, te 
vechten. Onder de dekmantel van een gezondheidscrisis organiseren de bedrijfsleiders en de partijen die 
hen vertegenwoordigen, vandaag de dag, banenverlies, de liquidatie van openbare diensten en bereiden 
ze een toekomst van ellende voor voor duizenden werkers en het jongeren werkvolk. Dit terwijl ze de 
zakken van onze uitbuiters doen uitpuilen, met name via het zogenaamde Europese "herstelplan" van 750 
miljard euro. We waren in staat om de situatie in België voor te stellen, waar de burgerlijke partijen zich 
méér bezighouden met de verdeling van ministeriële portefeuilles en met de samenstelling van een 
federale regering die dan de rechten en verworvenheden van de werkers zal aanvallen, dan met een reactie 
op de pandemie en op de massale werkloosheid. We presenteerden ook de noodzaak van de opbouw in 
België van een front van klasse tegen klasse zonder ooit het internationale karakter van onze strijd uit het 
oog te verliezen. Tegenwoordig zijn de eenheid van werkers over de grenzen heen en ontmoetingen tussen 
communistische en arbeiderspartijen nog meer nodig! 
Leve het Festa do Avante! Não há Festa como esta ! 
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NVDR: we bieden onze lezers dit artikel van onze kameraad Freddy Guidé aan als een 

bijdrage aan het zeer geagiteerde, zelfs virulente debat rond 
COVID19. 
Wat in ieder geval zeker is, is de inconsistentie van de acties 
van de politieke klasse, die vanaf het begin van de pandemie 
vastbesloten was om de grote bedrijven te begunstigen en ons 
te laten lijden onder de gevolgen van decennia van 
bezuinigingen in de wereld. gezondheidszorg. Wat ook zeker is, 
is dat we recht zullen hebben op alles behalve democratie, met 

speciale bevoegdheden om het te ondersteunen ... “F. Guidé: Wat we verwachten van 
leiders in een democratie is aan ons een brede democratische discussie voor te stellen 
over welk risico aanvaardbaar is, en onder welke modaliteiten?” 

De tirannie van geen risico 

We kennen het leven van Howard Hugues goed. 
Hij was beurtelings een onverschrokken vlieger, 
een machtige producer in Hollywood, een 
miljardair aan het hoofd van Trans World 
Airlines. Hij fluisterde in de oren van John F. 
Kennedy en Richard Nixon, terwijl hij Katharine 
Hepburn, Jane Russell, Ava Gardner of Rita 
Hayworth omhelst. We weten echter minder over 
het trieste einde van zijn leven. 
Howard Hughes, die een luchtvaartpionier was 
en verschillende vliegtuigcrashes overleefde, 
had een buitensporige en irrationele angst voor 
virussen en ziektekiemen. De laatste tien jaar van 
zijn leven bracht hij door in paleizen die hij had 
gekocht. Eerst in het penthouse op de 9e 
verdieping van de Desert Inn in Las Vegas, 
daarna in het Xanadu Resort in Grand Bahamas, 
en tenslotte in het Fairmont Princess Hotel in 
Acapulco, waar hij op sterven lag. De afgelopen 
tien jaar heeft hij in volledige opsluiting geleefd, 
een kluizenaar, in duisternis. Hij zag niemand 
meer, verscheen niet meer in het openbaar en er 
werden geen foto's meer van hem gemaakt. Alles 
wat hij at, had hij aan hem bezorgd - meestal ijs. 
Hij bewaarde zijn urine in flessen. Hij leefde 
naakt en lag de hele dag. De arbeiders van Desert 
Inn waren verbaasd toen ze ontdekten dat hij de 
gordijnen in zijn penthouse al die jaren dat hij in 
het hotel was niet had geopend en dat ze op hun 
plaats waren verrot. Afkeer van elk menselijk 
contact, permanent verdoofd, getroffen door het 
Diogenes-syndroom, knipte hij niet langer zijn 
haar of nagels. Onherkenbaar, hij woog slechts 

41 kilo toen hij stierf in het vliegtuig dat hem 
naar het ziekenhuis in Houston bracht. Alleen 
zijn vingerafdrukken lieten de formele 
identificatie van het lijk toe. 
Als we er wat verder naar kijken, is het einde van 
Howard Hughes' leven misschien wel de zachte 
helling waarnaar een hygiënische strategie ons 
zou brengen om virussen, bacteriën en 
schimmels uit ons leven te elimineren. Kan 
nulrisico een doelstelling voor de 
volksgezondheid zijn? Sinds het begin van de 
pandemiecrisis is deze hygiënische logica 
versterkt: een relatie met het individuele fysieke 
lichaam als kwetsbaar lichaam is begunstigd, ten 
koste van het onderhoud van een sociaal lichaam 
dat banden schept.  

Howard Hughes1940 – in Wikipedia 
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Dus om de samenleving te 
behouden, dat wil zeggen in 
feite het sociale lichaam, wordt 
de burger gevraagd om hun 
fysieke lichaam op te sluiten, 
weg te houden van anderen en 
indien mogelijk op te sluiten. 
Een gescheiden biologisch 
lichaam, bubbles van vijf 
mensen, beperkte mobiliteit, 
met controle zelfs in de privacy 
van ons leven, maar tot 
wanneer? Kunnen we onszelf 
echt tot doel stellen om de 
epidemie voorgoed te 
beëindigen, het virus uit de 
samenleving te elimineren? 
Wij zijn van mening dat de 
maatschappelijke kosten van 
dit bedrijf veel groter zijn dan 
de gezondheidsvoordelen die we ervan mogen 
verwachten. Wij zijn van mening dat nulrisico 
een destructieve droom is, en dat we moeten 
accepteren dat het virus op een minimale en 
berekende manier blijft circuleren in de 
samenleving. 
Leven in de samenleving brengt risico's met zich 
mee 
Laten we duidelijk zijn: inperking was nodig om 
de verzadiging van ziekenhuizen te voorkomen, 
en barrièrebewegingen waren nodig. Dit is niet 
om dat in twijfel te trekken. Maar er komt een 
tijd dat het leven moet worden hervat, dat we 
plannen moeten kunnen herformuleren. Waar het 
beleid in positieve termen perspectieven moet 
openen. 
De kwestie van het risico kan niet worden 
gereduceerd tot het enige standpunt van virussen. 
Leven in de samenleving houdt het stilzwijgend 
accepteren van een aantal risico's in. Om onszelf 
te abstraheren van virussen en bacteriën, zou dat 
ook betekenen dat we onszelf abstraheren van de 
samenleving, zoals Howard Hughes. 
Maar we nemen elke dag risico's, vaak zonder 
dat we het weten. 

 
Rijden in een auto 
aanvaardt het risico van 
een ongeval - in 2019 
waren er bijna 38.000 
verkeersongevallen in 
België, met 3.600 
zwaargewonden en 646 
doden tot gevolg.  
Wonen in de stad betekent 
het risico accepteren dat 
gepaard gaat met 
luchtverontreiniging, die  
volgens het Europees 
Milieuagentschap elk jaar 
ongeveer 10.000 
vroegtijdige sterfgevallen 
veroorzaakt in België. 
Het niet verbieden van 
sigaretten betekent dat de 

gemiddelde 
levensverwachting van Belgen met twee jaar 
wordt verminderd (https 
://www.sciensano.be/fr/coin-presse/dans-un-
monde-sans-tabac-lesperance- van-leven-zou-
met-2-jaar toenemen). Kiezen voor kernenergie 
betekent het risico van een nucleair ongeval 
aanvaarden - twee grote nucleaire ongevallen tot 
dusver, voor 447 civiele kernreactoren die begin 
2020 wereldwijd in bedrijf zijn, waarvan bijna 
70% is ouder dan 30 jaar. 
Toch brengt de huidige situatie ons een ander 
risico met zich mee: dat van een 
maatschappelijke ineenstorting op de langere 
termijn, bij gebrek aan fundering of betekenis. 
Zonder politiek perspectief of sociale consensus 
als leidraad voor de keuzes, gaat deze 
nulrisicomaatschappij samen met deze 
biologische of sociale sanering die wordt ingezet 
bij het beheer van Covid-19. Niet langer riskeren 
is een illusie van consensus. We zouden het 
nieuwe belang van de stem van experts bij 
openbare besluitvorming kunnen verwelkomen, 
zelfs als deze stem wordt gereduceerd tot 
virologisch-epidemiologische expertise. Ze 
dekken alleen het gezondheidsrisico en helemaal 
niet het sociale en menselijke risico. 
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Bovendien kan dit 'expert'-woord niet worden 
gebruikt als scherm voor het gebrek aan 
consensus over het risiconiveau dat we bereid 
zouden zijn te accepteren. Omdat politici in 
België duidelijk de voorkeur geven aan controle, 
schuld en bestraffing in plaats van echt te 
informeren, op te voeden en te vertrouwen. 
Deze situatie is heel duidelijk het product van het 
verbreken van de vertrouwensband tussen de 
vertegenwoordigers van de burgers en de burgers 
zelf. Geconfronteerd met een ideologie van 
controle die terrein verliest door gebrek aan 
zichtbaarheid op de virale vijand, past de 
Nationale Veiligheidsraad een ideologie van 
hyperbeheersing toe: het is noodzakelijk om de 
burgers op te sluiten, in compartimenten te 
verdelen, kortom te beveiligen als ze er niet in 
slagen een sociale consensus te bereiken over het 
aanvaardbare risiconiveau. Elk is niet langer 
verbonden met de gemeenschappelijke 
doelstellingen, behalve door krachtige bevelen 
van de gezondheidsautoriteiten: "making 
society" is achterhaald. 
In een materialistische samenleving waar het 
uiteindelijke doel voor sommigen de 
waanzinnige strijd tegen de dood is, komen we 
snel onszelf afsnijden van alle anderen om onze 
existentiële kleine penates te redden. Omdat 
onze heersers het sociale lichaam verzwakken 
om fysieke lichamen te redden door ze te 
barricaderen. Ze breken de schakels af door ze te 
virtualiseren, ze leggen afstanden op die 
collectieve kwetsbaarheid creëren. Het intieme is 

volgens deze visie anderhalve meter. Dit leidt 
uiteraard tot een groot verlies aan sociale 
benchmarks - wat bovenop een hele reeks andere 
risico's komt, waaronder gezondheidsrisico's. 
Zullen we ooit weten welke oversterfte werd 
veroorzaakt door de recessie, door 
faillissementen of simpelweg door het verlies 
van sociale benchmarks? 
Kortom, een van de gevolgen van dit verlies van 
diep "ingebedde" oriëntatiepunten zou kunnen 
zijn dat fysieke afstand nemen op de een of 
andere manier leidt tot sociale afstandelijkheid 
en kwetsbaarheid, die digitale uitwisselingen en 
sociale netwerken nooit zullen kunnen 
compenseren. Deze situatie lijkt ons de laatste 
fase van een absolute ontgoocheling met de 
wereld. Digitaal is een zeer arme opium van de 
mensen, niet in staat om de zoete sensorische 
aroma's van de originele papaver over te 
brengen. En deze digitale placebo kan de 
controle-instrumenten verbergen voor degenen 
die het consumeren. 
Omdat we deze retoriek van "nulrisico" naar zijn 
hoogtepunt, deze hygiënische hypertrofie, 
duwen, verkleinen we zeker het risico op 
biologische en virale dood, maar lopen we het 
dodelijke risico van onmenselijkheid in de maak. 
Afgezien van het risico op overlijden bestaat er 
inderdaad geen menselijkheid: dit geeft ons onze 
vrijheid en voorwaarden voor de uitoefening van 
onze vrije wil. Maar deze dood kan zowel 
biologisch als sociaal zijn, zowel individueel als 
maatschappelijk. Deze dialectiek niet te 
begrijpen, betekent het bouwen in zekere zin aan 
een tweede ontkenning op, de ontkenning van de 
mens als een intrinsiek collectief wezen, om 
alleen te bestaan en te worden ingezet in de 
samenleving. 
Wat we van leiders in een democratie 
verwachten, is niet toegeven aan 
nulrisicohysterie, wat verwant is aan het 
dodelijke gevangenisuniversum van Howard 
Hughes, maar ons een brede democratische 
discussie aanbieden welk risico acceptabel is , en 
onder welke voorwaarden? Het risico zal nooit 
verdwijnen: het is nu een kwestie van ermee 
leven, het accepteren en het uitdagen, voordat het 
met ons speelt. 

Freddy Guidé 
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De wereldfederatie van vakbonden (“WFTU”) 
over telewerken – 16.09.2020 

De Wereldfederatie van Vakbonden, de wereldwijde klassegerichte progressieve vakbeweging, 
beschouwt de verworvenheden van technologie als zeer belangrijk en positief, aangezien ze dienen om 
het leven van bijvoorbeeld arbeiders en volkeren te verbeteren en te vergemakkelijken. op het gebied van 
moderne gezondheidszorg, verbetering van arbeidsomstandigheden op de werkvloer, etc. 
Telewerken, thuiswerken, dat tijdens de COVID-19-pandemie in alle landen sterk is gegroeid, kan worden 
gezien als een van de verworvenheden van vooruitgang en technologie. 
 
Telewerken heeft echter een negatief effect gehad op de arbeidsomstandigheden van werknemers, zoals 
een verhoogde werkdruk, de vraag van werkgevers dat de werknemer 24/7 beschikbaar is, de 
internetverbinding en de nodige software, het niet ter beschikking stellen van gratis ergonomische 
apparatuur door bedrijven (geschikte stoelen, grote schermen, enz.), waarvan de kosten worden gedragen 
door de werknemers. Bovendien werken werknemers door middel van telewerken geïsoleerd van hun 
collega's, wat negatieve gevolgen heeft voor de vakbondsactie, voor de organisatie van hun eisen, maar 
ook voor hun humeur en psychologie. Huiswerk maakt het onmogelijk om overtredingen begaan door de 
werkgever, bijvoorbeeld gedwongen of onbetaald overwerk, te controleren, aangezien er geen inspecties 
van de arbeidsinspectie worden uitgevoerd. Bij een telewerkongeval is de werknemer alleen en hulpeloos 
thuis, terwijl het voor de werkgever veel gemakkelijker is om de aard van het ongeval te verhullen als een 
arbeidsongeval en 'ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheden. 
Bedrijven hebben zelfs de installatie van camera's geëist in de huizen van "telewerkers" om al hun 
bewegingen te volgen, wat een totale schending van hun grondrechten en hun waardigheid inhoudt. 
 
Ter gelegenheid van de pandemie proberen regeringen deze vorm van werk te generaliseren en te 
legaliseren, waardoor het een vorm van werk wordt die werkgevers eenzijdig kunnen opleggen, zo lang 
als ze willen, of permanent verminderen. dus hun werkingskosten en intensivering van de uitbuiting van 
arbeiders. 
In de IT, het onderwijs, de gezondheidszorg, het bankwezen en andere sectoren streven overheden ernaar 
om na het einde van de pandemie te blijven telewerken. In landen als India wordt telegeneeskunde ook 
gepromoot, uiteraard niet als hulpmiddel en aanvulling op de moderne gezondheidszorg, openbaar en 
gratis voor iedereen, maar als een 'verzachtend middel' in het licht van de enorme en tragische 
tekortkomingen van de structuren. gezondheidsproblemen en de gevolgen van deze tekortkomingen, die 
arbeiders tijdens de pandemie gewelddadig hebben geleden. 
Activistische vakbonden in alle landen moeten zich verzetten tegen deze plannen van regeringen en 
werkgevers, die deel uitmaken van het grotere plan om arbeiders en armen te laten betalen voor de 
gevolgen van de pandemie en de blokkade van de economie, voor de nieuwe economische crisis. 
Met betrekking tot telewerken en de wijdverbreide aanval op de rechten van werknemers, benadrukt 
WFTU de eisen die onze gezondheid en rechten kunnen garanderen: 
 
– Zorg ervoor dat de werkplekken van alle werknemers alle noodzakelijke beschermende maatregelen op de 
werkplek hebben. 
– Gratis testen voor werknemers, geen COVID-19-zaken tot zwijgen gebracht op de werkplek. 
– Implementatie van gezondheidsprotocollen. 



 

– Geen negatieve veranderingen in de voorwaarden en arbeidsomstandigheden van werknemers, in hun 
rechten, in naam van de strijd tegen de pandemie. 
– Betaald noodverlof voor werknemers die thuis moeten blijven, hetzij om voor kinderen of patiënten te 
zorgen, hetzij voor maatregelen in verband met de strijd tegen de pandemie (bv. Sluiting van gebouwen voor 
desinfectie enz. ) 
– Als een werknemer om de een of andere reden niet onder gegarandeerde gezondheids- en 
veiligheidsomstandigheden op de werkplek kan werken, is het de verantwoordelijkheid van de staat en de 
werkgever om vrij te nemen met volledig loon en verzekering. 
– Adequate ontsmettingsmiddelen voor het reinigen van handen en oppervlakken voor werknemers die 
dagelijks contact hebben met het publiek, maar ook maatregelen voor desinfectie en correct gebruik van 
uitrustingsstukken, zoals koptelefoons, toetsenborden, enz. 
– Terbeschikkingstelling van openbare ziekenhuizen met al het gezondheidspersoneel en de uitrusting die 
nodig is voor de behandeling van de pandemie en alle andere ziekten en voor de preventie ervan. 
 
Laten we aan de vooravond van de 75e verjaardag van de WFTU, op 3 oktober 2020, onze strijd voor onze 
moderne rechten versterken, met de militante werkers van de WFTU vooraan in de strijd, waardige opvolgers 
van haar militante acties en van haar geschiedenis. 
 
 

 

CPB aanwezig op solidariteits-actie met de werkers van ABInbev 

We waren op maandag 14 september aanwezig bij de solidariteits-actie met de werkers van ABInbev op 
de oproep van de interpro van de FGTB-Wallonië. De strijd die ze al meer dan een week voeren, is 
representatief voor de strijd die aan de gang is en die komen gaat, en moet massaal worden ondersteund. 
In de productiewijze waarin we leven, het 
kapitalisme, wordt de gezondheid van de 
werkers gezien als een kostenpost voor de 
bedrijfsleiders. Beveiligings- en 
beschermingsmaatregelen worden 
teruggeschroefd om een hogere winstvoet 
voor aandeelhouders en bedrijfsleiders 
mogelijk te maken. Beveiliging is dus niet 
gegarandeerd. Dit is wat een kameraad-
werker op het piket ons bevestigde. Hij 
herinnerde er ook aan dat de 
arbeidsomstandigheden zijn verslechterd 
sinds de oprichting van het AB-Inbev-
monopolie in 2008. 
De kameraden laten niet los! Het is 
inderdaad het leven van kameraden dat op 
het spel staat: een tiental werkers hebben 
positief getest op Covid en twee van hen 
liggen nog steeds in coma. De werkgevers beweren dat ze het protocol hebben gerespecteerd ... dat 
daarom ondoeltreffend is gebleken. Het is niet voor niets dat de kameraden al jaren over de brouwgroep 
zeggen dat het "n ° 1 social killer" is (zie. spandoek) 

  

Hulde aan de stakers! 
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Nee tegen klassenselectie! – 10 sep 

Donderdag j.l demonstreerden de kameraden van de Fronte della Gioventù Comunista - FGC tijdens de 
medische toelatingstests voor de Italiaanse universiteiten om de annulering van de numus clausus te eisen. 
Dit is een echte klassenselectie die ook in België plaatsvindt: van de 4026 kandidaten slaagden er 
afgelopen vrijdag slechts 787 voor de tests. 
Tegelijkertijd hebben burgerlijke regeringen hetzelfde kortetermijnbeleid gevoerd dat de 
gezondheidscrisis die we doormaken niet oplost en die niet iedereen toegang tot gezondheid garanderen. 
Zo werd in Italië een eenmalige verhoging met 5.000 plaatsen aangekondigd tijdens de pandemie, terwijl 
in België bepaalde quota voor een periode van slechts één jaar werden opgeheven. 
Dit is volstrekt onvoldoende en deze aankondigingen hebben decennia lang de privatisering van de 
gezondheidszorg verborgen gehouden. De pandemie heeft het aangetoond: we hebben meer dokters, 
verpleegsters, verpleegsters nodig ... wat onmogelijk wordt gemaakt door alle obstakels die tijdens de 
studies worden opgeworpen en die leiden tot een overbelasting van werk voor degenen die erin slagen 
einde. 
Hiervoor eisen we het einde van de quota voor alle gezondheidsberoepen en toelatingsexamens. We 
vechten voor de herfinanciering van gezondheid, het aannemen van personeel, voor een nationale en 
geïntegreerde gezondheidssector. 
We maken een afspraak op 13 september in Brussel voor het grote gezondheidsevenement! Nee tegen 
klassenselectie. 
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Verklaring de KKE (Communistische Partij van Griekenland):  We blijven sterk 
- we zwijgen niet! Er moet nu worden voldaan aan de eisen van ziekenhuisartsen 

om de gezondheid van de mensen te beschermen 

 
KKE-organisaties in het hele land 
gebruiken alle mogelijke manieren, 
hangen spandoeken buiten ziekenhuizen, 
op openbare plaatsen, verspreiden 
materiaal op werkplekken, staannaast 
ziekenhuisartsen en vragen onmiddellijke 
maatregelen om de volksgezondheid te 
versterken, die onder meer de 
onmiddellijke levering van de nodige 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
vereisen, de massale rekrutering van 
artsen en gezondheidspersoneel, de 
opening van alle intensive care-bedden en 
de opvordering van alle privee-
infrastructuur in de gezondheidssector. 
Tegelijkertijd legde de ND-regering vanaf 
23 maart 's ochtends een "beperking van 
de openbare beweging" op. KKE CC SG 
Dimitris Koutsoumpas heeft de volgende 
verklaring afgelegd over de nieuwe 
overheidsmaatregelen: 

De bescherming van de volksgezondheid wordt voornamelijk verzekerd door preventieve maatregelen, 
vooral op grote werkplekken, en door de doorslaggevende versterking van het volksgezondheidsstelsel. 
Dit wordt ook bewezen door de ervaring van andere landen, zoals Italië. 
 
In geen geval mogen de zwakheden van de staat worden overgedragen op de individuele 
verantwoordelijkheid, noch mag individueel gedrag als enige verantwoordelijk worden gehouden voor de 
pandemie, zodat de belangrijkste zwakheden van de staat buiten de discussie blijven. 
Vanuit dit oogpunt is de minimale en voor de hand liggende actie die al had moeten worden ondernomen, 
het aanslaan en opvordering van de privee-gezondheidsfaciliteiten en hun integratie in de 
overheidsplanning, de onmiddellijke bevoorrading van ziekenhuizen met alle middelen die nodig zijm 
voor het medische personeel. De opening van alle intensive care-afdelingen en de rekrutering van het 
nodige medische personeel. Maatregelen nemen om dichte contacte te vermijden en de nodige 
beschermingsmaatregelen toepassen op werkplekken, supermarkten, apotheken, ziekenhuizen, 
transportmiddelen enz.., daar waar het virus zich gemakkelijk kan verspreiden. 
 
We blijven sterk. We zwijgen niet! " 
 

23/3/2020 
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Een virus, niet zo slecht. 

Deze pandemie is een zegen voor de autori 
krantenkoppen om permanente angst te 
behouden. Dit virus is ook een sappige zaak 
geworden waarmee bedrijven hun geld 
verdienen. Denk aan maskers, 
computerprogramma's voor opsporing, 
allerhande testen, vaccinonderzoek ... 
Maar de zaak kwam op het juiste moment 

voor de macht te voorschijn om de bevolking aan de lijn te houden en met de steun van een leger 
wetenschappers, vaardigde hij een reeks verboden en allerlei soorten verplichtingen uit. Deze maatregelen 
die worden genomen onder het mom van een goed beheer van de volksgezondheid zijn niet zonder 
tegenstrijdigheden. Tot nu toe was wetenschap een onderwerp dat voortdurend in vraag werd gesteld. Een 
waarheid die gisteren werd vrijgegeven, was niet langer relevant voor de volgende dagen. Vandaag de 
dag is deze bewering niet meer op zijn plaats en deze armada van wetenschappers die de politieke 
autoriteiten steunen, aarzelt niet om anticovidmaatregelen op lange termijn te adviseren. Het is echter 
gezegend brood om de gemiddelde burger te beheersen. Dankzij nieuwe technologie en zogenaamde 
sociale netwerken kennen we al ons komen en gaan, onze medewerkers. Maar sommige maatregelen zijn 
zo grotesk of alomtegenwoordig dat niemand de weg erin kan vinden ... Enkele voorbeelden: het masker 
werkt niet als de sociale afstand wordt gerespecteerd (1,5 m in België, 1,0 m in Frankrijk !) Maar sommige 
gemeenten eisen dat burgers een masker op straat dragen, zelfs als ze hun hond op een verlaten plek 
uitlaten! Sommige regio's zijn gekleurd volgens de mate van vervuiling. Hauts-de-France is dus rood 
gekleurd en wordt niet aanbevolen of zelfs verboden bij Belgen. Bepaalde grensgemeenten zoals Comines 
leven in kafkaëske situaties; het Franse deel ligt in de rode zone. Je hoeft alleen maar de grens over te 
steken ter hoogte van de Leie om Comines België binnen te komen zodat het virus in het water valt! 
We weten nu dat het virus niet zo dom is als beweerd wordt, dat het is uitgerust met een gps dat de door 
de mens getrokken grenzen herkent ... 

Freddy Guidé 

 
 
 

 

Met betrekking tot de Covid-19 pandemie. 

 
Tegenover reacties zoals: 
- "Het Belgische volk zou wetenschappers van alle soorten vertrouwen... in plaats van onze verkozenen " 
- "Wie garandeert ons dat wetenschappelijk advies niet wordt gegeven op basis van hun filosofische en 
religieuze oriëntaties, of zelfs door particuliere belangen?"  
- "ze zijn het niet met elkaar eens... » 
- "ze spreken in de media ... uiten bedreigingen alsof ze praten met kinderen ... » 
- "de meest pessimistische spreken van een tweede golf van het beroemde virus ... wie kan je geloven? » 
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De griepepidemie eist jaarlijks honderden doden in België, soms duizenden.  Het Wetenschappelijk Instituut 
voor Volksgezondheid, nu Sciensano genoemd, heeft al meer dan 10 jaar geleden een systeem opgezet om 
gevallen van infectie te melden, op basis van gegevens die honderden artsen en ziekenhuizen elke week 
melden. Dit stelt ons in staat om zeer snel te reageren, te communiceren en onmiddellijk de nodige passende 
maatregelen te nemen op het gebied van preventie, vaccinatie en medische behandeling.  Zie de 
https://www.sciensano.be/fr website.  Na de uitbraak van het MERS-cov2-virus in het buitenland werden 
in België signalerings- en preventiescenario's opgesteld voor het geval dat de epidemie België zou bereiken. 
Op basis van dit voorbereidende werk en jarenlange ervaringen kon Sciensano in 2020 snel en op een 
aangepaste manier reageren op de opkomst van een nieuwe, nog onbekende pandemie, de Covid-19. 
Epidemiologen, virologen en statistici hebben analyses en maatregelen ontwikkeld op  een 
wetenschappelijke basis. De bekendste virologen zijn Van Ranst en Van Gucht, die de juiste maatregelen 
hebben geformuleerd: maskers dragen, afstand houden, sociaal contact beperken. De opvolging van de 
pandemie door wetenschappers in België was op  een zeer hoog, mondiaal niveau. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden van "onze verkozenen”.  
Een verkozene, minister van Volksgezondheid, heeft het gevaar  lange tijd geminimaliseerd, traag 
gereageerd, heeft de voorraden maskers laten vernietigen zonder ze te vervangen door nieuwe, en heeft niet 
genoeg maskers, ademhalingstoestellen en ziekenhuisbedden voorzien. 
De verkozen burgemeester van Antwerpen Bart De Wever heeft het gevaar lange tijd geminimaliseerd, 
waarna de infecties in Antwerpen zijn toegenomen. 
Een verkozene, minister van Volksgezondheid, had de situatie niet onder controle, was altijd achter op 
schema in de rust- en verzorgingstehuizen, en creëerde "een alternatief universum waar alles goed gaat. De 
realiteit was dat de tweede golf begon en we waren er  niet klaar voor." 

De wetenschappers, men er  van verdenkt te handelen 
volgens hun religieuze oriëntaties en particuliere 
belangen, hebben enorm zware en vermoeiende 
maanden achter de rug (en nog steeds voor de boeg) , 
met lange werkdagen, ook tijdens het weekend en 
tijdens de vele vakantiedagen, die ze hebben 
opgeofferd om te zorgen voor de gezondheid van 
iedereen, met inbegrip van de jouwe. Ze deelden de 
moeilijke  situatie van artsen en verpleegkundigen.  
Het is heel normaal dat soms niet alle wetenschappers 
het met elkaar eens zijn. Vooral in het begin krijgen 
ze resultaten van hun onderzoek die tegenstrijdig zijn. 
Pas na herhaald  en verdiept  onderzoek, en het 
bespreken van feiten en conclusies, bereiken ze een 
consensus. 
Als men van mening is dat concrete analyses en 
adviezen, geformuleerd op de 

https://www.sciensano.be/fr website, verkeerd zijn, heeft men het recht om zijn mening naar voor te 
brengen, om te bekritiseren, om te argumenteren en betere oplossingen voor te stellen, die we met veel 
aandacht zullen bestuderen.  
Ondertussen is de tweede golf van het virus bewezen, met dagen met meer dan 1000 besmettingen per dag. 
Ik nodig uit om de woorden van virologen serieus te nemen, en om ze niet te beschouwen als "bedreigingen."   
Ik hoop dat men de afstand respecteert, het masker draagt, het aantal contacten beperkt. Het is moeilijk, 
maar het is noodzakelijk. We mogen ons niet laten gaan omdat we “de maatregelen moe zijn”  , wat heel 
begrijpelijk, maar niet gerechtvaardigd en zelfs gevaarlijk is.  
In deze moeilijke tijd een goede gezondheid en geluk gewenst. 

jef bossuyt  
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Herdending van de staatsgreep in Chili en de moord op Allende,  
op 11 september 1973 

De CPB solidair met de Chileense kamaraden in België die blijven betogen voor de vrijlating van de 
politieke gevangenen in Chili, waaronder de Mapuches en tegen de neoliberale politiek sinds het eeinde 
van de dictatuur en tegen het uitbuitingssysteem wat het kapitalisme is. 
Tussenkomst van de CPB: 
“Beste vrienden, beste kameraden,  
Aan de Chileense vrienden van de 1e, 2e en 3e 
generatie, ontvang de broederlijke groeten van de 
Communistische Partij van België ter gelegenheid 
van de 37e verjaardag van de staatsgreep in Chili 
waarbij de socialistische president Salvador Allende 
werd omvergeworpen en vermoord. Vandaag 
herdenken we niet alleen de man die zich tot het 
einde verzette, maar we herdenken ook de militaire 
putsch en de repressie die het project van 
volksemancipatie, van de emancipatie van de 
arbeidersklasse, gedragen door Unidad Populair en 
waarvan onze zusterpartij, de Communistische Partij van Chili deel van uitmaakte. Een project waarvan 
het 50-jarig jubileum wordt gevierd in 2020. 
Allende belichaamde samen met Fidel Castro zijn vriend en van het socialistische Cuba, de hoop: een 
hoop door het opzetten van wat de Chileense weg naar socialisme wordt genoemd, met nationalisaties, 
een landbouwhervorming, een volks onderwijsprogramma ... Helaas wilde Allende te veel delegaliteit en 
burgerlijke democratie respecteren, en vertrouwde Pinochet die achter zijn rug de staatsgreep 
voorbereidde met de hulp van Kissinger en het VS-imperialisme. We zullen moeten leren van de 
ervaringen voor onze toekomstige strijd, maar één ding is zeker: de dictatuur is er niet in geslaagd de 
droom van een andere samenleving te vernietigen en de echo's van het project van Unidad Popular en 
Allende weerklinken vandaag de dag nog altijd. 

Chili Despertó. De volks-jeugd en de 
mensen in het algemeen zijn opgestaan, 
hebben de afgelopen maanden grote 
betogingen georganiseerd om een einde te 
maken aan de hoge kosten van 
levensonderhoud en de grondwet van 
Pinochet en zijn economische model, het 
neoliberalisme, dat slechts een variant is 
van het kapitalisme en dat de ongelijkheid 
alleen maar heeft vergroot. Wanneer we 
konden stonden we naast onze Chileense 
kameraden in hun strijd, omdat we 

dezelfde strijd voeren, we vechten voor een samenleving zonder uitbuiting, waar iedereen toegang heeft 
tot openbaar onderwijs en gezondheidszorg en tot levens-kwaliteit! Naast onze Chileense kameraden 
eisen we ook de vrijlating van politieke gevangenen, waaronder de Mapuche-leiders in hongerstaking. 
 
Weg met kapitalisme-imperialisme, lang leve Allende, lang leve de vriendschap tussen volkeren!”  
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Persbericht van de Wereldfederatie van Democratische Jongeren over 

imperialisme en spanningen in het vluchtelingenkamp Moria 

De brand van 9 september in de Griekse stad Moria, op het eiland Lesbos, dwong de evacuatie van een 
vluchtelingenkamp met 13.000 mensen. De hel van Moria is het symbolische resultaat van het 
onmenselijke beleid van de Europese Unie, de maatregelen die door alle regeringen van Griekenland zijn 
genomen, de regeling van Dublin en de overeenkomst tussen de EU en Turkije. Wat er gebeurde, was 
niets meer dan de kroniek van een vooraf aangekondigde misdaad. 
Zoals we herhaaldelijk aan de kaak hebben gesteld, is het imperialisme in de eerste plaats 
verantwoordelijk voor de verplichting om toevlucht te zoeken. Door hun oorlogen, de plundering van 
natuurlijke hulpbronnen en de uitbuiting daarvan worden jongeren en arbeiders gedwongen hun huizen 
te verlaten en, eenmaal hier, geconfronteerd met dit onmenselijke migratiebeleid. 
Wij veroordelen de verantwoordelijkheid van het 
imperialisme in het algemeen voor de 
vluchtelingensituatie, de reactionaire plannen van de EU 
voor de transformatie van de Egeïsche eilanden tot 
permanente concentratiekampen voor immigranten en de 
Griekse regering in het bijzonder voor wat gebeurde in 
Moria. De regering wist al lang dat de situatie in Moria 
explosief was vanwege het grote aantal mensen dat in 
erbarmelijke omstandigheden vastzat. Het moet nu een 
substantiële oplossing bieden, die de gezondheid en 
rechten van inwoners, vluchtelingen en migranten 
garandeert. Alle noodzakelijke sanitaire maatregelen en 
protocollen moeten worden genomen voor hun tijdelijke 
overbrenging naar het vasteland en van daaruit moeten de nodige documenten worden afgegeven zodat 
ze naar hun land van bestemming kunnen reizen. Moria moet worden gesloten en er mogen geen andere 
opvang- en identificatiecentra, gesloten of open, worden opgericht op de Egeïsche eilanden. 
We bevestigen dat overbevolking schandalig is. Het migratiebeleid van imperialistische allianties zoals 
de Europese Unie en de NAVO is onmenselijk. Migranten moeten kunnen migreren naar hun plaats van 
bestemming. Maar bovenal moeten we vechten voor een wereld waarin niemand gedwongen wordt te 
migreren, zijn huis te verlaten of zijn toevlucht te zoeken. En dit zal alleen mogelijk zijn als we vechten 
tegen dit imperialistische systeem. 


